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ว�สัยทัศน
ทีเอ็มบี จ�ดประกายใหทุกคนใชพลังของตนเอง
เพ�่อเปลี่ยนชีว�ตใหดีข�้น

พันธกิจ
> ใหลูกคาสามารถใชชีว�ตไดเต็มที่ในแบบที่ตองการ
> เพ�ม่ มูลคากิจการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
แก่ผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
> เปนสถานทำงานที่ดีที่สุดเพ�่อใหพนักงานไดรับโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง และไดใชศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มที่เพ�่อไดทำในสิ�งที่แตกตาง
> มีสวนรวมในการสรางและเพ�่มคุณคาของสังคม
ใหเติบโตอยางยั่งยืน
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สารจากประธานกรรมการ
ป 2562 เปนปที่หลายธุรกิจตองเผชิญกับความไมแนนอนของสถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข�้นทั่วโลก คณะกรรมการธนาคารจึงใหความสําคัญกับการดําเนิน
ธุรกิจอยางรอบคอบ พรอมทั้งพ�จารณาโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ เพ�่อการเติบโตในระยะยาวที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งป 2562 นี้ นับเปนอีกหนึ่งจ�ดเปลี่ยนที่สําคัญของทีเอ็มบี นั่นคือ
การรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ซึง่ คณะกรรมการธนาคารเห็นตรงกันวา แผนการรวมกิจการครัง้ นี้ เปนการจับคูท เี่ หมาะสมลงตัว โดยทัง้ 2 ธนาคารตางมีจด� แข็งทีแ่ ตกตางกัน
โดยทีเอ็มบีมีจ�ดเดนและเปนผูนําดานเง�นฝากและดิจิทัลแบงกกิ�ง ขณะที่ธนาคารธนชาตเปนผูนําดานการบร�การสินเชื่อรายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต ซึ่งเปนผูนําตลาด
อันดับ 1 ดังนัน้ เมือ่ ทัง้ 2 ธนาคารผนึกกําลังเขาดวยกันก็จะชวยยกระดับการใหบร�การทางการเง�นและการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเง�นใหม ๆ ใหตอบโจทยฐานลูกคาของธนาคาร
ที่มีขนาดใหญข�้น
การรวมกิ จ การดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ นโยบายของภาครั ฐ ในการส ง เสร� ม การรวมกิ จ การเพ�่ อ เพ�่ ม ขนาดกิ จ การและศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ในระดั บ ภู มิ ภ าคได โดย
หลังการรวมกิจการครั้งนี้จะทําใหทีเอ็มบีเปนธนาคารที่มีขนาดใหญข�้นกวาเทาตัว และจะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเง�นไทยมากข�้น ทั้งนี้ สถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือไดเห็นแนวโนมที่ดีของธนาคารหลังการรวมกิจการ และไดประกาศเพ�่มอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร โดยมูดีส อินเวสเตอรส เซอรว�ส
ไดปรับเพ�่มอันดับความนาเชื่อถือเง�นฝากระยะยาวสกุลเง�นตางประเทศ (Long-term foreign-currency deposit rating) จาก Baa2 เปน Baa1 และปรับฐานอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Baseline Credit Assessment) ซึ่งสะทอนถึงความแข็งแกรงของธนาคารจาก ba1 เปน baa3 ดานสแตนดารด แอนด พัวร ปรับแนวโนมเปนเชิงบวก
(Positive Outlook) และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเง�นตางประเทศระยะยาว (Issuer Credit Rating) ของธนาคารที่ BBB- ในขณะที่สถาบันจัดอันดับ ฟทช เรทติ�งส
ไดปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นตํ่า (Support Rating Floor) จาก BB+ เปน BBB- และปรับเพ�่มอันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) เปน 2 จาก 3 ผมจึงเชื่อมั่น
เปนอยางยิ�งวา การรวมกิจการในครั้งนี้จะเปนการสรางรากฐานที่แข็งแกรงและเพ�่มโอกาสในการสรางผลตอบแทนที่ดีข�้นใหกับผูถือหุนของทีเอ็มบี และเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
นอกเหนือจากการวางรากฐานที่แข็งแกรงข�้นใหกับทีเอ็มบีเพ�่อการเติบโตที่มั่นคงแลว ธนาคารยังใหความสําคัญและมุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) และการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน สงผลใหทีเอ็มบีไดรับรางวัลมากมาย เชน รางวัล Fair Finance Thailand ซึ่งเปนดัชนีท่ีใชวัดการเง�น
ที่เปนธรรมเพ�่อผลักดันใหเกิด การธนาคารที่ยั่งยืน ซึ่งทีเอ็มบีไดสรางมาตรฐานใหม เมื่อธนาคารไดรับการจัดอันดับ Fair Finance เปนอันดับที่ 1 ในปนี้ จากอันดับที่ 9 ในป 2561
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับคัดเลือกใหอยูใน FTSE4Good index ตั้งแตป 2558 และไดรับรางวัล “หุนยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 เปนปที่ 2
ติดตอกัน
ในดานสังคม ทีเอ็มบีตั้งใจที่จะเติบโตไปพรอมกับการพัฒนาสังคมไทยใหยิ�งดีข�้นผานโครงการตาง ๆ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมที่เปนความภาคภูมิใจของธนาคาร ไดแก
โครงการไฟ-ฟา ที่ธนาคารมุงมั่นที่จะรวมพัฒนาเยาวชนผานการเร�ยนรูอยางสรางสรรค จนสามารถนําทักษะที่เร�ยนรู ไปเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข�้น ภายใตปรัชญา
Make THE Difference ซึ่งไดดําเนินมาเปนเวลากวา 10 ป โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีไดรวมกันจัดโครงการแลวถึง 133 โครงการทั่วประเทศ มีเยาวชนเขารวมโครงการกวา 50,000
คน และดวยความมุงมั่นอยางตอเนื่องนี้ ทําใหทีเอ็มบีไดรับรางวัล Best Bank for CSR Thailand จาก Asiamoney ประเทศสิงคโปร
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผูมีสวนรวมทุกฝาย ไดแก ลูกคา ผูถือหุน และชุมชน ที่ใหการสนับสนุนทีเอ็มบีดวยดีมาตลอด และสําหรับบทเร�่มตนใหมภายใตการรวมกิจการ
ผมเชื่อมั่นเปนอยางยิ�งวาศักยภาพของธนาคาร ผนวกกับความทุมเทของผูบร�หารและพนักงานทุกคนของทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต จะสามารถ Make REAL Change
ในการสรางสรรคผลิตภัณฑและบร�การที่ดีและสงเสร�มชีว�ตทางการเง�น หร�อ financial well-being ที่ดีใหกับลูกคา สามารถสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูกับการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ�่อสรางประโยชนสูงสุดใหแก ผูถือหุน พนักงาน และสังคมไทย

นายประสงค พ�นธเนศ
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
ที่ทีเอ็มบี ผูบร�หารและพนักงานทุกคนตางยึดมั่นในสิ�งเดียวกันมาโดยตลอดนั่นคือ การคิดและทํางานภายใตปรัชญา Make THE Difference ไมยึดติดกับความสําเร็จเดิม ๆ
ไมนง�ิ เฉยตอการเปลีย่ นแปลงทัง้ จากภายในและนอกอุตสาหกรรมธนาคาร ทาทายตัวเองอยูเ สมอ เพ�อ่ คิดหาสิง� ใหม ๆ ตัง้ ใจสงมอบผลิตภัณฑ บร�การ และประสบการณทางการเง�น
ดวยความตั้งใจที่จะใหลูกคาของเราไดรับในสิ�งที่ “มากกวา”
ป 2562 สานตอแนวคิด Get MORE with TMB ใหลูกคาไดรับในสิ�งที่ “มากกวา”
ตลอดป 2562 ที่ผานมา ทีเอ็มบียังคงตอกยํ้าแนวคิด Get MORE with TMB ดวยการเปนผูนําในการนําเสนอผลิตภัณฑและบร�การใหม ๆ ใหกับวงการธนาคาร
อยางตอเนื่องไมวาจะเปน บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE ซึ่งถือเปนบัตรเครดิตบัตรแรกที่ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการแปลงสกุลเง�นตางประเทศ 2.5% หร�อผลิตภัณฑ
ประกัน TMB Wealthy 3 Gens ซึ่งเปนผลิตภัณฑประกันที่สามารถสงตอจากรุนสูรุน ตอบโจทยการวางแผนอนาคตสําหรับลูกหลานไดอยางมั่นใจดวยแผนการเง�นระยะยาว
โดยลูกคาไมตองกังวลเร�่องภาษีและการจัดการมรดก ในขณะเดียวกันทีเอ็มบีก็ยังคงพัฒนา Feature ของผลิตภัณฑและบร�การที่มีอยูเดิมใหตอบโจทยและสอดคลองกับ
ไลฟสไตลของลูกคาทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในปจจ�บนั ดวยการสรางประสบการณทางการเง�นรูปแบบใหมทสี่ ะดวกรวดเร็วผานดิจทิ ลั แบงกกง�ิ เชน TMB WOW ลอยัลตีโ้ ปรแกรม
ในรูปแบบของเกม ที่ลูกคาจะไดรับคะแนน WOW จากการทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชัน TMB TOUCH โดยทีเอ็มบีไดเพ�่มบร�การ Pay with WOW ที่ชวยใหลูกคาสามารถ
นําคะแนน WOW มาใชจายแทนเง�นสดไดอยางงายดายผานบัตรเดบิต TMB ALL FREE
ยิ�งไปกวานั้น ป 2562 ยังถือเปนอีกหนึ่งกาวสําคัญของทีเอ็มบี จากความสําเร็จในการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต และกาวข�้นเปนหนึ่งในธนาคารขนาดใหญของไทย
Synergy for Growth รวมกิจการประสานจ�ดแข็ง
การรวมกิจการระหวางทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตในครั้งนี้ กลาวไดวาเปนหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของวงการธนาคารไทย เนื่องดวยเปนการรวมกิจการที่เกิดจากการประสาน
ความรวมมือระหวาง 2 ธนาคารที่มีจ�ดแข็งที่แตกตางแตทวาสงเสร�มซึ่งกันและกัน โดยทีเอ็มบีนั้นมีจ�ดแข็งในการนําเสนอผลิตภัณฑและบร�การทั้งดานเง�นฝาก การลงทุนและประกัน
ทีแ่ ตกตางจากการธนาคารในรูปแบบเดิม ๆ ขณะทีธ่ นาคารธนชาตมีความเชีย่ วชาญดานสินเชือ่ รายยอย โดยเฉพาะสินเชือ่ เชาซือ้ การรวมกันของสองธนาคารในครัง้ นี้ จึงนับเปนการ
ผนึกกําลังเพ�่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (Synergy for Growth) อยางแทจร�ง
ป 2562 จึงเปนปที่เต็มไปดวยความทาทายสําหรับทีเอ็มบี ทั้งจากพันธกิจภายในนั่นคือ การรวมกิจการกับธนาคารธนชาต และจากปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนการรับมือกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว การแขงขันดานดิจิทัลแบงกกิ�ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอุตสาหกรรมธนาคาร
ตลอดป 2562 ที่ผานมา ทีเอ็มบีจึงมุงมั่นทุมเทอยางเต็มที่ในการดําเนินการตามแผนการรวมกิจการอยางรอบคอบโปรงใส โดยเฉพาะในเร�่องของการเพ�่มทุนซึ่งธนาคารคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ รวมถึงการดูแลพนักงานของทั้ง 2 ธนาคารใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม นอกจากนี้ ในการรับมือกับปจจัยภายนอก ทีเอ็มบี
ยังมุงเนนการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบและเนนเติบโตธุรกิจอยางมีคุณภาพ โดยผลจากการดูแลและปรับปรุงคุณภาพสินทรัพยอยางตอเนื่อง ทําใหทีเอ็มบีสามารถลด
อัตราสวนสินเชือ่ ดอยคุณภาพตามงบการเง�นเฉพาะลงมาอยูท รี่ อ ยละ 2.3 จากรอยละ 2.8 ในปกอ นหนา และคงอัตราสวนสํารองฯ ตอสินเชือ่ ดอยคุณภาพไดทรี่ อ ยละ 140 เปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว จึงมั่นใจไดวาฐานะทางการเง�นของธนาคารจะมีความแข็งแกรง พรอมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข�น้ ในอนาคต ทั้งยังเปนการสรางรากฐานที่
มั่นคงสําหรับการรวมกิจการอีกดวย
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ�นขั้นตอนการเขาซื้อหุนธนาคารธนชาตไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา สงผลใหขนาดธุรกิจของทีเอ็มบีใหญข�้นกวาสองเทา โดยมีขนาดสินทรัพย
รวมอยูท ี่ 1.9 ลานลานบาท จาก 0.9 ลานลานบาทในปกอ นหนา ดานเง�นฝากเพ�ม่ ข�น้ มาอยูท ี่ 1.4 ลานลานบาท จาก 0.6 ลานลานบาท สวนสินเชือ่ เพ�ม่ ข�น้ มาอยูท ี่ 1.4 ลานลานบาท
จาก 0.7 ลานลานบาท และมีฐานลูกคาเพ�่มข�้นสองเทาเชนกันสูระดับ 10 ลานราย ทั้งยังชวยเสร�มตําแหนงทางการตลาดของธนาคารในดานสินเชื่อดวยการเปนผูนํา
ในธุรกิจสินเชื่อรถยนต มีสวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 3 ในตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัย และอันดับที่ 5 ในธุรกิจบัตรเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรวมเปนพันธมิตร
กับบลจ.ธนชาต เสร�มความแข็งแกรงดานบร�การกองทุนรวม Open Architecture ใหลูกคาสามารถเลือกลงทุนกับ 11 บลจ.ชั้นนําไดที่ทีเอ็มบีที่เดียว
กาวตอไป สรางการเปลี่ยนแปลงที่แทจร�งเพ�่อใหคนไทยมีชีว�ตทางการเง�นที่ดีข�้น
ทีเอ็มบีจะไมสามารถกาวผานทุกความทาทายในป 2562 ไปไดเลยหากขาดการสนับสนุนที่ดีจากลูกคา ชุมชน และความรวมมือจากพนักงานซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ
ขององคกร ในขณะที่ความสําเร็จในการรวมกิจการจะเกิดข�้นไมไดเชนเดียวกัน หากขาดแรงสนับสนุนจากผูถือหุน ตลอดจนนักลงทุนทั้งในและตางประเทศที่มีความเชื่อมั่น
และใหการสนับสนุนการระดมทุนผานการใชสิทธิ TMB-T1 เพ�่อซื้อหุนเพ�่มทุนและการออกตราสารหนี้จนประสบความสําเร็จเปนอยางดี ผมขอขอบคุณทุกทานอีกครั้ง
ที่รวมเปนสวนหนึ่งในปที่สําคัญยิ�งของทีเอ็มบี
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สําหรับกาวตอไป ผมมั่นใจเปนอยางยิ�งวาทีมผูบร�หารชุดใหมท่ีเกิดจากการประสานความรวมมือระหวางผูบร�หารจากทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต ซึ่งนําทีมโดยผมและ
คุณประพันธ อนุพงษองอาจ ตลอดจนความรวมมือจากพนักงานทุกคน จะสามารถเดินหนาขับเคลื่อนแผนรวมกิจการไดอยางสมบูรณ นําเอาจ�ดแข็งของทั้งสองธนาคารมา
ตอยอดเพ�่อสรางสรรคสิ�งที่ดีกวา ซึ่งตอจากนี้ไป ผลิตภัณฑและบร�การทางการเง�นของธนาคารจะไมเพ�ยงมุงเนนแตความงาย สะดวก รวดเร็วเทานั้น หากแตจะตองมาพรอมกับ
การสรางความตระหนักรูและความเขาใจในการวางแผนทางการเง�นใหกับลูกคา เพราะเปาหมายของธนาคารคือ การสรางการเปลี่ยนแปลงอยางแทจร�ง (Make REAL Change)
ที่จะทําใหคุณภาพชีว�ตทางการเง�น หร�อ financial well- being ของคนไทยทุกคนดีข�้น ทั้งนี้ ทีเอ็มบียังมุงสานตอการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพใหกับผูถือหุน โดยการเปน
(5%>Governance
E;7 and
74Good
>,$
องคกรเอกชนที่มีธรรมาภิบาลและเปนบรรษัทที่ดี (Good Corporate
Corporate Citizenship) พรอมมีสวนรวมในการสรางประโยชนกลับคืนสูสังคม
อยางยั่งยืนอยางที่ธนาคารไดดําเนินการเสมอมา

นายปติ ตัณฑเกษม
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
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SYNERGY FOR
GROWTH
รวมกิจการประสานจ�ดแข็ง
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การรวมกิจการระหวางธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตในครัง้ นี้ เกิดข�น้ จากการที่
ทัง้ สองธนาคารเล็งเห็นถึงประโยชนทคี่ าดวาจะเกิดข�น้ (Synergy) จากการนําเอาจ�ดแข็ง
ที่แตกตางแตสงเสร�มซึ่งกันและกัน มาตอยอดเสร�มสรางศักยภาพทางธุรกิจใน
ดานตาง ๆ อันจะนํามาซึง่ โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จนนําไปสูก ารทําบันทึกขอตกลง
รวมกันเพ�อ่ ศึกษาถึงความเปนไปไดในการรวมกิจการและ Synergy ทีค่ าดวาจะเกิดข�น้
จาก 3 สวน ไดแก ประโยชนดา นงบดุล (Balance sheet synergy) ประโยชนดา นตนทุน
(Investment & cost synergy) และประโยชนดานรายได (Revenue synergy)
ซึง่ เมือ่ ไดรบั การสนับสนุนจากผูถ อื หุน หลักของทัง้ สองฝาย และไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการสนับสนุนการเพ�ม่ ทุนจากผูถ อื หุน และนักลงทุน จึง
ทําใหการรวมกิจการระหวางธนาคารทีเอ็มบีกบั ธนาคารธนชาตประสบความสําเร็จได
ในที่สุด ซึ่งความสําเร็จของการรวมกิจการในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่
ยิ�งใหญและถือเปนจ�ดเร�่มตนใหมของทั้งธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตในการ
กาวข�้นเปนหนึ่งในธนาคารขนาดใหญของประเทศ อยางไรก็ตาม แมจะเปลี่ยนจาก
ธนาคารขนาดกลางสูธ นาคารขนาดใหญ แตนนั่ ก็ไมไดทาํ ใหตวั ตนของธนาคารเปลีย่ นไป
เราจะยังคงเปนธนาคารที่ ไมหยุดทาทายตัวเอง ไมยึดติดกับความสําเร็จเดิม ๆ
และมุงสรางความแตกตางอยางแทจร�ง เพ�่อสรางประโยชนใหเกิดข�้นแกทุกภาคสวน

เสนทางสูการรวมสองธนาคารเปนธนาคารเดียวในป 2564 ยังเต็มไปดวยพันธกิจอีก
มากมาย ซึ่งผูบร�หารและพนักงานของทั้งสองธนาคารตางทุมเทและใหความสําคัญตอ
การวางแผนรวมกิจการ เพ�่อใหการรวมกิจการเปนไปอยางราบร�่น ซึ่งกระบวนการรวม
กิจการของทั้งสองธนาคารไดเร�่มดําเนินการรวมกันแลวในป 2562 เร�่มตั้งแตการจัดตั้ง
คณะกรรมการธนาคารและผูบ ร�หารชุดใหม ซึง่ เปนการประสานความรวมมือจากทัง้ สอง
ธนาคาร เพ�อ่ กําหนดว�สยั ทัศนและเปาหมายทางธุรกิจของทัง้ สององคกรใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน การประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเง�นกู M-Rate ใหอยูในระดับเดียวกัน การปรับ
โครงสรางสินเชื่อเพ�่อเตร�ยมสภาพคลองไวรองรับพอรตสินเชื่อเชาซื้อ และการตอกยํ้า
กลยุทธการใหบร�การกองทุนรวม Open Architecture ของธนาคารทีเอ็มบี ดวยการเปน
พันธมิตรกับ บลจ.ธนชาต และที่สําคัญที่สุด คือการเตร�ยมความพรอมในการรับฐาน
ลูกคาจากธนาคารธนชาต ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑของทั้งสองธนาคารใหกับ
ลูกคา ผานกลยุทธชองทางธนาคาร Co-location Branch
การเตร�ยมการดังกลาวทําใหเรามัน่ ใจวา ทัง้ ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตพรอมแลว
ทีจ่ ะกาวตอไปเพ�อ่ สานตอพันธกิจรวมกิจการในป 2563 รวมผนึกกําลังเปนหนึง่ เดียวเพ�อ่
ลูกคาของทั้งสองธนาคาร เพ�่อสรางชีว�ตทางการเง�นที่ดีข�้น (financial well-being)
ใหกบั คนไทยทัง้ ประเทศ ดวยทีมงานทีแ่ ข็งแกรงเปนหนึง่ เดียวพรอมทีจ่ ะขับเคลือ่ นองคกร
ไปในทิศทางที่มีเปาหมายเดียวกัน นั่นคือการเปนธนาคารที่คนชื่นชอบและบอกตอ
มากที่สุด (The Most Advocated Bank)
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การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร
ที่ยิ�งใหญที่สุดภายใตปรัชญา

“Make THE Difference”

การรวมกิจการของธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต คือยางกาวสําคัญที่เราเชื่อมั่นวาการรวมกันเปนหนึ่งในครั้งนี้
จะนําไปสูการเปนธนาคารชั้นนําของไทยตามเปาหมาย ดวยข�ดความสามารถทางการแขงขันที่เพ�่มข�้นไปถึงระดับสากล
เพราะทั้งสองธนาคารตางก็มีจ�ดแข็งที่ชวยสงเสร�มกันและกันไดเปนอยางดี โดยธนาคารทีเอ็มบีมีความโดดเดนในเร�่อง
การนําเสนอผลิตภัณฑเง�นฝาก และนวัตกรรมทางการเง�นที่แตกตางจากธนาคารอื่น ๆ ในขณะที่ธนาคารธนชาตเปน
ผูนําดานสินเชื่อลูกคารายยอย โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรถยนตที่เปนอันดับ 1 ของตลาด ทั้งนี้ดวยศักยภาพความพรอม
ทีเ่ พ�ม่ ข�น้ ทัง้ ดานเง�นทุน บุคลากร การตลาด ระบบธนาคาร การบร�หารตุน ทุน รวมไปถึงเทคโนโลยีตา ง ๆ ลวนสงผลใหการ
พัฒนาผลิตภัณฑและการบร�การทางการเง�นจะสามารถตอยอดไปไดจนถึงข�ดสุด ดวยความมุงมั่นที่จะยกระดับชีว�ตของ
ลูกคาใหดขี น�้ ดวยผลิตภัณฑและบร�การทางการเง�นทีต่ อบโจทย (Need-based) ผานรูปแบบการใชงานทีใ่ ชงา ยและสะดวก
(Simple & Easy) เพ�่อรับสิทธิประโยชนที่ “มากกวา” ในทุกชวงเวลาของชีว�ต สรางความพ�งพอใจสูงสุดใหกับลูกคา
ภายใตปรัชญา Make THE Difference อันเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินธุรกิจใหเติบโตและเดินหนาไปได
อยางมั่นคงและยั่งยืน
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การผนึกกําลังประสานจ�ดแข็งของธนาคารทีเอ็มบี
และธนาคารธนชาต

ธนาคารใหมที่กําลังจะเกิดข�้น จะมีขนาดใหญข�้นเปน 2 เทา มีฐานลูกคาเพ�่มข�้นถึงเกือบ 10 ลานคน โดยมีมูลคาสินทรัพยรวม
ประมาณ 2 ลานลานบาท กลายเปนธนาคารพาณิชยที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 6 ในกลุมธนาคารพาณิชยของไทย ในขณะที่ยังคง
ครองความเปนผูนําอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อรถยนต เปนอันดับ 3 ของธุรกิจสินเชื่อบาน และเปนอันดับ 5 ในธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่ง
ภายหลังจากการรวมกิจการแลวก็ยังมีโอกาสทางธุรกิจตาง ๆ รออยูอีกมากมาย ทั้งนี้ดวยขนาดของธุรกิจที่ใหญข�้นอีกเทาตัว
จะทําใหการบร�หารจัดการตนทุนทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข�้น เพ�่มข�ดความสามารถในการแขงขันไดดีข�้น การลงทุนใน
เร�่องเทคโนโลยีใหม ๆ และการพัฒนาบุคลากรทําไดมากยิ�งข�้น สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑและบร�การการเง�นใหม ๆ เพ�่อ
ใหลูกคามีคุณภาพชีว�ตทางการเง�นที่ดีข�้นและไดรับมากกวา
การบร�หารงานภายใตโครงสรางใหมที่เกิดจากการประสานจ�ดแข็งที่แตกตางของทั้งสองธนาคารจะชวยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ทําใหเปนธนาคารพาณิชยที่มีความมั่นคงมีศักยภาพในการแขงขัน และสามารถสรางสรรคสิ�งใหม ๆ ใหกับวงการธนาคารไทย
เพ�่อลูกคา คูคา ผูถือหุน และพนักงาน และตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตจะทยอย
รวมการดําเนินงาน (Business Integration) ภายใตคณะกรรมการและผูบร�หารชุดเดียวกันซึ่งคาดวาการรวมกิจการจะเสร็จ
สมบูรณภายในป 2564
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ยิ�งเราเติบโตมากเทาไหร
คนที่ “ไดมากกวา” ก็คือ “คุณ”
ดังนั้นเราจึงไมหยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การ
ของเราใหดียิ�งข�้นไป เพ�่อคุณทุกคน

เพ�่ อ ให ลู ก ค า ได ใ ช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบร� ก ารทางการเง� น อย า งต อ เนื่ อ ง ที เ อ็ ม บี จึ ง ไม ห ยุ ด ที่ จ ะคิ ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเง� น ใหม ๆ
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหดีมากยิง� ข�น้ ไปกวาเดิม ดวยการยึดลูกคาเปนศูนยกลางของการพัฒนา (Customer Centric)
ทามกลางความทาทายของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเพ�่อใหลูกคาไดรับมากกวาอยางแทจร�ง (Get MORE with TMB)
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ผลิตภัณฑและบร�การ
ลูกคาบุคคล
ทีเอ็มบี มุง มัน่ ทีจ่ ะเพ�ม่ ศักยภาพและการบร�การของผลิตภัณฑใหเปนโซลูชนั เพ�อ่ ตอบโจทยความตองการของลูกคาใหตรงใจในทุกชวงเวลาจําเปนของชีวต� (Customer Moments)
เพ�่อใหลูกคามีชีว�ตทางการเง�นที่ดีข�้นและ “ไดมากกวา” เมื่อลูกคาใชผลิตภัณฑของทีเอ็มบีเปนบัญชีหลัก (PRIMARY BANKING) ไดแก บัญชีเพ�่อใช ทีเอ็มบี ออลลฟร�
(TMB ALL FREE) บัญชีเพ�่อออม ทีเอ็มบี โนฟกซ (TMB NO FIXED) ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) และลอยัลตี้โปรแกรม ทีเอ็มบี วาว (TMB WOW)

ทีเอ็มบี ออลลฟร� (TMB ALL FREE)
บัญชีเพ�่อใช ที่จะเติมเต็มทุกการใชจายในชีว�ตประจำวัน ให ไดฟร�มากยิ�งข�้นกวาเดิม
เมือ่ ใชในประเทศ
ฟร� คาธรรมเนียม กด โอน จาย และเติมเง�น
เมือ่ ใชตา งประเทศ ฟร� คาธรรมเนียม FX Rate 2.5% เรทถูก ไมมชี ารจ
เมือ่ ชอปปง� ออนไลน ฟร� ความคุม ครอง ชอปออนไลน สูงสุด 5,000 บาทตอครัง้
และไมเกิน 10,000 บาทตอป
• เมือ่ คงเง�นฝากไว
ก็ไดรบั ฟร� ประกันอุบตั เิ หตุ 20 เทา ของเง�นฝาก
รับสูงสุด 3 ลานบาท เพ�ยงคงเง�นฝากไวตง้ั แต 5,000 บาทข�น้ ไป
•
•
•

และเพ�ยงลูกคาทำธุรกรรมผานบัญชีทเี อ็มบี ออลลฟร� อยางนอย 5 ครัง้ /เดือนข�น้ ไป
ก็จะไดรบั ดอกเบีย้ โบนัสของบัญชีทเี อ็มบี โนฟ�กซ จาก 1.1% เพ�ม่ ข�น้ เปน 1.6%
(อัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) หร�อไดลดดอกเบีย้ เง�นกูส นิ เชือ่ บุคคล
แคชทูโกในอัตราทีพ่ เ� ศษ ลดลงอีก 3%

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH)
เปลี่ยนชีว�ตใหงายกวาดวย ทีเอ็มบี ทัช

เมือ่ ความตองการทางการเง�นเกิดข�น้ ไดทกุ ทีท่ กุ เวลา โดยเฉพาะในยุคดิจทิ ลั ทีผ่ บู ร�โภค “ตองการทันที”
เราจึงพัฒนา TMB TOUCH ใหเปนมากกวาโมบายแบงคกง�ิ แอปพลิเคชัน ที่พรอมตอบสนองการ
ทําธุรกรรมไดทันที ในทุกชวงเวลาของชีว�ต ดวยบร�การที่ครอบคลุมครบทุกความตองการทาง
การเง�นทัง้ 5 หมวด ไดแก
• บร�การดานเง�นฝาก : โอน-เติม-จายไดทุกที่ทุกเวลา ตรวจสอบและขอรายการเดินบัญชีไดเอง
เปดบัญชีออนไลนเพ�่มโดยไมตองไปสาขา หร�อจะอายัดบัตร ขอบัตรใหม ปรับเปลี่ยนวงเง�น
บัตรเดบิต แมแตถอนเง�นสดที่ตูเอทีเอ็มไดโดยไมตองใชบัตร
• บร�การดานบัตรเครดิต : สมัครบัตรเครดิต เช็กยอดคาใชจา ย อายัดบัตร ขอบัตรใหมปรับเปลีย่ น
วงเง�น และเลือกทํารายการผอน 0% สําหรับยอดคาใชจาย 1,000 บาทข�้นไป ผานบร�การ
TMB So GooOD
• บร�การดานสินเชือ่ : สมัครและขออนุมตั สิ นิ เชือ่ สวนบุคคลออนไลน
• บร�การดานกองทุน : เปดพอรต ซือ้ -ขาย-สับเปลีย่ นกองทุนขาม บลจ. ไดหลากหลาย พรอม
ตรวจสอบความเคลือ่ นไหวพอรตการลงทุนไดทกุ เวลา
• บร�การดานประกัน : ซื้อประกันชีว�ต ประกันสุขภาพ พรอมรูผลการซื้อไดทันที และยังสามารถ
ตรวจสอบขอมูลกรมธรรม ไดตลอดเวลาอีกดวย
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Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

ทีเอ็มบี วาว (TMB WOW) ยิ�งใช ยิ�งวาว

ทีเอ็มบี วาว (TMB WOW) คือ ลอยัลตี้โปรแกรม ในรูปแบบของการสะสมคะแนน ที่ออกแบบมาในรูปแบบ Gamification ซึ่งทุกครั้งที่ลูกคาทําธุรกรรมตามที่ธนาคารฯ กําหนด
จะไดรับคะแนนสะสม WOW และเมื่อทําภารกิจพ�เศษครบตามที่กําหนดไว ลูกคาก็จะไดรับคะแนนสะสมพ�เศษ โดยคะแนนดังกลาวสามารถนําไปแลกเปนของรางวัล
หร�อแมแตใชแทนเง�นสดผานบร�การ Pay with WOW โดยทุก 1 คะแนน WOW มีมูลคาเทากับ 1 บาท โดยสามารถใชงานไดงาย ๆ เพ�ยงแคเปดใชงาน Pay with WOW
บน TMB TOUCH แลวใชจาย/ชําระผานบัตรเดบิต TMB ALL FREE จากนั้นคะแนน WOW จะถูกเปลี่ยนเปนเง�นคืนเขาบัญชีเทากับยอดคาใชจายที่ชําระผานบัตรเดบิตไป

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

TMB Experience

สาขาตนแบบแนวคิดใหมแหงแรก ที่เปดโอกาสใหกับลูกคาไดรวมสรางประสบการณในการใช
บร�การรูปแบบใหม ใหลกู คาไดคน หาตัวตนทีแ่ ทจร�งดานการเง�นไดอยางแมนยํา ไมวา จะเปนดาน
ผลิตภัณฑหร�อดานบร�การ ทีส่ ะทอนความเปนตัวตนของตัวเอง ผานการใชบร�การ Get to know
yourself test ซึ่งเปนการว�เคราะหจากฐานขอมูลผานระบบอัตโนมัติ
สาขารูปแบบใหมของทีเอ็มบีทนี่ าํ เสนอบร�การในรูปแบบ Experience และ Partner มุง เนนการ
สรางประสบการณรว มกับเราเพ�อ่ คนหาผลิตภัณฑและการบร�การทีต่ รงใจมากทีส่ ดุ เร�ม่ ตัง้ แต
การทําความรูจ กั ตนเอง เพ�อ่ ใหเขาใจถึงความจําเปนและความตองการทางการเง�น จนนําไปสู
การวางแผนดานการเง�นที่เหมาะสมกับเปาหมายทางการเง�นของตัวเองไดโดยเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น ซึ่งการมาใชบร�การที่ TMB Experience นั้นจะทําใหลูกคา
ลืมภาพของธนาคารแบบเดิม ๆ ไปอยางสิ�นเชิง สอดคลองกับแนวคิดของทีเอ็มบีที่เราเนนยํ้า
มาเสมอนั่นคือ “ลูกคาทีเอ็มบี ตองไดมากกวา”
ปจจ�บัน TMB Experience เปดใหบร�การเต็มรูปแบบแลว 2 แหง
ไดแก สาขา ยูไนเต็ดเซ็นเตอร สีลม และสาขา ไอคอนสยาม
1. สาขา ยูไนเต็ดเซ็นเตอร สีลม ชั้น G – ชั้น 1
เวลาทําการ วันจันทร-วันศุกร เวลา 10.30-19.30 น.
และวันเสาร เวลา 08.30 – 15.30 น.
2. สาขา ไอคอนสยาม ชั้น 5
เวลาทําการ วันจันทร-วันอาทิตย เวลา 10.30-19.30 น.
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TMB ADVISORY
ที่ปร�กษาสวนตัวดานการลงทุน

ทีเอ็มบี ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเคร�่องมือและระบบการใหบร�การทางการเง�นตาง ๆ เพ�่อเสร�มสรางความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญแกบุคลากร
ผูที่ตองมีหนาที่ใหคําปร�กษาดานการเง�นที่ครอบคลุมรอบดานทั้งการลงทุนและดานการประกันภัย เพ�่อตอบโจทยความตองการของลูกคาอยางแทจร�ง และมุงเนนผล
ประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ

ดานการลงทุน เพ�่อใหลูกคาทุกคนเขาถึงการลงทุนไดอยางมั่นใจ ทีเอ็มบี ไดเขารวมโครงการ “5 ขั้น มั่นใจลงทุน” ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ�่อยกระดับการใหคําปร�กษาทางการลงทุนเปนไปอยางเหมาะสมตามความเสี่ยง และผลตอบแทน
ที่คาดหวัง นอกจากนี้ในป 2562 ที่ผานมา TMB Smart Port บร�การจัดพอรตกองทุนแบบครบวงจร ยังไดสรางชื่อเสียงตั้งแตเปดตัวปแรกดวย
การไดรับรางวัล “Service Innovation of the Year” หร�อ “นวัตกรรมดานบร�การแหงป 2019” รางวัลระดับโลกจากเวที Asian Banking and
Finance จึงเปนสิ�งยืนยันการพัฒนาที่ ไมหยุดยั้งทางดานการลงทุนของทีเอ็มบี เพ�่อพันธกิจสําคัญที่จะเปนสวนหนึ่งในการเพ�่มโอกาสใหคนไทยบรรลุ
เปาหมายทางการเง�นไดงายข�้น

ดานการประกันภัย ในป 2562 ที่ผานมา ทีเอ็มบี ไดเปดตัวแบบประกันใหม 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ทีเอ็มบี เวลธตี้ ทร� เจนส (TMB Wealthy 3 Gens) ซึ่งเปนแบบ
ประกันที่ใหยิ�งกวาความคุมครอง เปนมากกวาแบบประกันชีว�ตเพ�่อตอบโจทยการวางแผนอนาคตสําหรับครอบครัวไดอยางมั่นใจ ดวยแผนการเง�น
ระยะยาวและการันตีรายไดปลอดภาษีที่จะดูแลครอบครัวและลูกหลานไปไดตลอดชีว�ต พรอมดวยผลิตภัณฑ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร (TMB Absolute Care)
แบบประกันสุขภาพแผนใหมที่มีจ�ดเดนเร�อ่ งของการใหความคุม ครองและดูแลรอบดาน ไมวา จะเปนการดูแลทางกาย ทางใจ รวมไปถึงคนในครอบครัว โดยมอบ
ความคุม ครองสูงถึง 100 ลานบาททัว่ โลก ซึง่ สะทอนถึงความตัง้ ใจของทีเอ็มบีทใี่ สใจลูกคามากกวาแคการดูแลเพ�ยงดานใดดานหนึง่ แตแครความตองการของ
ลูกคาในทุก ๆ ดาน
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บัตรเครดิต ทีเอ็มบี แอปโซลูท ว�ซา ซิกเนเจอร
(TMB ABSOLUTE Visa Signature)
บัตรเดียวที่ตอบโจทยทุกการใชชีว�ต
“TMB ABSOLUTE Visa Signature” บัตรเครดิตสําหรับลูกคาระดับบน
ของทีเอ็มบี ทีม่ อบสิทธิประโยชนเหนือกวา อาทิ
• ฟร� คาธรรมเนียมการแปลงสกุลเง�นตางประเทศ 2.5% เมื่อใชจาย
ดวยสกุลเง�นตางประเทศ
• รับคะแนนสะสม 2 เทา จากทุกยอดใชจา ย 10 บาท เมือ่ ใชจา ยบัตร
ผานชองทางออนไลน (ยกเวนการใชจา ย หร�อเติมเง�นผาน e-wallet
การหักบัญชีธนาคาร หร�อหักจายบิลโดยตรง การชําระเบีย้ ประกันผาน
ชองทางออนไลน)
• รับเง�นชดเชยตามมูลคาของสินคาสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง หร�อ
10,000บาท/ป กรณีซอื้ สินคาผานชองทางออนไลนและของหายหร�อ
ไดรับของไมตรงสเปค
• ฟร� ประกันการเดินทางทั้งในและตางประเทศ ดวยวงเง�นคุมครอง
สูงสุด 16,000,000 บาท เมื่อชําระคาโดยสาร คาตั๋วเดินทาง หร�อ
คาแพ็คเกจทัวร ดวยบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature
• บร�การหองรับรองพ�เศษ (Airport Lounge) โดย LoungeKey
ณ สนามบินทั่วโลกกวา 1,100 แหง สําหรับผูถือบัตรและผูติดตาม
รวม 2 สิทธิ์ตอปปฏิทิน
• บร�การ Visa Concierge บร�การฉุกเฉินกรณีประสบปญหาระหวาง
การเดินทางในตางประเทศ (Worldwide Emergency) ตลอด 24 ชัว่ โมง

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

มี ชัวร (ME SURE)
ประกันซื้องาย ไดมากกวา จาก ME by TMB
ดวยคอนเซปตประกันซื้องาย ใหคุณไดมากกวา ME SURE คือบร�การ
ที่สรางข�้นเพ�่อใหลูกคาสามารถซื้อประกันผานแอปพลิเคชัน ME ได
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผลิตภัณฑแรกภายใต ME SURE คือ ประกัน
สะสมทรัพย สปด เซฟว�่งส 10/5 (Speed Savings 10/5) เปนรูปแบบ
ประกันชีว�ตที่ใหความคุมครองยาว 10 ป แตจายเบี้ยสั้นเพ�ยง 5 ป
สามารถซื้อไดจนถึงวันสุดทายสิ�นป คุมครองทันที นําไปลดหยอนภาษี
ได มั่ น ใจในความโดดเด น ด ว ยรางวั ล ระดั บ สากล “Insurance
Product of the Year” หร�อ ‘ผลิตภัณฑประกันชีว�ตยอดเยี่ยมแหงป’
จาก The Asian Banker Thailand Country Awards 2019 อีกดวย

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม
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ผลิตภัณฑและบร�การ
ลูกคา SME
ทีเอ็มบีไดพัฒนาเคร�่องมือสำหรับลูกคาธุรกิจเอสเอ็มอีข�้น 3 ประเภท เพ�่อเปนดิจิทัลโซลูชันที่ชวยใหธุรกิจเอสเอ็มอีไดเดินหนาและเติบโตไปไดอยางอุนใจมากกวา

ทีเอ็มบี สมารท เพยโรล (TMB Smart Payroll)
บร�การจายเง�นเดือนพนักงานไปยังบัญชีทุกธนาคาร
ผานแอป TMB BIZ TOUCH ให SME สะดวกกวาที่เคย

ชวยให เอสเอ็มอี สามารถจายเง�นเดือนพนักงานไดมากถึง 50 รายการ ไปยังบัญชี
ธนาคารใดก็ ไดทันที ไมมีคาธรรมเนียมเมื่อใชงานคูกับบัญชี TMB SME One Bank
โดยโอนงาย ๆ ผาน TMB BIZ TOUCH ไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมแสดงยอด
เป น รายการค า จ า งพนั ก งาน (SALARY) ในรายการเดิ น บั ญ ชี ชั ด เจน ให เ อสเอ็ ม อี
ทําบัญชีรายรับรายจายไดงายกวา

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

สินเชื่อธุรกิจทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมารท บิซ
(TMB SME Smart BIZ) เปดทางใหธุรกิจควาโอกาสไดมากกวา

เพราะปจจัยหลักที่จะนําพาเอสเอ็มอีกาวสูความสําเร็จไดคือเง�นทุน TMB SME Smart BIZ
สิ น เชื่ อ เพ�่ อ ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ที่ เ จ า ของธุ ร กิ จ สามารถใช ข  อ มู ล ธุ ร กรรมการเง� น ของบั ญ ชี ธุ ร กิ จ
TMB SME One Bank เปนหลักประกัน เพ�่อโอกาสในการขอสินเชื่อกับทีเอ็มบีงายข�้น ผานแอป
TMB BIZ TOUCH ดวยเง�่อนไขงาย ๆ เพ�ยงแคใชทีเอ็มบีเปนธนาคารหลักในการเดินบัญชีธุรกิจ
ก็ควาโอกาสทางธุรกิจไดทันเวลา

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

ประกันกลุมทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมารท แคร
(TMB SME Smart Care) ใสใจมากกวา ก็ ไดใจมากกวา

TMB SME Smart Care คื อ ประกั น สุ ข ภาพแบบกลุ  ม ที่ ต อบโจทย อ งค ก รขนาดเล็ ก
สามารถซื้อประกันกลุมใหพนักงานไดงาย แคเพ�ยง 5 คนก็สามารถซื้อได เร�่มตน 300 กวาบาท
ตอเดือนตอคน และสามารถจายแบบรายเดือนไดอีกดวย เพ�่อความคลองตัว อีกทั้งครอบคลุม
ทั้งผูปวยใน ผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ใหเอสเอ็มอีดูแลพนักงานไดเหมือนคนในครอบครัว
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ผลิตภัณฑและบร�การ
ลูกคาธุรกิจ
ทีเอ็มบีพรอมเดินเคียงขางลูกคาและเปนมากกวาคูคิดทางการเง�น เพ�่อสงเสร�มใหธุรกิจของลูกคาดําเนินตอไปไดดวยโซลูชันทางการเง�นรูปแบบตาง ๆ เพ�่อใหธุรกิจเติบโต
และดําเนินตอเนื่องไปไดทั้ง Value Chain อยางไรปญหาและอุปสรรค

TMB Multi-Currency Account บัญชีเพ�่อลูกคาธุรกิจสงออก รองรับ 6 สกุลเง�นในบัญชีเดียว

รองรับการทําธุรกรรมไดถึง 6 สกุลเง�น ไดแก สกุลบาทไทย (THB) ดอลลารสหรัฐอเมร�กา (USD) ยูโร (EUR) ปอนดสเตอรลิง (GBP) ดอลลาร
ออสเตรเลีย (AUD) และเง�นเยน (JPY) เพ�่มความคลองตัวและประหยัดเวลาในการทําธุรกิจเพราะสามารถรับการโอนเง�นตราตางประเทศเขาบัญชีได
โดยตรงดวยสกุลนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยน (Convert) เง�นในบัญชีจากสกุลตางประเทศมาเปนสกุลเง�นบาทไทยดวยอัตราแลกเปลี่ยนพ�เศษ
รวมทั้งการเร�ยกดู E-Statement ไดตลอดเวลาผาน TMB Business Click และมีบร�การแจงเตือนธุรกรรมทุกรายการโอนเง�นเขา-ออก ตลอดจน
สรุปรายการเคลื่อนไหวของทุกสกุลเง�นในบัญชีเดียว และยังไดรับดอกเบี้ยตามแตละสกุลเง�นทันทีเมื่อมีเง�นโอนเขาบัญชีอีกดวย

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

TMB Payroll Plus บร�หารจัดการสวัสดิการพนักงานที่มากกวาเพ�ยงการจายเง�นเดือน

TMB Payroll ชวยจัดการเง�นเดือนพนักงานดวยระบบอัตโนมัติ ทั้งเง�นเดือน เบี้ยเลี้ยง และคาจางพนักงานดวยระบบอินเทอรเน็ตแบงกกิ�ง (TMB
Business CLICK) ได 24 ชั่วโมง ใหอิสระกับพนักงานในการเลือกรับเง�นเดือนบัญชีธนาคารใดก็ ได เสร�มดวยบร�การพ�เศษ 4 Plus ไดแก
PLUS 1 : ประโยชนสว นของพนักงานเมือ่ ใชบญ
ั ชี TMB รับเง�นเดือน ไดแก สิทธิประโยชนผา นบัญชี TMB ALL FREE กด โอน จาย ฟร� ทัว่ ประเทศ
พรอมแพคเกจอัตราดอกเบีย้ พ�เศษบัญชีเพ�อ่ ออมและสินเชือ่ ตลอดจนผลิตภัณฑประกันชีวต� และการลงทุน
PLUS 2 : ไดรบั ประกันกลุม ราคาสุดพ�เศษพรอมการจายเบีย้ ประกันเปนรายเดือน
PLUS 3 : ระบบชวยบร�หารจัดการงานบุคคลแบบดิจทิ ลั (HR Management Program) ครบทุกฟเจอร ครอบคลุมการใชงานทัง้ บร�ษทั และพนักงาน
PLUS 4 : ชวยบร�หารจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพโดยผูด แู ลมืออาชีพ เพ�อ่ วางแผนการออมระยะยาว

Digital Wallet
โซลูชันใหม เพ��มสภาพคลองทางการเง�น ที่เขามาจัดการเร�่องการจายเง�น
หร�อรับของใหแกลูกคาธุรกิจและคูคาไดมากกวา

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม

“ระบบ Digital Wallet” หร�อที่รูจักกันวา e-Wallet for Corporate Use คือนวัตกรรมการเง�นรูปแบบใหม เพ�่อเชื่อมตอ
ระบบขอมูลและระบบรับ-จาย ทางการเง�นผานระบบออนไลนใหลูกคาธุรกิจและคูคา ยกตัวอยางเชน ธุรกิจขนาดใหญที่ออก
เช็คใหแกซพั พลายเออรรายยอยเพ�อ่ ไปรับเง�น สามารถใชบร�การระบบ Digital Wallet มาแทนได ไมตอ งใชเช็ครับเง�นอีกตอไป
หร�อการออกใบรับสินคา ก็สามารถทําไดผานระบบออนไลน ไมตองใชใบรับสินคาแบบกระดาษใหวุนวาย ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความมั่นใจในการตรวจรับเง�นและสินคาอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น
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ไฟ-ฟา โดย ทีเอ็มบี
รวมพลัง เปลี่ยน เพ�่อจ�ดประกาย
เยาวชนและชุมชนใหดีข�้นอยางยั่งยืน
“ไฟ-ฟา” กิจกรรมเพ�่อสังคมของทีเอ็มบี ที่มุงเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการจ�ดประกายเยาวชนและ
ชุมชนใหเปลี่ยนแปลงตัวเอง ชุมชน และสังคม ผานกิจกรรมการเร�ยนรูที่ชวยสงเสร�มความรูความสามารถ
โครงการตาง ๆ ทีส่ ะทอนแนวคิด Make THE Difference อยางสรางสรรค เพ�อ่ จ�ดประกายเยาวชนและชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข�้นอยางสรางสรรคและยั่งยืน
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รวมพลัง เปลี่ยน เพ�่อจ�ดประกายเยาวชน
ใหดีข�้นอยางยั่งยืน
แนวคิดไฟ-ฟา โดยทีเอ็มบีไดร�เร�่มข�้นตั้งแตป 2552 โดยการกอตั้งศูนยเร�ยนรูไฟ-ฟา
ทีเอ็มบี เพ�่อเปดโอกาสใหเยาวชนในชุมชนอายุระหวาง 12-17 ป รูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนผา นการเร�ยนรูท กั ษะทางศิลปะและทักษะชีวต� โดยไมเสียคาใชจา ยใด ๆ
ปจจ�บันมีศูนยเร�ยนรู ไฟ-ฟา โดยทีเอ็มบี ทั้งสิ�น 5 แหง ไดแก ศูนยเร�ยนรู ไฟ-ฟา
ประดิพัทธ ศูนยฯ ประชาอุทิศ ศูนยฯ ถ.จันทน ศูนยฯ บางกอกนอย และศูนยฯ
สมุทรปราการ โดยศูนยเร�ยนรู ไฟ-ฟา สมุทรปราการ ถือเปนศูนยฯ ลาสุดที่เร�่มเปด
ใหเด็ก ๆ ในชุมชนไดเขามาทดลองเร�ยน ตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผานมา
และนับเปนศูนยแรกที่ตั้งข�้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร
ในโอกาสกาวเขาสูป ท ี่ 10 นอกจากจะมีศนู ยเร�ยนรูแ หงใหมแลว ทีเอ็มบีไดมกี ารเปดตัว
แคมเปญ “เด็กธรรมดา..คือสิ�งที่สวยงาม” เพ�่อรวมพลังใหสังคมชวยกันสราง
เด็กธรรมดา สะทอนจ�ดยืนที่วา เราไมไดตองการเสร�มทักษะเพ�่อมุงพัฒนาเยาวชน
สูความเปนเลิศ แตเราตองการมอบโอกาสใหเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาสไดมีโอกาส
เทาเทียมกับเด็กคนอืน่ ๆ ในสังคม ไดเปนเด็กธรรมดาทีค่ น พบศักยภาพในตัวเอง เกิด
แรงบันดาลใจ มีความสุขกับชีว�ต และพรอมเปนผูใหตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ถือโอกาสเชิญชวนคนไทย รวมพลังมาชวยกันใหโอกาสเด็ก ๆ ใน
ชุ ม ชนที่ ยั ง ขาดโอกาสอยู  เ ป น จํ า นวนมากผ า นกิ จ กรรมประมู ล ภาพศิ ล ปะเพ�่ อ
การกุศล Charity Art Auction ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทีเอ็มบี ที่ ไมตองการ
ครอบครอง แตเชื่อมั่นวาภาพเข�ยนเหลานี้จะสามารถสรางประโยชนมหาศาลใหกับ
เด็ก ๆ จํานวนมากทีร่ อคอยโอกาส โดยผลงานทัง้ 15 ภาพทีน่ าํ มาประมูลในครัง้ นี้ เปน
ผลงานของอัครศิลปนและศิลปนระดับชาติ รวมทั้ง 5 ภาพจากเด็ก ๆ ไฟ-ฟา
ที่ไดนําความรูความสามารถที่เด็ก ๆ ไดเร�ยนจากศูนยเร�ยนรู ไฟ-ฟา มาใหคืนกลับ
สังคมดวย ซึ่งรายไดจากการประมูลในครั้งนี้จะสงมอบใหกับมูลนิธิทีเอ็มบีเพ�่อ
ชวยเหลือเยาวชนผานโครงการไฟ-ฟา และโครงการสาธารณกุศลตาง ๆ ตอไป

รวมพลัง เปลี่ยน เพ�่อจ�ดประกายชุมชน
ใหดีข�้นอยางยั่งยืน

ในป 2562 ทีเอ็มบียงั คงมุง เนนใหพนักงานมีสว นรวมในการใหคนื ชุมชน ผานกิจกรรม
เปลี่ยนชุมชนเพ�่อความยั่งยืน โดยปนี้อาสาสมัครทีเอ็มบีทั่วประเทศไดนําความรู
ความสามารถเขาไปจ�ดประกายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนในพ�้นที่เปาหมาย
ใหดีข�้นอยางยัง่ ยืน รวม 40 โครงการทัว่ ประเทศ ดวยการรวมพลังของอาสาสมัครจาก
ทุกภาคสวน ไดแก ทีมเคร�อขายการขายและทีป่ ร�กษาลูกคารายยอย (ASN) ทีมบร�หาร
ความสัมพันธลกู คาธุรกิจ (BB) ทีมบร�หารความสัมพันธ ลูกคาเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SE)
และทีมจากสํานักงานใหญ ซึง่ มีชาวชุมชนไดผลประโยชนทงั้ ทางตรงและทางออมรวม
กวา 50,000 คน

“

ไฟ-ฟา กิจกรรมสังคมเพ�่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี จะยังคงมุงมั่นรวมพลัง
จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพ�่อจ�ดประกายเยาวชนและชุมชน สรางสรรคสิ�งดี ๆ
ใหเกิดข�้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตามแนวคิด Make THE Difference ตอไป

”

Scan เพ�่อศึกษาขอมูลเพ�่มเติม
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TMB | ING PARKRUN 2019
You can…Make THE Difference

TMB | ING PARKRUN
งานว��งแหงปที่ #ดีตอใจ
ที่ไมเพ�ยงดีตอใจของนอง ๆ
ที่ไดรับโอกาสในการรักษา
แตยังดีตอใจนักว��ง
และผูบร�จาคอีกดวย

TMB | ING PARKRUN 2019
งาน TMB | ING PARKRUN คืองานเดิน-ว�ง� มินมิ าราธอนการกุศลของทีเอ็มบีทจ่ี บั มือรวมกับ
ธนาคาร ไอเอ็นจ� จัดข�น้ ตอเนือ่ งมาเปนปท่ี 10 เปนกิจกรรมทีม่ จี ด� เร�ม� ตนจากความเชือ่ มัน่ ใน
‘พลังแหงการเปลีย่ นแปลง’ ของทีเอ็มบี ภายใตแนวคิด ‘You can…Make THE Difference’ เพ�อ่ ให
ผูร ว มว�ง� ไดออกกำลังกายอยางมีเปาหมาย เพ�อ่ สรางความเปลีย่ นแปลงใหเกิดข�น้ กับชีวต�
อยางเปนรูปธรรม เพราะในทุกยางกาวทีอ่ อกเดินหร�อว�ง� นัน้ นอกจากจะสงผลดีตอ ชีวต�
ของตัวเองแลว ยังชวยเปลีย่ นแปลงใหชวี ต� ผูอ น่ื รวมถึงสังคมรอบขางดีขน้� ไดอกี ดวย
งาน เดิน-ว�ง� TMB | ING PARKRUN เปนกิจกรรม เดิน - ว�ง� ในสวนสาธารณะ
3 แหงใจกลางกรุงเทพฯ คือ สวนจตุจกั ร สวนสมเด็จพระนางเจาสิรก� ติ ์ิ และสวนรถไฟ
ซึง่ มีกระแสตอบรับจากกลุม นักเดิน-ว�ง� เพ�ม� มากข�น้ ทุกป ดังนัน้ เพ�อ่ ตอบสนองความ
ตองการของนักเดิน-ว�ง� ทีต่ อ งการเขารวมกิจกรรมจากทัว่ ประเทศ ทีเอ็มบี จ�งได
พ�จารณาเพ�ม� ว�ธกี ารรวมว�ง� สำหรับนักเดิน-ว�ง� จากทัว่ ประเทศทีเ่ ร�ยกวา
“Virtual Park Run” ข�น้ ตัง้ แตป 2561 เปนตนมา ซึง่ รูปแบบงานว�ง� แบบ
Virtual Park Run นีค้ อื การทีน่ กั เดิน-ว�ง� สามารถรวมเดิน-ว�ง� ในวัน เวลา
และเสนทางว�ง� ไดตามอัธยาศัยโดยจะไดรบั เหร�ยญรางวัล (Finisher)
เชนเดียวกับผูท ม่ี ารวมเดิน-ว�ง� ในวันทีจ่ ดั งาน
สำหรับ งาน TMB | ING PARKRUN ในป 2562 ยังคงไวซง่ึ วัตถุประสงคเดิม
เปนปท่ี 6 คือ เพ�อ่ ระดมทุนโดยไมหกั คาใชจา ยมอบให “มูลนิธทิ เี อ็มบี” เพ�อ่ สงมอบ
ใหเปนคาใชจา ยในการผาตัดผูป ว ยเด็กโรคหัวใจของ “มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ”
ในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระเจาพ�น่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร ซึง่ ในปนก้ี ส็ ามารถระดมเง�น
ทัง้ จากการบร�จาคตรงและการจำหนายบัตรว�ง� แบบ Park Run และ
Virtual Park Run ไดกวา 10 ลานบาท สามารถชวยชีวต� ผูป ว ยเด็กโรคหัวใจ
ได 297 คน รวมตลอดระยะเวลา 6 ป ภายใตวตั ถุประสงคน้ี TMB | ING PARKRUN
สามารถชวยผูป ว ยเด็กโรคหัวใจไปไดแลวกวา 1,500 คน
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รางวัลประจำป 2562

1. Thailand Top Company Awards 2019
ประเภท
โดย

Customer Focus Award
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
และ บร�ษัท เออาร ไอพ� จำกัด (มหาชน)

2. The Asset Triple A Digital Awards 2018
ประเภท
โดย

Digital Bank of The Year 2018
Asset Publishing and Research Limited

3. The Asset Triple A Digital Awards 2018

6. The Asian Banker Thailand Country
Awards 2019
ประเภท

10. The Asiamoney Awards 2019
ประเภท
โดย

Best Bank for CSR Thailand
Asiamoney

1. ME by TMB : Business Model
of The Year
11. Drive Award 2019
2. ME by TMB : Insurance Product
ประเภท Financials
of The Year (Life)
โดย
สมาคมศิษยเกา MBA
3. ME by TMB : Best Mobile Initiative,
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
Application or Programme
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
The Asian Banker

โดย
12. SET Award 2019
TMB TOUCH : Most Innovative Fintech
7. Asian Banking & Finance :
ประเภท Thailand Sustainability Investment (THSI)
Collaboration “In-app Message Campaigns” Retail Banking Award 2019
2019 : หุนยั่งยืน
โดย
Asset Publishing and Research Limited
ประเภท
TMB Smart Port : Service Innovation
โดย
The Stock Exchange of Thailand (SET)
of the Year
4. The Asset Triple A Digital Awards 2018
โดย
Asian Banking & Finance Magazine
ประเภท Punboon.org – Giving Society : Most
13. Thailand’s Most Social Power Brand 2019
Innovative Emerging Digital Technologies
8. The Asian Banker Thailand Country
ประเภท Bank & Financial : Bank
Project
โดย
นิตยสาร BrandAge X WISESIGHT
Awards
2019
โดย
Asset Publishing and Research Limited
ประเภท
TMB Analytics : Best Innovation
5. The Asset Triple A Digital Awards 2018
Centre by Financial Institution
ประเภท TMB WOW : Most Innovative
โดย
The Asian Banker
Gamification Project
9.
Green
Bond
Awards 2019
โดย
Asset Publishing and Research Limited
ประเภท
Green Bond Pioneer Awards
(New Countries Taking Green
Bonds Global)
โดย
International Finance
Corporation (IFC)
25
ประเภท

มุงมั่น ทุมเท เพ�่อขับเคลื่อนองคกร
ใหเติบโตอยางมั่นคง

ขนาดธุรกิจเติบโตข�้นสองเทา
จากความสำเร็จ ในการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต
สินทรัพยรวมเพ�่มข�้นจาก
0.9 ลานลานบาท ในป 2561 มาอยูที่

เง�นฝากขยายตัวจาก
0.6 ลานลานบาท มาอยูที่

สินเชื่อเพ�่มข�้นจาก
0.7 ลานลานบาท มาอยูที่

ลานลานบาท

ลานลานบาท

ลานลานบาท

1.9

1.4

1.4

พอรตสินเชือ่ เชาซือ้ ทีเ่ พ�ม่ ข�น้ มาชวยใหธนาคารหลังการรวมกิจการสามารถตอบโจทย
ความตองการของลูกคาไดครอบคลุมมากยิง� ข�น้
• พอรตสินเชือ่ เชาซือ้ ทีเ่ พ�ม่ ข�น้ มา ชวยใหธนาคารหลังการรวมกิจการสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาไดครอบคลุมมากยิง� ข�น้
• สินเชือ่ เชาซือ้ มีสดั สวนรอยละ 29 ของสินเชือ่ รวม ทําใหพอรตสินเชือ่ ของธนาคารหลังการรวมกิจการมีสดั สวนสินเชือ่ รายยอยมากข�น้
สงผลใหพอรตมีการกระจายตัว ลดความเสี่ยงการกระจ�กตัวของพอรตสินเชื่อหร�อ Concentration risk
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ฐานลูกคาแตะระดับ

10

ลานราย

29%
สัดสวนพอรตสินเชื่อเชาซื้อ

ยังคงเนนกลยุทธการใหบร�การกองทุนรวมแบบเปด หร�อ Open Architecture
• ตอกยํา้ กลยุทธการบร�การกองทุนรวมแบบเปด หร�อ Open architecture ซึง่ เปนหนึง่ ในปจจัยหนุนรายไดทมี่ ใิ ชดอกเบีย้ ทีส่ าํ คัญ
โดยรวมเปนพันธมิตรกับบลจ.ธนชาต เสร�มความแข็งแกรงใหลูกคาสามารถเลือกลงทุนกับ 11 บลจ.ชั้นนําไดที่ทีเอ็มบีที่เดียว

11

เลือกลงทุนไดกับ

บลจ.

เพ�อ่ สรางรากฐานทีแ่ ข็งแกรงรองรับการเติบโตในอนาคต ธนาคารใหความสำคัญกับ
การบร�หารความเสีย่ งอยางรอบคอบและคงฐานเง�นกองทุนอยางแข็งแกรง

• เนนการบร�หารความเสี่ยงอยางรอบคอบ เพ�่อลดสินเชื่อที่มีปญหาและเพ�่อเตร�ยมความพรอมรับ IFRS 9
• คงระดับเง�นกองทุนอยางแข็งแกรง โดยอัตราสวนเง�นกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยง เพ�่มข�้นมาอยูที่รอยละ 18.9
และอัตราสวนเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง เพ�่มข�้นมาอยูที่รอยละ 14.6 ภายหลังการรวมกิจการ

18.9 % 14.6 %
อัตราสวนเง�นกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนเง�นกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
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ขอมูลที่สำคัญทางการเง�น
ผลการดำเนินงานป 2562 รวมผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาตในฐานะบร�ษัทยอยในงบการเง�นรวม โดยงบกำไรขาดทุนรวมผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาต
เฉพาะชวงวันที่ 4-31 ธันวาคม 2562 (28 วัน) และงบแสดงฐานะการเง�นรวมผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาต ณ สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2562
งบการเง�นรวม

(หนวย: ลานบาท)

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ป 2562

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ป 2558

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบร�การสุทธิและรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ

39,837
12,972
26,865
12,956

35,128
10,632
24,497
23,545

34,713
9,979
24,734
12,705

35,631
10,870
24,761
10,462

36,430
13,210
23,220
10,230

รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ภาษีเง�นได

39,821
20,674
10,337
1,588

48,042
17,475
16,100
2,866

37,439
17,792
8,915
2,004

35,223
16,589
8,649
1,740

33,450
16,467
5,479
2,153

7,222

11,601

8,728

8,244

9,351

7,222

11,601

8,687

8,226

9,333

-

-

41

18

18

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป-สุทธิจากภาษีเง�นได

1,287

-48

164

1,596

37

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

8,509

11,554

8,892

9,841

9,389

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาทตอหุน)

0.1485

0.2646

0.1982

0.1879

0.2134

1,394,108
1,858,190
1,398,112
1,663,379
194,811
194,777
35

687,015
891,713
649,568
792,934
98,779
98,779
-

644,342
843,872
611,430
754,016
89,856
89,856
-

594,356
797,316
598,948
713,468
83,848
83,723
125

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

กำไรสำหรับป
สวนที่เปนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะการเง�น
เง�นใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพย
เง�นรับฝาก
รวมหนี้สิน
รวมสวนของเจาของ
สวนของธนาคาร
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ความสามารถในการทำกำไร
(หนวย: ลานบาท)

12.9%

30,540

8,687

ป 2562

ป 2558

ป 2559

ป 2560

หมายเหตุ: งบการเง�นรวม, ป 2561 รวมรายไดจากการขายหุน TMBAM 65%
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10.0%

8,226

ป 2561

10.2%
9,333

ป 2560

12.4%

19,658

ป 2559

19,736

18,667

16,937
ป 2558

(หนวย: ลานบาท)

กำไรสุทธิสวนที่เปนของธนาคาร
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน

ป 2561

6.5%
7,222

กำไรจากการดำเนินงานกอนหักสำรองฯ

11,601

ความสามารถในการสรางรายได

ป 2562

หมายเหตุ: งบการเง�นรวม, ป 2561 รวมรายไดจากการขายหุน TMBAM 65%

งบการเง�นรวม
อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ

ป 2562

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ความสามารถในการทำกำไร
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
อัตราสวนตนทุนตอรายได 1/
สวนตางรายไดดอกเบีย้

6.5%
0.7%
50.6%
2.81%

12.4%
1.4%
36.4%
2.94%

10.0%
1.1%
47.3%
3.13%

10.2%
1.0%
46.9%
3.17%

12.9%
1.1%
49.2%
3.02%

ฐานะสภาพคลอง
อัตราสวนเง�นใหสนิ เชือ่ ตอเง�นรับฝาก 2/
สัดสวนเง�นฝากกระแสรายวันและออมทรัพยตอ เง�นรับฝาก 3/

100%
70%

106%
88%

105%
86%

99%
80%

90%
73%

ความเพ�ยงพอของเง�นกองทุน
อัตราสวนเง�นกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่
อัตราสวนเง�นกองทุนรวมตอสินทรัพยเสีย่ ง

14.6%
18.9%

13.5%
17.3%

13.3%
17.4%

12.9%
18.3%

11.3%
16.7%

คุณภาพสินทรัพย
อัตราสวนสินเชือ่ ดอยคุณภาพ
อัตราสวนสำรองฯ ตอสินเชือ่ ดอยคุณภาพ

2.35%
120%

2.76%
152%

2.35%
143%

2.53%
143%

2.99%
142%

2.02
8,135
401
2,793

2.25
8,373
416
2,891

2.05
8,547
431
2,841

1.91
8,980
452
2,783

1.75
9,270
450
2,796

อื่น ๆ
มูลคาหุน ตามบัญชี (บาท/หุน )
จำนวนพนักงาน (เฉพาะธนาคาร)
จำนวนสาขา (เฉพาะธนาคาร)
จำนวนตู ATM และ ADM (เฉพาะธนาคาร)

1/ ไมรวมรายการพ�เศษและรายการที่เกี่ยวของกับเง�นใหสินเชื่อ
2/ ไมรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเง�น
3/ รวมเง�นฝาก No-Fixed และ ME แตไมรวม NCD และ FCD

คุณภาพสินทรัพย

ความเพ�ยงพอของเง�นกองทุน
อัตราสวนเง�นกองทุนชั้นที่หนึ่ง
อัตราสวนเง�นกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพ
อัตราสวนสำรองฯ ตอสินเชื่อดอยคุณภาพ

ป 2558

ป 2561

18.9%

ป 2560

14.6%

18.3%
ป 2559

13.5%
17.3%

ป 2562

13.3%
17.4%

ป 2561

12.9%

ป 2560

2.35%

2.35%

ป 2559

หมายเหตุ: งบการเง�นรวม

152%
120%

2.53%

2.99%
ป 2558

143%

2.76%

143%

142%

11.3%
16.7%

หมายเหตุ:

ป 2562

หมายเหตุ: งบการเง�นรวม
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คณะกรรมการ

11

6

5
4

1. นายประสงค พ�นธเนศ
• ประธานกรรมการ

2. นายศุภเดช พ�นพ�พัฒน
• รองประธานกรรมการ
• รองประธานคณะกรรมการบร�หาร

3. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย
• กรรมการ
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1

4. นายฟ�ลลิป จ�.เจ.อี.โอ.ดามัส

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบร�หาร
• ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5. นายสิงหะ นิกรพันธุ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2

6. นายธีรนันท ศร�หงส

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
• ประธานคณะกรรมการกำกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

12
3

7. นายจ�มพล ร�มสาคร
•
•
•
•

13

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

8

10

9

7

9. นายไพรสัณฑ วงศสมิทธิ์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

10. นายสมเจตน หมูศิร�เลิศ

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

11. นายปร�ญญา หอมเอนก
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการ
กำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการ
กำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. นายปติ ตัณฑเกษม

• กรรมการและประธานเจาหนาที่บร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการ
กำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นายประสงค พ�นธเนศ
อายุ 60 ป

ประธานกรรมการ*
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 20 มิถุนายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณ
ประสบการณ
การทํกาารทํ
งาน างาน

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) ว�ทยาลัยการจัดการและการอบรม
เพ�่อการพัฒนา มหาว�ทยาลัยทักษิณ
• บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบร�หารองคกร) มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• บร�หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง ดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันว�ทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ว�ทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ
• หลักสูตรบร�หารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.) ว�ทยาลัยการตํารวจ
• Director Certification Program สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• Cyber Resilience Awareness, IFRS 9 Implication and Readiness,
Inside Information and Data Privacy, Branding and NPS Update,
และ Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2557 -2557
2561- 2561
• อธิ•บดีกอธิรมสรรพากร
บดีกรมสรรพากร
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลั
ง ง
2555 -2555
2557- 2557
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
ธนาคารเพ�
ธนาคารเพ�
่อการส่องการส
ออกและนํ
งออกและนํ
าเขาแหางเขประเทศไทย
าแหงประเทศไทย
• รองประธานกรรมการ
• รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการจั
คณะกรรมการจั
ดการกองทุ
ดการกองทุ
นเพ�่อการฟ
นเพ�่อนการฟ
ฟ�และพั
นฟ�ฒและพั
นาระบบสถาบั
ฒนาระบบสถาบั
นการเง�นนการเง�น
2554 -2554
2557- 2557
• ผูอ•ํานวยการ
ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐว�สาหกิ
ฐว�จสาหกิ
กระทรวงการคลั
จ กระทรวงการคลั
ง ง
2555 -2555
2555- 2555
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท บร�
โรงแรมเอราวั
ษัท โรงแรมเอราวั
ณ จํากัณด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
* นายประสงค
* นายประสงค
พ�นธเนศ
พ�นดํธเนศ
ารงตํดําาแหน
รงตํงาประธานกรรมการ
แหนงประธานกรรมการ
ถึงวันทีถึ่ 31
งวันธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
2562 และ
2562 และ
แตงตั้งแตนายเอกนิ
งตั้ง นายเอกนิ
ติ นิติทตัณิ นิฑตปิทระภาศ
ัณฑประภาศ
ดํารงตํดําาแหน
รงตํงาแทน
แหนมีงแทน
ผลตั้งมีแต
ผลตั
วัน้งทีแต่ 13วันกุที่ม13ภาพักุนมธภาพั
2563
นธ 2563

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท บางจากคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2561 - ปจจ�บัน
• ปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการโดยตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง
2555 - ปจจ�บัน
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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นายศุภเดช พ�นพ�พัฒน
อายุ 69 ป

รองประธานกรรมการ
• รองประธานคณะกรรมการบร�หาร
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 3 ธันวาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•

Master of Science, University of Wisconsin, USA
พาณิชยศาสตรบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
Role of the Compensation Committee, Role of the Chairman Program,
Financial Institutions Governance Program, และ Director Accreditation
Program สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• Thailand in the New Global Landscape บร�ษัท ธนชาต เทรนนิ�ง แอนด ดีเวลลอปเมนท
จํากัด รวมกับ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• Anti-Corruption for Executives 1/2557,
การพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชั่นของประเทศไทย ป 2560
(Anti-Corruption for Executives 2017) และ Block Chain Technology
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
บร�ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการบร�หาร
2558 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
2549 - ปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการ
บร�ษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนาร� จํากัด (มหาชน)
2559 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2555 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบร�หาร
2549 - ปจจ�บัน
• กรรมการ

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
บร�ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2562 - ปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการ
2548 - ปจจ�บัน
• กรรมการและประธานกรรมการบร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธ.ค.62 - ปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการบร�หาร
2559 - ปจจ�บัน
• กรรมการคัดสรรประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ
2548 - ปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการ
2557 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ บร�ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีว�ต จํากัด (มหาชน)
2549 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท สยามพ�วรรธน โฮลดิ�ง จํากัด
2548 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท เอ็ม บี เค ร�สอรท จํากัด (มหาชน)
2546 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท สยามพ�วรรธน จํากัด

ประสบการณการทํางาน
2558 - 2562
• ประธานกรรมการ บร�ษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด
2557 - 2562
• ประธานกรรมการ บร�ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บร�ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
2548 - ธ.ค.62
• ประธานกรรมการบร�หาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2556 - 2561
• ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
2553 - 2561
• กรรมการผูจัดการใหญ
2550 - 2561
• กรรมการ บร�ษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2550 - 2561
• กรรมการ บร�ษัท ไทย รอยัล ออคิด เร�ยล เอซเทท จํากัด
บร�ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
2546 - 2561
• รองประธานกรรมการบร�หาร
2545 - 2558
• กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
2554 - 2560
• ประธานกรรมการบร�หาร บร�ษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนาร� จํากัด (มหาชน)
2554 - 2558
• กรรมการ บร�ษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด
2546 - 2558
• กรรมการ บร�ษัท แปลน เอสเตท จํากัด
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พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย
อายุ 58 ป

กรรมการ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 30 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณ
ประสบการณ
การทํกาารทํ
งาน างาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2559 -2559
2562- 2562
• สมาชิ
• กสมาชิ
สภานิกตสภานิ
ิบัญญัตติบิแัญหญั
งชาติ
ติแห(สนช.)
งชาติ (สนช.)
2560 -2560
2561- 2561
• เสนาธิ
• เสนาธิ
การทหารบก
การทหารบก
2559 -2559
2560- 2560
• รองเสนาธิ
• รองเสนาธิ
การทหารบก
การทหารบก
2558 -2558
2559- 2559
• เจา•กรมยุ
เจาทกรมยุ
ธการทหารบก
ทธการทหารบก
2557 -2557
2557- 2557
• ผูอ•ํานวยการ
ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผน
สํานักงานนโยบายและแผน
กรมยุทกรมยุ
ธการทหารบก
ทธการทหารบก

ว�ทยาศาสตรบัณฑิต โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนายรอย รุนที่ 74 โรงเร�ยนทหารราบ
หลักสูตรนายพัน รุนที่ 52 โรงเร�ยนทหารราบ
หลักสูตรหลักประจํา รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 71 โรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรความมั่นคงภาคพ�้นเอเชียแปซิฟก ประเทศสหรัฐอเมร�กา
หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูบร�หาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
Cyber Resilience Leadership ธนาคารแหงประเทศไทย
Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแหงประเทศไทย

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระและกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บร�ษัท ไออารพ�ซี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค.62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
• รองผูบัญชาการทหารบก
• ผูชวยผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
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นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
อายุ 69 ป

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบร�หาร
• ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 28 ธันวาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณการทํางาน

• 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
• Strategic Board Master Class, สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data Privacy,
Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2551 - ธ.ค. 62
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2556 - 2559
• Board member, Capstone Partners (Asia)
2554 - 2558
• International Advisory Board Member, Pacific Star (Singapore)
2549 - 2555
• Director, ING Mauritius
2549 - 2554
• 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.

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไมมี -

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค.62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ ประธานคณะกรรมการบร�หาร และประธานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2562 - ปจจ�บัน
• Director, OBOR Capital Pte. Ltd.
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท ซิมบา เอสเตทส จํากัด
• Chairman of the Board and director, Ecopol Pte. Ltd. (Singapore)
2557 - ปจจ�บัน
• Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
• Board member, The Blue Circle (Singapore)
• Board member, Sport Sevens (Singapore)
2556 - ปจจ�บัน
• Board member, PCMA Houlder Pte. Ltd.
• Board member, PCMI Insurance Brokers Pte. Ltd.
2554 - ปจจ�บัน
• Board member, Eurofin Asia (Singapore)
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นายสิงหะ นิกรพันธุ
อายุ 65 ป

กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 10 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

2556 -2556
ปจจ�บ- ันปจจ�บัน
• กรรมการอิ
สระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบร�
หารความเสี
• กรรมการอิ
สระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบร�
หารความเสี
่ยง ่ยง
ษัท ไอเอฟเอสแคปป
ตอล (ประเทศไทย)
ากัด (มหาชน)
บร�ษัท บร�
ไอเอฟเอสแคปป
ตอล (ประเทศไทย)
จํากัด จํ(มหาชน)
2555 -2555
ปจจ�บ- ันปจจ�บัน
• กรรมการอิ
สระและกรรมการตรวจสอบ
ัท ถิจํราไทย
ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิ
สระและกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บร�
ถิรษไทย
กัด จํ(มหาชน)

• Master of Science (Human Relations and Management),
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
• ปร�ญญาตร�เศรษฐศาสตร (สาขาการเง�นการธนาคาร) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบร�หารระดับสูง
ตําแหนตํางแหน
ในกิจงการที
ในกิจการที
่ ไมใชบ่ ไมร�ษใชัทบจดทะเบี
ร�ษัทจดทะเบี
ยน ยน
สถาบันพระปกเกลา
• Advanced Management for Bankers, Wharton School of the University
ม.ค. 63ม.ค.
- ป63
จจ�บ- ันปจจ�บัน
of Pennsylvania, USA
• กรรมการอิ
• กรรมการอิ
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต
จํากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
• Strategic Board Master Class, Successful Formulation & Execution the Strategy,2559 -2559
ปจจ�บ- ันปจจ�บัน
Ethical Leadership Program, Risk Management Committee Program,
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัท บร�
ธนากรผลิ
ษัท ธนากรผลิ
ตภัณฑตนภัํ้าณมันฑพ�นํ้ชามัจํนาพ�กัดช จํากัด
Director Certification Program Update, Role of the Chairman Program,
2557 -2557
ปจจ�บ- ันปจจ�บัน
Advanced Audit Committee Program, Anti-Corruption for Executive Program, • กรรมการอิ
• กรรมการอิ
สระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และรองประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ
Financial Institutions Governance Program, Role of the Compensation
สมาคมตลาดตราสารหนี
สมาคมตลาดตราสารหนี
้ ไทย ้ ไทย
Committee, และ Director Certification Program
2556 -2556
ปจจ�บ- ันปจจ�บัน
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• ที่ป•ร�กษาคณะกรรมการ
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
คณะอนุคณะอนุ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะอนุ
และประธานคณะอนุ
กรรมการความเสี
กรรมการความเสี
่ยง ่ยง
• Audit Committee Forum: TFRS 15: Ready for the Challenges,
สถาบันสถาบั
คุณวุนฒคุิวณ�ชวุาชีฒพิว�ช(องค
าชีพก(องค
ารมหาชน)
การมหาชน)
Cyber Security - Advances to the more complex level, และ Intelligent Automation2549 -2549
ปจจ�บ- ันปจจ�บัน
for Internal Audit เคพ�เอ็มจี ประเทศไทย
• ที่ป•ร�กษาอาวุ
ที่ปร�กษาอาวุ
โส สมาคมกองทุ
โส สมาคมกองทุ
นสํารองเลี
นสํา้ยรองเลี
งชีพ ้ยงชีพ
• ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล, บร�ษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด
• Cyber Resilience Leadership, Bangkok FinTech Fair 2019 ภายใตแนวคิด
ประสบการณ
ประสบการณ
การทํกาารทํ
งาน างาน
Collaboration for the Future of Finance, และ Bangkok Sustainable
2558
2558
2561
2561
Banking Forum 2019 ธนาคารแหงประเทศไทย
• กรรมการอิ
• กรรมการอิ
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บร�
ฟลอยด
ษัท ฟลอยด
จํากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
• โครงการเสร�มสรางตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
2551
2551
2555
2555
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก
• ผูอ•ํานวยการ
ผูอํานวยการ
สถาบันสถาบั
คุมครองเง�
นคุมครองเง�
นฝาก นฝาก
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2548 -2548
2554- 2554
• Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
• กรรมการอิ
• กรรมการอิ
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี
สมาคมตลาดตราสารหนี
้ ไทย ้ ไทย
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data Privacy,
2549 -2549
2551- 2551
Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท บร�
จีพษ�เอฟ
ัท จีพพร็�เอฟ
อพเพอร
พร็อพเพอร
ตี้ แมเนจเม
ตี้ แมเนจเม
นท จํานกัทด จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัท บร�
ไทยพรอสเพอร�
ษัท ไทยพรอสเพอร�
ตี้ แอดไวซอร�
ตี้ แอดไวซอร�
่ จํากัด่ จํากัด
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท บร�
ฟทษซัทเรทติ
ฟทซ�งเรทติ
จํากัด�ง จํากัด
ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2547 -2547
2551- 2551
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัท บร�
สหไทยสตี
ษัท สหไทยสตี
ลไพพ ลจํไพพ
ากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
• รองประธาน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
2546 -2546
2551- 2551
บร�ษัท ไอเอฟเอสแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
บร�ษัท บร�
ไทยแอดมิ
ษัท ไทยแอดมิ
นิสเทรชันิ่สนเทรชั
เซอร่นว�สเซอร
เซสวจํ�สาเซส
กัด จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

36

นายธีรนันท ศร�หงส
อายุ 54 ป

กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
• ประธานคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 17 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
•
•
•
•
•
•
•

Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA
ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพ�วเตอร) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Advanced Management Program, Harvard Business School, USA
หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง ดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันว�ทยาการพลังงาน
Director Accreditation Program และ Director Certification Program
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแหงประเทศไทย
• หลักสูตรว�ทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระ บร�ษัท เอส แอนด พ� ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup
บร�ษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
2560 - ปจจ�บัน
• ที่ปร�กษา บร�ษัท แสนสิร� จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ม.ค. 63- ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการกํากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบร�หาร บร�ษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอรต จํากัด
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.)
2561 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพ�่อใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) ศูนยขอมูล (Data Center) และคลาวดคอมพ�วติ�ง (Cloud Computing)
• กรรมการ บร�ษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด
• กรรมการ บร�ษัท เดอะมอลล ชอปปง คอมเพล็กซ จํากัด
• ประธานกรรมการ บร�ษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด
• กรรมการ Arcel Capital Company Limited
• กรรมการ บีเคที โฮลดิ�งส จํากัด

2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการ นอรท เทิรนเรลเวย พารค จํากัด
2560 - ปจจ�บัน
• กรรมการและกรรมการผูจัดการ บร�ษัท เซลาร คอนซัลติ�ง จํากัด
• กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ�่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
THAILAND 4.0

ประสบการณการทํางาน
2562 - 2562
• ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง บร�ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
2561 - 2562
• กรรมการและกรรมการบร�หารความเสี่ยง บร�ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บร�ษัท แอดวานซ เพาเวอร คอนเวอรชั่น จํากัด
• ประธาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรดิจิทัลเพ�่อตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
2560 - 2562
• กรรมการและกรรมการบร�หาร ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ที่ปร�กษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
2560 - 2561
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานเศรษฐศาสตร คณะกรรมการดิจิทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสร�มเศรษฐกิจดิจิทัล
• กรรมการและกรรมการบร�หาร บร�ษัท เอ็นเตอร โซลูชั่น จํากัด
• ที่ปร�กษา บร�ษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2557 - 2561
• รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
2559 - 2560
• ประธานกรรมการ บร�ษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป จํากัด
• กรรมการ บร�ษัท บีคอน เวนเจอร แคปทัล จํากัด
2556 - 2560
• กรรมการและกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บร�ษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ�ง จํากัด
2546 - 2560
• สมาชิกคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงองคกร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2557 - 2559
• ประธานกรรมการ บร�ษัท ลีสซิ�งกสิกรไทย จํากัด
2556 - 2559
• ประธานกรรมการ บร�ษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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นายจ�มพล ร�มสาคร
อายุ 59 ป

กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 7 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณ
ประสบการณ
การทํกาารทํ
งาน างาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
2559 -2559
2561- 2561
นิติศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยรามคําแหง
• กรรมการ
• กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํ
และกรรมการกํ
ากับการปฏิ
ากับการปฏิ
บัติตามกฎหมายและระเบี
บัติตามกฎหมายและระเบี
ยบ ยบ
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
การไฟฟ
การไฟฟ
าฝายผลิ
าฝตาแห
ยผลิ
งประเทศไทย
ตแหงประเทศไทย
หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
2557 -2557
2561- 2561
หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง ดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันว�ทยาการพลังงาน
• กรรมการอํ
• กรรมการอํ
านวยการ
านวยการ
โรงงานยาสู
โรงงานยาสู
บ บ
หลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตร�
2560 -2560
2561- 2561
หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน
• ประธาน
• ประธาน
คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุ
นบร�หารเง�
นบร�นหกูารเง�
เพ�่อนการปรั
กูเพ�่อการปรั
บโครงสร
บโครงสร
างหนี้สาาธารณะ
งหนี้สาธารณะ
หลักสูตรว�ทยาการการจัดการสําหรับนักบร�ษัทระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร และพัฒและพั
นาตลาดตราสารหนี
ฒนาตลาดตราสารหนี
้ในประเทศ
้ในประเทศ
การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน
• กรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการหลั
คณะกรรมการหลั
กประกักนประกั
สุขภาพแห
นสุขภาพแห
งชาติ งชาติ
สถาบันพระปกเกลา
• กรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการการแพทย
คณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉินฉุกเฉิน
• IT Governance and Cyber Resilience Program, Director Certification Program, • กรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการมาตรว�
คณะกรรมการมาตรว�
ทยาแหทงยาแห
ชาติ งชาติ
Financial Statement for Directors, Role of Chairman Program และ Advanced Audit2558 -2558
2560- 2560
Committee Program สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัทไปรษณี
บร�ษัทไปรษณี
ย ไทย จํยา ไทย
กัด จํากัด
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแหงประเทศไทย
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัท บร�
ไทยแลนด
ษัท ไทยแลนด
พร�ว�เลจพร�คาร
ว�เลจด คาร
จํากัด จํากัด
• Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
2557 -2557
2558- 2558
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data Privacy,
• ผูบ•ร�หารเทคโนโลยี
ผูบร�หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั
สารสนเทศระดั
บสูง ประจํ
บสูงาประจํ
กระทรวงการคลั
ากระทรวงการคลั
ง (CIO)ง (CIO)
Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
• ผูต•รวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลั
สํานักงานปลั
ดกระทรวงการคลั
ดกระทรวงการคลั
ง ง
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปจจ�บัน
• กรรมการบร�หารความเสี่ยงองคกร บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทน บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแลการบร�หารศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการเง�นอุดหนุนบร�การสาธารณะ
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐว�สาหกิจ
• กรรมการ คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ
• กรรมการ คณะกรรมการเพ�่อเตร�ยมการจัดตั้งและกํากับการดําเนินงานของกองทุน
โครงสรางพ�้นฐานเพ�่ออนาคตประเทศไทย
2558 - ปจจ�บัน
• รองปลัด กระทรวงการคลัง
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นายหยกพร ตันติเศวตรัตน
อายุ 64 ป

กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 1 มิถุนายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณการทํางาน

•
•
•
•
•

2558 - 2562
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2559 - 2560
• ที่ปร�กษาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท เอพ� (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
2551 - 2558
• รองผูจัดการใหญ กลุมบร�หารความเสี่ยง (Chief Risk Officer)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2557 - 2558
• รองประธานกรรมการ ธนาคารว�นาสยาม (เว�ยดนาม)
2554 - 2558
• กรรมการ บร�ษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
2554 - 2557
• กรรมการ ธนาคารว�นาสยาม (เว�ยดนาม)
2551 - 2554
• ประธานกรรมการ บร�ษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
• กรรมการ บร�ษัท ไทยเรทติ�งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรว�ส จํากัด
2548 - 2554
• กรรมการ บร�ษัท ทร�ส เรตติ�ง จํากัด

•
•

•
•
•

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรบัญฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA
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
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแหงประเทศไทย
โครงการเสร�มสรางตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Recovery Planning, Inside Information
and Data Privacy,Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระ บร�ษัท เอพ� (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
2558 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2560 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท เคอรลอสการ บราเธอรส (ประเทศไทย) จํากัด
2559 - ปจจ�บัน
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
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นายไพรสัณฑ วงศสมิทธิ์
อายุ 60 ป

กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 12 กุมภาพันธ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณ
ประสบการณ
การทํกาารทํ
งาน างาน

• Master of Science (Economics), Oklahoma State University, USA
• Bachelor of Science in Business Administration (Economics/Finance),
Oklahoma State University, USA
• หลักสูตรการบร�หารการจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บร�ษัท กร�ดทีมเว�รค จํากัด
• 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 Associate Program, สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล บร�ษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแหงประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data Privacy,
Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2560 -2560
2562- 2562
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัท บร�ษหัทารสิ
บร�นหทรั
ารสิพยนทรั
ธนาคารอิ
พย ธนาคารอิ
สลามแห
สลามแห
งประเทศไทย
งประเทศไทย
จํากัด จํากัด
• กรรมการ
• กรรมการ
การนิคการนิ
มอุตสาหกรรมแห
คมอุตสาหกรรมแห
งประเทศไทย
งประเทศไทย
2559 -2559
2561- 2561
• กรรมการ
• กรรมการ
บร�ษัท บร�
กสทษัทโทรคมนาคม
กสท โทรคมนาคม
จํากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
2559 -2559
2560- 2560
• ที่ป•ร�กษา
ที่ปร�รัฐกมนตร�
ษา รัฐวมนตร�
าการกระทรวงอุ
วาการกระทรวงอุ
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
2557 -2557
2559- 2559
• กรรมการผู
• กรรมการผู
จัดการจับร�
ดการ
ษัท บร�
เอสซี
ษัทเอ็เอสซี
มบี จํเอ็ามกับีด จํากัด
2555 -2555
2559- 2559
• ประธานคณะกรรมการบร�
• ประธานคณะกรรมการบร�
หาร บร�หษารัท บร�
เอสซี
ษัทเอ็เอสซี
มบี จํเอ็ามกับีด จํากัด
2558 -2558
2559- 2559
• ที่ป•ร�กษา
ที่ปร�รัฐกมนตร�
ษา รัฐวมนตร�
าการกระทรวงเทคโนโลยี
วาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
สารสนเทศและการสื
่อสาร ่อสาร
2557 -2557
2558- 2558
• กรรมการอิ
• กรรมการอิ
สระและกรรมการตรวจสอบ
สระและกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บร�
ทานตะวั
ษัท ทานตะวั
นอุตสาหกรรม
นอุตสาหกรรม
จํากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
• ประธานคณะทํ
• ประธานคณะทํ
างานกําางานกํ
กับและติ
ากับดและติ
ตามการบร�
ดตามการบร�
หารงานหารงาน
NPL ธนาคารพั
NPL ธนาคารพั
ฒนาว�ฒ
สาหกิ
นาว�จสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย
ขนาดกลางและขนาดย
อมแหงอประเทศไทย
มแหงประเทศไทย

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท เอส โฮเทล แอนด ร�สอรท จํากัด (มหาชน)
2558 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บร�ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 62 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท จักรไพศาล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บร�ษัท พ� แอดไวเซอรร�่ จํากัด
2555 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท พ� ดับบลิว คอนซัลแตนท จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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นายสมเจตน หมูศิร�เลิศ
อายุ 64 ป

กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 3 ธันวาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม
• Master of Management, สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• Role of the Chairman Program และ Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตรผูบร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม
• TLCA Leadership Development Program (LDP) สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแหงประเทศไทย
• Anti-Corruption for Executives 1/2557,
หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชั่นของ ประเทศไทย ป 2560
(Anti-Corruption for Executives 2017) และ Cyber Security
สําหรับคณะกรรมการธนาคารป 2560 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
บร�ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
2562 - ปจจ�บัน
• กรรมการผูจัดการใหญ
2556 - ปจจ�บัน
• กรรมการกํากับความเสี่ยง
2552 - ปจจ�บัน
• กรรมการและกรรมการบร�หาร

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2562 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท ธนชาต เอสพ�ว� 1 จํากัด
• กรรมการ บร�ษัท ธนชาต เอสพ�ว� 2 จํากัด
2560 - ปจจ�บัน
• อุปนายกสมาคม สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
2556 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ
2554 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการบร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บร�ษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)
2556 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการบร�หาร
2552 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ
2553 - ปจจ�บัน
• ที่ปร�กษาคณะกรรมการ สมาคมบร�ษัทหลักทรัพย ไทย

ประสบการณการทํางาน
สมาคมธนาคารไทย
2561 - 2561
• กรรมการ
2559 - 2561
• ที่ปร�กษา
2554 - 2559
• กรรมการ
บร�ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2557 - 2561
• รองประธานกรรมการ
2556 - 2561
• รองประธานกรรมการบร�หาร
2553 - 2561
• กรรมการและกรรมการบร�หาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2555 - 2561
• ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
2554 - 2561
• ประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ
2552 - 2561
• กรรมการและกรรมการบร�หาร
2554 - 2561
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบร�หาร บร�ษัทบร�หารสินทรัพย ที เอส จํากัด
2553 - 2561
• รองกรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
2558 - 2560
• ที่ปร�กษานายกสมาคม
2554 - 2558
• กรรมการและอุปนายกสมาคม
2557 - 2559
• กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
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นายปร�ญญา หอมเอนก
อายุ 50 ป

กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 17 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณ
ประสบการณ
การทํกาารทํ
งาน างาน

•
•
•
•
•

2562 -2562
2562- 2562
• กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หารความเสี
หารความเสี
่ยง บร�ษ่ยัทง บร�
ทุนษธนชาต
ัท ทุนธนชาต
จํากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
2561 -2561
2562- 2562
• กรรมการอิ
• กรรมการอิ
สระและกรรมการตรวจสอบ
สระและกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บร�
ทุนษธนชาต
ัท ทุนธนชาต
จํากัด จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
2558 -2558
2559- 2559
• กรรมการผู
• กรรมการผู
ทรงคุณทวุรงคุ
ฒิ ณสําวุนัฒกิ งานป
สํานักองานป
งกันและปราบปรามการฟอกเง�
องกันและปราบปรามการฟอกเง�
น (ปปง.)
น (ปปง.)
2546 -2546
2557- 2557
• กรรมการผู
• กรรมการผู
จัดการจับร�
ดการ
ษัท บร�
เอซิษสัทโปรเฟสชั
เอซิส โปรเฟสชั
่นนัล เซ็่นนนัเตอร
ล เซ็นจํเตอร
ากัด จํากัด

ว�ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ว�ศวกรรมไฟฟา) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Director Certification Program สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
Certified Information System Security Professional (CISSP),
International Information System Security Certification Consortium
• Certified Information System Auditor (CISA) and Certified in the Governance
of Enterprise IT, ISACA
• Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไมมี -

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ม.ค. 63 - ปจจ�บัน
• กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกํากับ
ความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2561 - ปจจ�บัน
• กรรมการและกรรมการบร�หาร บร�ษัท บร�ษัท อินเทลลิเจนท ดาตา อนาไลติค จํากัด
2560 - ปจจ�บัน
• กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
• ว�ทยากร สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
2558 - ปจจ�บัน
• กรรมการและกรรมการบร�หาร บร�ษัท ไซเบอรตรอน จํากัด
• ที่ปร�กษา บร�ษัท บุญรอดเทรดดิ�ง จํากัด
2546 - ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการและกรรมการบร�หาร บร�ษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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นายมิฮาว ยาน ซูเรค
อายุ 48 ป

กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 17 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณการทํางาน

• Master of Economics, Warsaw University,
Poland
• Bachelor of Economics, Columbia University,
New York, USA
• General Management Programme (GMP),
European Center for Executive Development (CEDEP)

2555 - 2562
• Chief Executive Officer (Executive),
ING Bank N.V., Bucharest Branch
2552 - 2555
• Chief Retail Banking Officer (Executive),
TMB Bank Plc.
2547 - 2552
• Head of Retail (Executive),
ING Bank N.V., ING Bank Slaski S.A.

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปจจ�บัน
• Member of Supervisory Board,
ING Bank Slaski S.A.

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร และกรรมการในคณะกรรมการ
กํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2562 - ปจจ�บัน
• Head of Challengers and Growth Markets,
Asia (Executive) ING Bank N.V.,
Hong Kong Branch

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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นายปติ ตัณฑเกษม
อายุ 49 ป

กรรมการและประธานเจาหนาที่บร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ประสบการณการทํางาน

• 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
• ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ว�ศวกรรมอุตสาหการ) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง ดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันว�ทยาการพลังงาน
• 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, สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 และ Bangkok Sustainable
Banking Forum 2019, ธนาคารแหงประเทศไทย
• Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Recovery Planning, Inside Information
and Data Privacy, Branding and NPS Update และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บร�ษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2560 - 2560
• กรรมการสรรหา
2559 - 2560
• ประธานกรรมการสรรหา
2558 - 2560
• กรรมการบร�หารความเสี่ยง
2557 - 2560
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2560 - 2560
• ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น
2551 - 2560
• ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคาธุรกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2559 - 2560
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)
(เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเง�นและงบประมาณ)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ดานจิตว�ทยาองคกร)
การรถไฟแหงประเทศไทย
2560 - 2560
• ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการดานการเง�นและการบัญชี
• กรรมการ
2559 - 2560
• ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบร�หาร สํานักงานบร�หารกองทุนเพ�่อสงเสร�ม
การอนุรักษพลังงาน คณะกรรมกากองทุนเพ�่อสงเสร�มการอนุรักษพลังงาน
2557 - 2559
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพ�จารณาโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน (BOI)
2554 - 2558
• กรรมการ บร�ษัท ทร�ส คอรปอเรชั่น จํากัด และ บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด

ตําแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไมมี -

ตําแหนงในกิจการที่ ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 62 - ปจจ�บัน
• กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบร�หาร กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2552 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด
2539 - ปจจ�บัน
• กรรมการ บร�ษัท ติยณา จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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หน้้านี้้�ปล่่อยว่่างไว้้โดยเจตนา

คณะประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายปติ
ตัณฑเกษม

นายประพันธ
อนุพงษองอาจ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ผูจัดการใหญ

อายุ 49 ป

อายุ 56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปร�ญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business
Administration, Bangkok University in Collaboration
with University of Nebraska-Lincoln, USA
• ปร�ญญาโท Master of Business Administration (MBA)
Finance, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ว�ศวกรรมศาสตร, จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

• ปร�ญญาโท พัฒนบร�หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
• ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�

ประสบการณทํางาน

ประสบการณทํางาน

• ม.ค. 2561 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• พ.ค. – ธ.ค. 2560
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2551 – เม.ย. 2560
ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคาธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2550 – 2551
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ผูจัดการใหญ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2562 - ธ.ค. 2562
ประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ,
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2557 – 2561
Executive Vice President
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2553 – 2557
Executive Vice President
สายงาน Secured – Lending & Deposit
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
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นางมาร�
แรมลี

นายอนุวัติร
เหลืองทว�กุล

นายปอมเพชร
รสานนท

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
นวัตกรรมลูกคารายยอย

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ลูกคารายยอย

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานสินเชื่อรถยนต

อายุ 46 ป

อายุ 56 ป

อายุ 55 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปร�ญญาโท Master Degree in Tax & Business Law,
Law School, Universite De Droit Nancy II, France
• ปร�ญญาตร� Bachelor of Arts, European Business,
Middlesex University, UK

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยรังสิต
• ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร
• ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณทํางาน

ประสบการณทํางาน

ประสบการณทํางาน

• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารนวัตกรรมลูกคารายยอย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• ส.ค. – ธ.ค. 2562
ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคารายยอย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2556 – ก.ค. 2562
หัวหนาเจาหนาที่บร�หาร ผลิตภัณฑธุรกิจรายยอย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2554 – 2556
Vice President, ING Direct – Retail Banking (France)

• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคารายยอย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2561 – 2562
รองกรรมการผูจัดการ ธุรกิจลูกคารายยอย
และลูกคาธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2560 – 2561
รองกรรมการผูจัดการ เคร�อขายลูกคารายยอย
และธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2552 – 2560
รองกรรมการผูจัดการ
Chief Financial Officer
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานสินเชื่อรถยนต
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2562 - ธ.ค. 2562
รองกรรมการผูจัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2558 – 2561
ผูชวยกรรมการผูจัดการ งานขายและเคร�อขายธุรกิจ
สินเชื่อรถยนต, ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2558
ผูอํานวยการอาวุโส งานขายและเคร�อขายธุรกิจ
สินเชื่อรถยนต, ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
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นายเสนธิป
ศร� ไพพรรณ

นายโยฮันเนส
ฟรานซิสคัส คร�เซล

นางประภาศิร�
โฆษิตธนากร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ลูกคาธุรกิจ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานการเง�น

อายุ 48 ป

อายุ 60 ป

อายุ 55 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปร�ญญาโท Master of Business Administration
(MBA), University of North Carolina
at Chapel Hill, USA
• ปร�ญญาโท Master of Science, Computer
Information Systems, มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบณ
ั ฑิต
ว�ศวกรรมศาสตร, จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

• ปร�ญญาโท Master of Business Administration
Nyenrode University, The Netherlands
• ปร�ญญาตร� Bachelor of Business Administration
Hogeschool Nyenrode, The Netherlands

• ปร�ญญาโท Master of Business Administration (MBA)
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปร�ญญาตร� Bachelor of Business Administration
(Magna Cum Laude), มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• Diploma in Auditing, มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• Certified Public Accountant

ประสบการณทํางาน
• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคาธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2560 – 2562
ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคาธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2555 – 2560
กรรมการผูจัดการ, S Ventures Co., Ltd.
• 2550 – 2560
กรรมการผูจัดการ, Business Navigator Consulting
• 2548 – 2549
Senior Consultant, Bain & Company
(Southeast Asia)

ประสบการณทํางาน
• ก.ค. 2561 - ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานบร�หารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2560 - 2561
Chief Operation Officer - Risk
ING Bank N.V., Amsterdam
The Netherlands
• 2558 - 2561
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และกรรมการสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2559 - 2560
Head of Corporate Operational Risk
Management, ING Bank N.V.,
Amsterdam, The Netherlands

ประสบการณทํางาน
• เม.ย. 2561 - ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2541 – 2561
พารทเนอรส บร�ษัท ที่ปร�กษากฎหมายและภาษีอากร
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด
• 2537 – 2540
ผูชวยผูอํานวยการ ฝาย Investment Banking
บร�ษัท บรรษัทเง�นทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํากัด
• 2534 – 2537
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการเง�นองคกร
บร�ษัท มอรแกน เกรนเฟลล ไทย จํากัด
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นายมารคัส
โดเลงกา

นางว�จ�ตรา
ธรรมโพธิทอง

นางกาญจนา
โรจวทัญู

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานทรัพยากรบุคคล

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ดานการตลาด

อายุ 49 ป

อายุ 57 ป

อายุ 54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Business Diploma, Industrie- und
Handelskammer, Germany

• ปร�ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาตร� บัญชีบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

• ปร�ญญาโท Master of Business
Administration (MBA)
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาโท Master of Science
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
• ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร (ฟ�สิกส)
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทํางาน
• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารดาน
เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• พ.ค. – ธ.ค. 2562
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานปฏิบัติการ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2559 – 2562
COO Asia, Middle East and India
Jardine Lloyd Thompson Asia
• 2556 – 2558
COO Asia Pacific, Managing Director
Marsh (Singapore) Insurance Brokers Pte Ltd

ประสบการณทํางาน
• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2561 – 2562
Executive Vice President
Chief Human Resources Officer
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2554 – 2560
Executive Vice President
Chief Auditor
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
• 2550 – 2554
First Senior Vice President
Internal Audit Division Head
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางาน
• ม.ค. 2563 – ปจจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการตลาด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2560 – 2562
หัวหนาสื่อสารและภาพลักษณองคกร
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• 2557 – 2559
Head of Branding and Marketing
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
• 2551 – 2557
หัวหนาเจาหนาที่บร�หารสงเสร�มการตลาด
ลูกคาบุคคล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
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เจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สุนทร รักพาณิชย์
นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ
นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล

หัวหน้าตรวจสอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ธุรกิจขนาดเล็ก

นาย สุทธิชัย ถิรานุชิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าธุรกิจ

นาย นริศ อารักษ์สกุลวงศ์
นาย นริศ สถาผลเดชา

หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร
หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
น.ส. ลูยส์ซา แครอลินา โรซิลกา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

นาย ประวินทร์ คุโรวาท
นาย วรุณ กาญจนภู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กำ�กับการปฏิบัติงาน

นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
นาง สุวรรณี แคม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กฎหมาย

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์
ดร. กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ
นาย วรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ารายย่อย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน
น.ส. อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

หัวหน้าบริหารเงิน
หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง รัตนา อรรคฉายศรี
นาย บุญส่ง เตชะกฤดาธิกุล
น.ส. ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
นาย สหชัย ลิ้มอำ�ไพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการและบริการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงาน ด้านการบริการ Digital eBanking
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงานบริการด้าน Digital Experience

นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจ

นาย รัชกร ชยาภิรัต
นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ
น.ส. สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต
นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์
นาย วีระชัย อมรรัตน์
นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์
นาง จุลลดา สุกิจจวนิช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร นวัตกรรมทางดิจิทัล (ลูกค้าธุรกิจ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจเอสเอ็มอี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
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นาย โอฬาร ศุกลวณิช
นาง ฉันทชื่น ขาวมะลิ
นาง กนกพร จูฑา
น.ส. บุษรัตน์ เบญจรงคกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
นาย มักซิมิเลียน เฮ็มเพล
นาย ยืนยง ทรงศิริเดช
นาย จักรพันธ์ จารุธีรศานต์
น.ส. นันทวรรณ สุริย์
นาง พาจนา รุจิเรข
นาย พีรพัฒน์ เกษบุญชู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธนบดีธนกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจขนาดเล็ก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารจัดการกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวมลูกค้ารายย่อย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ารายย่อย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์ช่องทางและบริหารการขายลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนวัตกรรมลูกค้ารายย่อย
นาย โรเบิร์ต มิฮาย อันเกล
นาย จเร เจียรธนะกานนท์
นาง กิดาการ ชัฏสุวรรณ
นาย ชวมนต์ วินิจตรงจิตร
นาง ณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
นาย ภัทรวุฒิ ทรัพย์ ไสวผล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการควบรวมกิจการ
น.ส. วราณี วรรณรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Integration Office

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สํําหรัับข้้อมููลคณะกรรมการธนาคาร และผู้้�บริิหาร สามารถอ่่านเพิ่่�มเติิมได้้จากเว็็บไซต์์ของ
ธนาคาร www.tmbbank.com ใต้้หััวข้้อ "เกี่่�ยวกัับทีีเอ็็มบีี" หรืือสแกน QR Code
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โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการกำ�กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้จัดการใหญ่

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านสินเชื่อ
รถยนต์

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านเทคโนโลยี
และปฏิบัติการ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการควบรวม
กิจการ

กลยุทธ์องค์กร
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ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

ที่ปรึกษา
บริหารการเงิน
พิเศษ

ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจ

การจัดการ
กระบวนการ
ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
นวัตกรรมลูกค้า
รายย่อย

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหาร
ความเสี่ยง

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านทรัพยากร
บุคคล

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตลาด
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หน้้านี้้ป� ล่่อยว่่างไว้้ โดยเจตนา
54

ภาวะเศรษฐกิิจไทยและธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์
ภาวะเศรษฐกิิจไทยในปีี 2562

ปีี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยยัังคงเผชิิญความท้้ าทายจากปัั จจััยเสี่่�ยงหลายด้้ านต่่อเนื่่�องจากปีี ก่่อนหน้้ า ทั้้�งเศรษฐกิิจโลกชะลอตััว สงครามการค้้ าที่่�ยืืดเยื้้ �อ
และความผัันผวนทางการเงิิน ทำำ�ให้้ กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจทุุกด้้ านมีีทิิศทางชะลอลง โดยในช่่วงครึ่่�งปีี แรกเศรษฐกิิจโลกเข้้ าสู่่�โหมดชะลอตััวชััดเจนมากขึ้้ �น
กอปรกัับแรงกดดัันสงครามการค้้ าสหรััฐฯ-จีีนมีีความรุุนแรงมากขึ้้ �น และค่่าเงิินบาทแข็็งค่่าต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ มููลค่่าส่่งออกของไทยในช่่วง 6 เดืือนแรกติิดลบ
ร้้อยละ 2.9 โดยเฉพาะส่่งออกไปตลาดจีีนหดตััวถึึงร้้อยละ 10 สิินค้้ าหลััก ๆ ที่่�ได้้ รัับผลกระทบมากเป็็ นกลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่ง่� อยู่่ใ� นซััพพลายเชนการผลิิตสินิ ค้้ า
ส่่งออกของจีีน เช่่นเดีียวกัับภาคการท่่องเที่่�ยวได้้ รัับผลกระทบจากการชะลอของเศรษฐกิิจโลกสะท้้ อนจากนัักท่อ่ งเที่่�ยวต่่างชาติิเติิบโตเพีียงร้้อยละ 0.7 ซึ่่ง� เป็็ น
ผลจากนัักท่่องเที่่�ยวจีีนยัังคงไม่่ฟื้้�นตััวจากช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2561 ที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ เรืือล่่มที่่�จัังหวััดภููเก็็ต สำำ�หรัั บกิิจกรรมเศรษฐกิิจในประเทศ ส่่วนใหญ่่
เป็็ นไปในทิิศทางแผ่่วลง โดยเฉพาะการลงทุุนภาคเอกชนทั้้ �งในส่่วนการลงทุุนเครื่่�องจัักรและภาคการก่่อสร้้ าง ขณะที่่�การบริิ โภคภาคเอกชนที่่�ยังั คงขยายตััว
ได้้ ดีี ซึ่่ง� ได้้ ปััจจััยหนุุนจากกำำ�ลังั ซื้้ �อในภาคเกษตร การใช้้ จ่า่ ยในหมวดสิินค้้ าคงทนกลุ่่�มยานยนต์์ และมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในไตรมาสสอง ช่่วยหนุุนเศรษฐกิิจ
ไทยในช่่วงครึ่่�งปีี แรกให้้ ขยายตััวได้้ ร้้อยละ 2.7 แม้้ เป็็ นอััตราที่่�ชะลอลง
สำำ�หรัับในช่่วงครึ่่�งปีี หลััง สงครามการค้้ าสหรััฐฯ-จีีนมีีความตึึงเครีี ยดมากขึ้้ �นด้้ วยการใช้้ มาตรการภาษีี ตอบโต้้ กันั ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ มีีสิินค้้ าของจีีนที่่�ถููกสหรััฐฯ
เก็็บภาษีี เพิ่่�มขึ้้ �นตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2561 จนถึึงสิิงหาคม 2562 คิิดเป็็ นมููลค่่ากว่่า 3 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ ส่่งผลกระทบต่่อกลุ่่�มสิินค้้ าที่่�เป็็ นซััพพลายเชน
ของจีีนเป็็ นวงกว้้ างมากขึ้้ �น โดยเดืือนพฤศจิิกายน มููลค่่าส่่งออกของไทยทำำ�สถิิติหิ ดตััวถึงึ ร้้อยละ 7.4 ต่ำำ��สุดุ ในรอบ 3 ปีี และทั้้�งปีี 2562 มููลค่่าส่่งออกของไทยอยู่่�ที่่�
2.64 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐฯ หดตััวร้้อยละ 2.7 โดยตลาดจีีนหดตััวร้้อยละ 4 เป็็ นปัั จจััยฉุุดรั้้ง� การขยายตััวของเศรษฐกิิจ ทั้้�งนี้้ � การส่่งออกที่่�หดตััวต่่อเนื่่�อง
ได้้ ส่่งผลกระทบต่่อกิิจกรรมเศรษฐกิิจในประเทศชััดเจนขึ้้น� โดยเฉพาะการลงทุุนภาคเอกชนที่่�ชะลอทั้้�งส่่วนของภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและการก่่อสร้้ าง
กอปรกัับการเบิิกจ่่ายงบลงทุุนในไตรมาส 4 อยู่่�ในระดัับต่ำำ��เพีียงร้้อยละ 4 เนื่่�องจากกระบวนการจััดทำำ�พ.ร.บ.งบประมาณปีี 2563 ล่่าช้้ า ทำำ�ให้้ เครื่่�องยนต์์
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจในช่่วงครึ่่�งปีี หลัังยัังคงเป็็ นการบริิ โภคภาคเอกชนที่่�ยังั คงขยายตััวต่่อเนื่่�อง โดยได้้ ปััจจััยหนุุนชั่่ว� คราวจากมาตรการภาครััฐที่่�ช่่วยพยุุงกำำ�ลังั
ซื้้ �อสะท้้ อนจากยอดใช้้ จ่า่ ยในหมวดสิินค้้ าไม่่คงทนและภาคบริิ การขยายตััวเพิ่่�มขึ้้ �น นอกจากนี้้ � ภาคการท่่องเที่่�ยวปรัับดีีขึ้้ �นจากการกลัับมาของนัักท่อ่ งเที่่�ยวจีีน
ทำำ�ให้้ นักท่
ั ่องเที่่�ยวต่่างชาติิทั้้ �งปีี อยู่่�ที่่� 39.8 ล้้ านคน เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 3.9 ทั้้�งนี้้ � จากภาคการส่่งออกที่่�ทรุุ ดตัวั และกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศเป็็ นไป
ในทิิศทางแผ่่วลง แม้้ ภาครััฐจะมีีมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในช่่วงไตรมาสสุุดท้้าย และภาคการท่่องเที่่�ยวที่่�ฟื้้น� ตััวในช่่วงครึ่่�งปีี หลััง แต่่ก็็ไม่่สามารถชดเชย
ผลกระทบที่่�ได้้ รัับ ทำำ�ให้้ เศรษฐกิิจไทยในปีี 2562 ขยายตััวชะลอลงที่่�ร้้อยละ 2.4 ต่ำำ��สุดุ ในรอบ 5 ปีี ในด้้ านตลาดการเงิิน คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.)
ปรัั บ ลดอััต ราดอกเบี้้ ย� นโยบายลง 2 ครั้้�ง จาก ร้้ อยละ 1.75 เป็็ นร้้ อยละ 1.25 ณ สิ้้ น� ปีี 2562 จากการที่่� เ ศรษฐกิิ จ ไทยมีี แ นวโน้้ ม ชะลอต่่ อ เนื่่� อ ง
ในขณะที่่�ค่า่ เงิินบาทเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 2562 อยู่่�ที่่� 31.05 บาทต่่อดอลลาร์์ แข็็งค่่าขึ้้ �นร้้อยละ 3.9 จากปีี 2561 ตามปัั จจััยพื้้ �นฐานเศรษฐกิิจที่่�มีีดุลุ บััญชีีเดิินสะพััด
เกิินดุุลต่่อเนื่่�องและการไหลเข้้ าของเงิินทุุนต่่างชาติิที่่�มองเงิินบาทเป็็ นสิินทรััพย์์ที่่�ปลอดภััย (Safe Haven)

แนวโน้้ มเศรษฐกิิจปีี 2563

ปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยยัังคงเผชิิญกัับความท้้ าทายทั้้�งจากปัั จจััยภายนอกและภายในอย่่างต่่อเนื่่�องและรุุนแรงขึ้้ �น ทำำ�ให้้ เครื่่�องยนต์์เศรษฐกิิจแต่่ละด้้ านมีีแรงส่่ง
ในระดัับต่ำำ�� ด้้ านปัั จจััยภายนอก เศรษฐกิิจโลกมีีแนวโน้้ มฟื้้น� ตััวเปราะบางสะท้้ อนจากการที่่�กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศคาดการณ์์เศรษฐกิิจโลกมีีแนวโน้้ ม
เติิบโตร้้ อยละ 3.4 ปรัับดีีขึ้้ �นจากปีี 2562 แต่่เป็็ นผลจากปัั จจััยฐานต่ำำ��ของเศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่ ขณะที่่�ประเทศเศรษฐกิิจหลัักทั้้ �งสหรััฐฯ ยููโรโซน
ญี่่�ปุ่่� น และจีีนต่่างเติิบโตในอััตราที่่�ชะลอลง กรณีีสงครามการค้้ าสหรััฐฯ-จีีน แม้้ มีพัี ฒ
ั นาการที่่�ดีขึ้้ี �นหลัังลงนามความตกลงการค้้ าเฟสแรก แต่่ยังั มีีความไม่่แน่่นอน
อยู่่ใ� นการเจรจารอบต่่อ ๆ ไปทำำ�ให้้ สินิ ค้้ าส่่วนใหญ่่ของจีีนยัังต้้ องเผชิิญภาษีี ในระดัับสููง นอกจากนี้้ � ในช่่วงต้้ นปีี เกิิดการระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในประเทศจีีน
และแพร่่ กระจายพบผู้้�ติิดเชื้้ �อในหลายประเทศ ทำำ�ให้้ รััฐบาลจีีนออกมาตรการควบคุุมและป้้องกัันโรคที่่�เข้้ มงวด โดยเฉพาะการห้้ ามเดิินทางเข้้ าออกเมืืองที่่�มีี
ความเสี่่�ยงและการสั่่�งห้้ ามจััดกรุ๊๊�ปทัวั ร์์ เข้้ าออกประเทศจีีน ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อภาคการท่่องเที่่�ยวและเป็็ นข้้ อจำำ�กัดก
ั ารฟื้้น� ตััวภาคการส่่งออกไทย จาก 3
ปัั จจััยเสี่่�ยงหลััก ๆ คาดว่่าจะทำำ�ให้้ ภาคการส่่งออกไทย (รููปดอลลาร์์ สหรััฐ) ในปีี 2563 ยัังคงหดตััวที่่�ร้้อยละ 0.5 และจำำ�นวนนัักท่อ่ งเที่่�ยวต่่างชาติิในปีี 2563
อยู่่�ที่่� 38.7 ล้้ านคน ลดลงร้้อยละ 2.8 จากปีี ก่่อนหน้้ า
สำำ�หรัับกิิจกรรมเศรษฐกิิจในประเทศมีีแนวโน้้ มชะลอลงทุุกด้้ าน โดยการบริิ โภคภาคเอกชนได้้ รัับผลกระทบจากชะลอการบริิ โภคสิินค้้ าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์์
และสถานการณ์์ ภัยั แล้้ งที่่�รุุนแรงเทีียบได้้ วิิกฤตภััยแล้้ งในปีี 2548 ส่่งผลลบต่่อรายได้้ ภาคเกษตร ในส่่วนการลงทุุนภาครััฐชะลอลงมาก โดยเฉพาะในช่่วง
ครึ่่�งปีี แรกจากความล่่าช้้ าของงบประมาณปีี 2563 ที่่�คาดว่่าจะเบิิกจ่่ายได้้ ในไตรมาสสอง ทำำ�ให้้ เม็็ดเงิินลงทุุนทั้้�งปีี ลดลงกว่่า 6 หมื่่�นล้้ านบาท ซึ่่ง� รวมถึึง
การชะลอของการลงทุุนโครงสร้้ างพื้้ �นฐานใน EEC ที่่�ต้้องใช้้ งบประมาณจากภาครััฐราวร้้อยละ 30 เช่่นเดีียวกัับการลงทุุนภาคเอกชนที่่�มีีแนวโน้้ มขยายตััว
ได้้ เ พีี ย งร้้ อยละ 2 สอดคล้้ อ งกัับ อััต ราการใช้้ กำำ �ลััง การผลิิตที่่� อ ยู่่�ใ นระดัับ ต่ำำ� � และการฟื้้�น ตััว อย่่า งเปราะบางของภาคการส่่ง ออก อย่่า งไรก็็ ดีี ภาครัั ฐ
ได้้ ออกมาตรการพยุุงเศรษฐกิิจทั้้�งโครงการประกัันรายได้้ สิินค้้ าเกษตรและมาตรการทางการเงิินผ่่านการให้้ สิินเชื่่�อดอกเบี้้ �ยต่ำำ��จากสถาบัันการเงิินของรััฐ
ตลอดจนมาตรการทางภาษีี ทั้้�งนี้้ � จากปัั จจััยลบที่่�กดดันั การขยายตััวของเศรษฐกิิจ แม้้ มีมี าตรการรััฐเข้้ าพยุุง แต่่ไม่่สามารถชดเชยผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้ �นพร้้อม ๆ กััน
ทำำ�ให้้ TMB Analytics คาดเศรษฐกิิจไทยปีี 2563 จะขยายตััวในอััตราที่่�ชะลอลงเหลืือร้้อยละ 1.8
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ในด้้ านตลาดการเงิิน กนง.ได้้ ปรัับลดดอกเบี้้ �ยนโยบายจากร้้ อยละ 1.25 เหลืือร้้อยละ 1.0 ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 เป็็ นสถิิติิต่ำำ��สุดุ และ TMB Analytics
คาดว่่าดอกเบี้้ �ยนโยบายจะทรงตััวในระดัับร้้อยละ 1.0 จนถึึงสิ้้ �นปีี เพื่่�อหนุุนการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับทิิศทางค่่าเงิินบาทมีีแนวโน้้ มอ่่อนค่่า
ตามความเสี่่� ย งที่่� สููงขึ้้น� ของเศรษฐกิิ จ ไทย ดุุล บััญ ชีี เ ดิิ น สะพััดที่่� เ กิิ น ดุุล ลดลง และการแข็็ ง ค่่ า ของดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ทำำ � ให้้ ค าดว่่ า เงิิ น บาทเคลื่่� อ นไหว
ในช่่วง 31.0-31.7 บาทต่่อดอลลาร์์
อััตราการขยายตััวของเศรษฐกิิจไทยปีี 2563
2562 (คาดการณ์์)
2563 (คาดการณ์์)

USD USD
-2.7% -0.5%

(%)

USD USD
-4.2% -1.4%

4.5
3.1
1.4

2.3

2.8

2.0

2.4

2.0
0.4

0.3

0.2

1.8

0.0

-0.6
-2.0
-3.4

-3.6
การบริิ โภค
ภาคเอกชน
(51%)

การบริิ โภค
ภาครััฐ
(15%)

การลงทุุน
ภาคเอกชน
(18%)

กางลงทุุน
ภาครััฐ
(6%)

การส่่งออก
สิินค้้ า
(58%)

-5.5
การนำำ�เข้้ า
สิินค้้ า
(55%)

การส่่งออก
บริิ การ
(19%)

ที่่�มา : สศช. กระทรวงพาณิิชย์์ และ TMB Analytics
( ) แสดงสััดส่ว่ นต่่อ GDP

สํําหรัั บบทวิิเคราะห์์ ทางเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมของ TMB Analytics
สามารถอ่่ านเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.tmbbank.com/analytics หรืื อสแกน QR Code
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การนำำ�เข้้ า
บริิ การ
(12%)

GDP

ธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ ปีี 2562

ผลการดำำ�เนิิ นงานของธนาคารพาณิิ ชย์์ในปีี 2562 ประสบกัับการหดตััวของสิินเชื่่� อ อัันเป็็ นผลเนื่่� องมาจากสภาพเศรษฐกิิ จที่่� มีีการเติิบโตถดถอยลง
ความต้้ องการสิินเชื่่�อที่่�ลดลงทำำ�ให้้ อัตั ราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝากลดลงเป็็ นร้้อยละ 96.5 จากร้้ อยละ 98.3 ของปีี 2561 ส่่งผลให้้ สภาพคล่่อง ณ สิ้้ �นปีี อยู่่�ที่่�
3.8 ล้้ านล้้ านบาท เพิ่่�มจากปีี ก่่อนที่่�ระดัับ 3.4 ล้้ านล้้ านบาท ในส่่วนของสิินทรััพย์์รวมของธนาคารพาณิิชย์์ที่่�จดทะเบีียนในประเทศนั้้�นเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 6.2 เป็็ น
18.4 ล้้ านล้้ านบาท ปีี 2562 ธนาคารพาณิิชย์์ทั้้ �งระบบมีีปริิมาณสิินเชื่่�อทั้้�งสิ้้ �น 13.5 ล้้ านล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นจากสิ้้ �นปีี 2561 ร้้อยละ 2 ปัั จจััยหลัักมาจากสิินเชื่่�อ
อุุปโภคบริิ โภคทั้้�งสิินเชื่่�อที่่�อยู่่อ� าศััย สิินเชื่่�อรถยนต์์ สิินเชื่่�อบััตรเครดิิต และสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล ที่่�มีีอัตั ราการเติิบโตที่่�ลดลง สอดคล้้ องกัับสภาพเศรษฐกิิจ ในขณะที่่�
สิินเชื่่อ� ธุุรกิิจใหญ่่กลับั หดตััวตามภาวะเศรษฐกิิจและการชำำ�ระหนี้้ �คืืน โดยหดตััวที่่�ร้้อยละ -1.5 จากอุุตสาหกรรมภาคบริิการ พาณิิชย์์และการผลิิต อัันเป็็ นผลมาจาก
การบริิ โภคที่่�ลดลงและสงครามการค้้ า ในส่่วนของสิินเชื่่�อธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SME) มีีการชะลอตััวจากปีี ก่่อนโดยหดตััวร้้อยละ 0.3
สำำ�หรัับอััตราดอกเบี้้ �ยเงิินให้้ สิินเชื่่�อ (MLR) ของธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ 5 แห่่งแรก มีีการปรัับตััวลงจากปีี ก่่อน มาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 6.08 ณ สิ้้ �นปีี 2562
เนื่่�องจากมีีการปรัับลดอััตราดอกเบี้้ �ยนโยบายถึึงสองครั้้�ง ทำำ�ให้้ อัตั ราดอกเบี้้ �ยลดลงจากร้้ อยละ 1.75 เป็็ นร้้อยละ 1.25 เมื่่�อสิ้้ �นเดืือนเดืือนธัันวาคม 2562 ทั้้�งนี้้ �
การลดดอกเบี้้ �ยมีีเป้้าหมายเพื่่�อแบ่่งเบาภาระดอกเบี้้ �ยให้้ กัับลููกค้้ าผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิิจ ส่่วนต่่างระหว่่าง MLR
กัับดอกเบี้้ �ยฝากประจำำ� 12 เดืือน (Spread) ลดลงมาอยู่่�ที่่� 478 basis points
ปีี 2562 เงิินฝากของธนาคารพาณิิชย์ทั้้์ �งระบบมีีปริิมาณทั้้�งสิ้้ �น 14.3 ล้้ านล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นจากสิ้้ �นปีี 2561 ร้้อยละ 4.2 ซึ่่ง� เป็็ นการขยายตััวจากเงิินฝากประจำำ�เป็็ นหลััก
ทำำ�ให้้ สัดส่
ั ว่ นบััญชีีเงิินฝากกระแสรายวัันและออมทรััพย์์ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 60 จากเดิิมที่่�ในปีี ที่่แ� ล้้ วอยู่่�ที่่ร้� ้ อยละ 63 อััตราดอกเบี้้ �ยเงิินฝากของธนาคารพาณิิชย์์
ขนาดใหญ่่ทั้้ �ง 5 แห่่ง คงที่่�สำำ�หรัับบััญชีีออมทรััพย์์ แต่่มีีการปรัับตััวลดลงในบััญชีีฝากประจำำ� ตามการปรัับตััวลงของอััตราดอกเบี้้ �ยนโยบาย
NPL ของธนาคารพาณิิชย์์ ณ สิ้้ �นปีี 2562 อยู่่�ที่่� 465 พัันล้้ านบาท (Gross NPL) เพิ่่�มขึ้้ �น 21 พัันล้้ านบาทจากสิ้้ �นปีี 2561 โดยสััดส่ว่ น NPL ต่่อสิินเชื่่�อรวม
(NPL Ratio) ยัังคงอยู่่ใ� นระดัับสููงที่่�ร้้อยละ 2.98 เพิ่่�มขึ้้ �น 4 basis points ซึ่่ง� เป็็ นผลจากสิินเชื่่�อธุุรกิิจ SME ที่่�มีแี นวโน้้ มคุุณภาพสิินเชื่่�อยัังด้้ อยลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะในกลุ่่�มภาคการผลิิตและธุุรกิิจการค้้ าจากผลกระทบของสงครามการค้้ าที่่�มีีต่่อสภาพเศรษฐกิิจไทย ในขณะที่่�สิินเชื่่�ออุุปโภคบริิ โภคมีี NPL Ratio
เพิ่่�มสููงขึ้้ �นมาอยู่่�ที่่ร� ะดัับร้้อยละ 2.9 จากคุุณภาพสิินเชื่่อ� บ้้ านและที่่�อยู่่อ� าศััย และสิินเชื่่อ� รถยนต์์ ตามความสามารถในการจ่่ายสิินเชื่่อ� ที่่�ด้้อยลงตามสภาพเศรษฐกิิจ
ในปีี 2562 ธนาคารพาณิิชย์์ที่่จ� ดทะเบีียนในประเทศไทย มีีรายได้้ ดอกเบี้้ �ยที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ในขณะที่่�รายได้้ จากค่่าธรรมเนีียมลดลง โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิรวม 254 พัันล้้ านบาท
เพิ่่�มขึ้้ �น 61 พัันล้้ านบาท หรืือร้้อยละ 52 จากปีี ก่่อนหน้้ า ซึ่่ง� เป็็ นผลจากการรัับรู้้�กำำ�ไรพิิเศษจากการขายเงิินลงทุุนเป็็ นสำำ�คัญ
ั โดยมีีรายได้้ จากดอกเบี้้ �ยที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น
กว่่าร้้อยละ 4.7 จากการการเติิบโตของสิินเชื่่�อรายย่่อย รายได้้ จากค่่าธรรมเนีียมและบริิ การสุุทธิิลดลงเล็็กน้้อยจากรายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมการโอนเงิินและรายได้้
ค่่านายหน้้ าขายหลัักทรััพย์์

แนวโน้้ มภาวะธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ ปีี 2563

• ด้้ านแนวโน้้ มสิินเชื่่�อและเงิินฝาก
		 ธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ในปีี 2563 มีีทิิศทางชะลอตััวตามแนวโน้้ มเศรษฐกิิจไทยที่่�ชะลอลงเมื่่�อเทีียบกัับปีี ก่่อน ทั้้�งด้้ านการบริิ โภคภาคเอกชนที่่�ยังั มีีปััจจััย
		กดดัันเพิ่่�มเติิมจากภาวะภััยแล้้ ง การลงทุุนภาคเอกชนที่่�อาจชะลอตััวตามภาวะการผลิิตสินิ ค้้ าที่่�ลดลงและการใช้้ จ่า่ ยลงทุุนของภาครััฐที่่�ล่า่ ช้้ า และภาค
		การท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากการแพร่่ ระบาดของไวรััสโควิิด 19 (COVID-19) ซึ่่�งจะกระทบกัับธุุรกิิจภาคบริิ การที่่�เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
		 ภาคการค้้ าส่่งค้้ าปลีีก รวมไปถึึงกลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตเพื่่�อส่่งออกที่่�เป็็ นซััพพลายเชนในประเทศที่่�มีีการแพร่่ระบาดของไวรััส
		 อย่่างไรก็็ดีี สิินเชื่่�อของภาคธุุรกิิจขนาดใหญ่่ยังั มีีแนวโน้้ มขยายตััวตามความต้้ องการสิินเชื่่�อเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ เป็็ นเงิินทุุนหมุุนเวีียน โดยกลุ่่�มธุุรกิิจก่่อสร้้ าง
		ยัังต้้ องการเงิินลงทุุนสำำ�หรัับโครงการที่่�เกี่่ย� วข้้ องกัับการลงทุุนของภาครััฐ ส่่วนสิินเชื่่อ� ของธุุรกิิจ SME จะชะลอลงจากปีี ก่อ่ น เนื่่อ� งจากแม้้ ความต้้ องการสิินเชื่่อ�
		 เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ เป็็ นเงิินทุุนหมุุนเวีียนจะมีีอยู่่อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� งเช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจขนาดใหญ่่ แต่่คุณ
ุ ภาพสิินเชื่่อ� ในปีี 2563 ที่่�มีแี นวโน้้ มแย่่ลงตามทิิศทางเศรษฐกิิจ
		ส่่งผลให้้ ธนาคารพาณิิชย์์จำำ�เป็็ นต้้ องเพิ่่�มความระมััดระวัังในการปล่่อยสิินเชื่่�อมากขึ้้ �น โดยเฉพาะสิินเชื่่�อที่่�ให้้ แก่่กลุ่่�มธุุรกิิจ SME ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่มักั ได้้ รัับ
		 ผลกระทบจากรายได้้ ภาคครััวเรืือนที่่�ลดลงและการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจมากกว่่ากลุ่่�มธุุรกิิจขนาดใหญ่่
		สิินเชื่่�ออุุปโภคบริิ โภค สิินเชื่่�อบััตรเครดิิต และสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลมีีแนวโน้้ มขยายตััวชะลอลง เนื่่�องจากแม้้ ครััวเรืือนยัังมีีความต้้ องการสิินเชื่่�ออย่่างต่่อเนื่่�อง
		 เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ บริิ หารสภาพคล่่องในช่่วงที่่�รายได้้ ชะลอตััว แต่่มาตรฐานการให้้ สิินเชื่่�อก็็มีีทิิศทางเข้้ มงวดมากขึ้้ �นเช่่นกัันจากความกัังวลในสถานะการเงิิน
		ของผู้้�กู้้� นอกจากนี้้ � สิินเชื่่�อที่่�อยู่่อ� าศััยและเช่่าซื้้ �อรถยนต์์ยังั มีีแนวโน้้ มลดลงหลัังจากเร่่งไปมากแล้้ วในช่่วงปีี ก่่อนหน้้ า
		 ด้้ านเงิินฝากมีีแนวโน้้ มชะลอลงจากปีี ก่่อนเช่่นกััน ส่่วนหนึ่่ง� เป็็ นเพราะรายได้้ ที่่�มีีแนวโน้้ มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิิจ กอปรกัับผู้้�ฝากเงิินมีีแนวโน้้ มปรัับ
		 แผนไปลงทุุนในสิินทรััพย์์อื่่�นที่่�ให้้ ผลตอบแทนสููงขึ้้ �นเนื่่�องจากดอกเบี้้ �ยเงิินฝากที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��หลัังการปรัับลดดอกเบี้้ �ยนโยบายนัับแต่่ปลายปีี 2562
		 นอกจากนี้้ � ปริิ มาณสิินเชื่่�อที่่�อาจชะลอลง กอปรกัับสภาพคล่่องที่่�ยังั มีีในระดัับสููง ส่่งผลให้้ การแข่่งขัันระดมเงิินฝากของธนาคารพาณิิชย์์มีีไม่่มากนััก
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• ด้้ านแนวโน้้ มการแข่่ งขัันทางธุุรกิิจ
1. Digital banking
		ธนาคารมีีแนวโน้้ มลงทุุนในระบบดิิจิิทัลั มากขึ้้ �นต่่อเนื่่�อง เพราะช่่วยลดต้้ นทุุนและเข้้ าถึึงลููกค้้ าได้้ มากขึ้้ �น อีีกทั้้ �งยัังสามารถนำำ�ฐานข้้ อมููลขนาดใหญ่่
		 บนระบบดิิจิิทัลั มาวิิเคราะห์์เพื่่�อวางกลยุุทธ์์และสร้้ างผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่างรวดเร็็ วและตรงจุุด และยัังช่่วยเพิ่่�ม
		ประสิิทธิิภาพในการบริิ หารความเสี่่�ยงได้้ อีีกทางด้้ วย ล่่าสุุดการเปิิ ด Banking API (Application Programming Interface) ซึ่่ง� เป็็ นแพลตฟอร์์ มสำำ�หรัับ
		 เชื่่�อมต่่อระหว่่างแอปพลิิเคชั่่�นหนึ่่ง� กัับอีีกแอปพลิิเคชั่่�นหนึ่่ง� นัับเป็็ นการส่่งเสริิ มให้้ นักพั
ั ฒ
ั นาระบบเข้้ ามาร่่วมกัันคิิดค้้นและพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การ
		 ทางการเงิินใหม่่ ๆ กัับทางธนาคารได้้ เช่่น การเชื่่�อมระบบซื้้ �อประกัันเข้้ ากัับแอปพลิิเคชั่่น� บริิ การทางการเงิินของธนาคาร จะช่่วยให้้ ลููกค้้าของบริิ ษััท
		ประกัันและลููกค้้ าของธนาคารสามารถเข้้ าถึงึ บริิ การประกัันภััยได้้ ง่า่ ย รวดเร็็ว และช่่วยขยายฐานลููกค้้ าให้้ กว้้างขึ้้ �นอีีกด้้ วย เป็็ นต้้ น การเปิิ ด Banking API
		จึึงนัับเป็็ นการเสริิ มสร้้ างระบบนิิเวศของ digital economy ให้้ เกิิดขึ้้ �นได้้ เป็็ นอย่่างดีี
2. National Digital ID (NDID) platform
		 National Digital ID Platform ถืือเป็็ นระบบการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิทัิ ลั โดยลููกค้้ าไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้ องเดิินทางไปแสดงตััวตน ณ ธนาคารแห่่งใหม่่อีกี ครั้้�ง
		 แต่่สามารถส่่งคำำ�ยืืนยัันให้้ ธนาคารเดิิมที่่�ลููกค้้าเคยได้้ ดำำ�เนิินการพิิสููจน์์ตัวั ตนจริิ งแล้้ ว (Identification) ทำำ�การจััดส่ง่ ข้้ อมููลยืืนยัันตััวตนชุุดเดีียวกัันมาให้้
		ธนาคารแห่่งใหม่่แทน (Authentication) ซึ่่ง� จะช่่วยลดขั้้�นตอนการกรอกข้้ อมููลและงานเอกสารที่่�ซ้ำำ ��ซ้้ อนระหว่่างสถาบัันการเงิินได้้ นอกจากนี้้ � ยัังช่่วยลด
		ต้้ นทุุนและอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�ธุุรกรรมการเงิินให้้ แก่่ประชาชนและภาคธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทัลั ได้้ อย่่างรวดเร็็ วและปลอดภััยตามมาตรฐานสากล
		 ซึ่่ง� นัับเป็็ นการส่่งเสริิ มแนวนโยบายอำำ�นวยความสะดวกทางธุุรกิิจ (Ease of Doing Business) ของไทยอีีกทางด้้ วย โดยในระยะเริ่่� มแรกจะเริ่่� มจาก
		การให้้ บริิ การเปิิ ดบััญชีีและการให้้ สินิ เชื่่�อก่่อน สำำ�หรัับเฟสสองคาดว่่าจะเริ่่� มให้้ บริิ การเปิิ ดพอร์์ ตซื้้ �อขายหุ้้�น กองทุุนรวม ประกัันภััย รวมถึงึ เปิิ ดรัับผู้้�ใช้้ งาน
		 ต่่างชาติิและนิิติบุิ คุ คล
3. e-Marketplace Platform
		ธนาคารและสถาบัันการเงิินหลายแห่่งมีีแนวโน้้ มเพิ่่�มบทบาทในการเป็็ นผู้้�ให้้ บริิ การแพลตฟอร์์ มอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อเป็็ นตััวกลางแลกเปลี่่�ยนสิินค้้ า
		 และบริิ การ และให้้ บริิ การชำำ�ระเงิินออนไลน์์แบบครบวงจร (e-Marketplace Platform) ตามพฤติิกรรมการซื้้ �อสิินค้้ าของผู้้�บริิ โภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
		 ซึ่่ง� ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ กำำ�หนดแนวทางอนุุญาตให้้ ธนาคารพาณิิชย์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจลัักษณะนี้้ �ได้้ นับั แต่่ปีี 2561
4. National e-Payment
		 ระบบการชำำ � ระเงิิ น อิิ เ ล็็ก ทรอนิิ กส์์ แ ห่่ง ชาติิ ถืื อเป็็ นแผนยุุท ธศาสตร์์ ร ะดัับ ประเทศในเรื่่�อ งการพััฒ นาโครงสร้้ างพื้้ น� ฐานระบบการชำำ � ระเงิิ น ให้้ มีี
		 ความทัันสมััยและได้้ มาตรฐานสากลเพื่่อ� ลดต้้ นทุุนในการทำำ�ธุุกรรมในระบบเศรษฐกิิจ ธนาคารยัังมีีแนวโน้้ มเน้้ นพััฒนาการให้้ บริิการบนระบบ Prompt Pay
		การขยายการใช้้ อุปก
ุ รณ์์รัับชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (เครื่่�อง EDC) และการขยายการใช้้ ระบบ QR Payment อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในช่่วงที่่�ผ่่านมา
		 ภาครััฐได้้ ปรัับมาใช้้ ระบบ e-Payment อย่่างเต็็มรููปแบบทั้้�งการคืืนภาษีี และจ่่ายสวััสดิิการแก่่ประชาชนผ่่านระบบพร้้อมเพย์์ (PromptPay) นอกจากนี้้ �
		ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้ เปิิ ดให้้ บริิ การระบบการชำำ�ระเงิินตลาดทุุนเต็็มรููปแบบแล้้ ว ซึ่่�งช่่วยรองรัับการชำำ�ระเงิินค่่าซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ของ
		ผู้้�ลงทุุนกัับบริิษััทหลัักทรััพย์์ โดยที่่�บัญ
ั ชีีต้้นทางและปลายทางอยู่่ต่� า่ งธนาคารกัันได้้ และยัังช่่วยลดความเสี่ย่� งเชิิงระบบในการชำำ�ระเงิินด้้ วย ในระยะต่่อไป
		 จะมีีการพััฒนาบริิ การเพื่่�อให้้ ครอบคลุุมธุุรกรรมอื่่�นด้้ วย เช่่น เงิินปัั นผลที่่�บริิ ษััทจดทะเบีียนจ่่ายให้้ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น เงิินค่่าซื้้ �อขายในกองทุุนรวม เป็็ นต้้ น
5. Fintech
		การระดมทุุนผ่่าน Venture Capital มีีส่ว่ นส่่งเสริิ มให้้ Fintech เกิิดขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ ว ซึ่่ง� สามารถให้้ บริิ การได้้ หลากหลายทั้้�งการโอนเงิิน การชำำ�ระเงิิน
		การลงทุุน และการประกัันภััย ซึ่่ง� การนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ ามาช่่วยให้้ ผู้้� ให้้ บริิ การสามารถตอบสนองความต้้ องการบริิ การทางการเงิินของลููกค้้ าในรููปแบบ
		 ใหม่่ได้้ อย่่างรวดเร็็ว ดัังนั้้�น การผนึึกกำำ�ลังั ระหว่่างธุุรกิิจธนาคารกัับ Fintech จึึงมีีแนวโน้้ มเพิ่่�มขึ้้ �นในระยะต่่อไป ซึ่่ง� จะช่่วยดึึงจุุดแข็็งทั้้�งฐานลููกค้้ าที่่�ใหญ่่
		ของธนาคารกัับเทคโนโลยีีทันั สมััยของ Fintech มาช่่วยตอบโจทย์์ให้้ บริิ การทางการเงิินแก่่ลููกค้้าได้้ ในวงกว้้ างและมีีประสิิทธิิภาพดีียิ่่�งขึ้้ �น
6.	การเชื่่�อมโยงระดัับภููมิภิ าค
		การร่่วมมืือเป็็ นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจของธนาคารภายในอาเซีียน ผ่่านการจััดตั้้ �ง QABs (Qualified ASEAN Banks) ตามแนวทางส่่งเสริิ มด้้ านการเปิิ ดเสรีี
		การค้้ าบริิ การของภาคการเงิิน จะช่่วยลดอุุปสรรคในการเข้้ าไปทำำ�ธุุรกิิจของธนาคารพาณิิชย์์ไทยในภููมิิภาค และอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้ าไป
		ทำำ�ธุุรกรรมการค้้ าการลงทุุนของภาคธุุรกิิจไทยได้้ มากขึ้้ �น

58

อุุตสาหกรรมธนาคารพาณิิชย์์ : การเติิบโตของสิินเชื่่�อ
สิินเชื่่�อธุุรกิิจขนาดใหญ่่ (24%)
สิินเชื่่�อ SME (31%)

อุุตสาหกรรมธนาคารพาณิิชย์์ : สิินเชื่่�อที่่�ไม่่ ก่่อให้้ เกิิดรายได้้
(%yoy)

สิินเชื่่�ออุุปโภคบริิ โภค (36%)
รวม

สิินเชื่่�อธุุรกิิจขนาดใหญ่่
สิินเชื่่�อ SME

(%)

สิินเชื่่�ออุุปโภคบริิ โภค
รวม

4.6
7.6

3.0
2.9

2.0
1.6

-0.3
-1.5
2557

2558

2560

2559

2561

2562

2557

ที่่�มา: ธนาคารแห่่งประเทศไทย

2558

2559

2560

2561

2562

ที่่�มา: ธนาคารแห่่งประเทศไทย

อุุตสาหกรรมธนาคารพาณิิชย์์ :
โครงสร้้ างเงิินฝากแยกตามอายุุเงิินฝาก

อุุตสาหกรรมธนาคารพาณิิชย์์ :
อััตราดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ยแยกตามอายุุเงิินฝาก
(%)

ประจำำ�>2ปีี
ประจำำ�1-2ปีี
ประจำำ�6-12เดืือน
ประจำำ�3-6เดืือน
ประจำำ� <=3 เดืือน

2%
5%
16%
5%
9%

2%
8%
17%
4%
9%

กระแสรายวััน
และออมทรัั พย์์

63%

60%

2561

2562

2561
2562

0bps
0.47 0.47

(%)

-13bps
0.95
0.83

กระแสรายวััน ประจำำ�
และออมทรัั พย์์ <=3 เดืือน

ที่่�มา: ธนาคารแห่่งประเทศไทย

-10bps
-10bps
1.40
1.30
1.25
1.15

-3bps
1.48
1.45

ประจำำ�
ประจำำ�
3-6 เดืือน 6-12 เดืือน

ประจำำ�
1-2 ปีี

-5bps
1.65
1.60

ประจำำ�
>2 ปีี

*อััตราดอกเบี้้ �ยเฉลี่่�ยธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ 5 แห่่งแรก
ที่่�มา: CEIC

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: รายได้ค่าธรรมเนียม

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิ การ (พัันล้้ านบาท)
อััตราการเติิบโต (%yoy)
26%
อื่่�น ๆ
25%
15%
7%

9%

146

156

169

2556

2557

2558

4%

176

4%

ค่่าธรรมเนีียมจััดการ

12%

197

245

200
-18%

ที่่�มา: ธนาคารแห่่งประเทศไทย

2559

2560

2561

11%

บริิ การโอนเงิิน และเรีี ยกเก็็บเงิิน

19%

บััตรเครดิิต

18%

บััตรเดบิิต บััตร ATM
และ Internet Banking

21%

ค่่านายหน้้ า

2562
ที่่�มา: ธนาคารแห่่งประเทศไทย
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กลยุุทธ์์ องค์์ กรและการประกอบธุุรกิิจ
จุุดมุ่่� งหมายของแบรนด์์
ทีีเอ็็มบีี ให้้ ลููกค้้าสามารถใช้้ ชีีวิติ ได้้ เต็็มที่่�ในแบบที่่�ต้้องการ
แบรนด์์ ของธนาคาร
แบรนด์์ ของธนาคารทีีเอ็็มบีี
สร้้ างรากฐานแบรนด์์ DNA ของธนาคาร 4 ประการคืือ:
‘Make THE Difference’
•	ท้้าทายสิ่่�งที่่�เป็็ นอยู่่� – เราท้้าทายบรรทััดฐานเดิิม ๆ ของตลาด เพื่่อ� เสนอสิ่่�งที่่�ดีกว่
ี า่ ให้้กับั ลููกค้้า
• ใส่่ ใจทุุกรายละเอีียด – ใส่่ใจในทุุกรายละเอีียด เพื่่อ� สามารถนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ		
บริิการที่่�คุณ
ุ ภาพดีีที่่สุ� ดสำ
ุ �ำ หรัับลููกค้้ า
• จริิงใจ – โปร่่งใสและคำำ�นึึงถึงึ ผลประโยชน์์ของลููกค้้ าเป็็ นอัันดัับแรก
•	ง่่ ายและใช้้ งานได้้ จริิง – ทำำ�ให้้ การใช้้ บริิการทางการเงิินเป็็ นเรื่่�องง่่ายสำำ�หรัับลููกค้้ า
วิิถีที างที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายทางกลยุุทธ์์ 7 ประการ
ให้้ ลููกค้้าเป็็ นศููนย์์ กลาง
ทีีเอ็็มบีีให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการนำำ�ลููกค้้าเป็็ นศููนย์์ กลางในการทำำ�ธุุรกิิจ ธนาคารจึึงรวบรวม
ความเข้้ าใจในพฤติิกรรมของลููกค้้ าเพื่่อ� ใช้้ ในการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ และนำำ�ความเข้้ าใจ
ดัังกล่่าวมาใช้้ ในการบริิ หารประสบการณ์์ของลููกค้้ าให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น นอกจากนี้้ � ยัังดำำ�เนิินการวััด
ความพึึงพอใจในประสบการณ์์ที่่ลููกค้
� ้ าได้้ รัับอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� นำำ�ผลที่่�ได้้ มาปรัับปรุุงผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และบริิการให้้ ดียิ่่ี ง� ขึ้้ �นต่่อไป
สร้้ างความเป็็ นเลิิศด้้ านผลิิตภััณฑ์์ เงิินฝาก
ทีีเอ็็มบีีได้้ ใช้้ กลยุุทธ์์การใช้้ เงิินฝากเป็็ นตััวนำำ� (Deposit-led strategy) เพื่่�อสร้้ างความแตกต่่าง
และธุุรกรรมทางการเงิิน
ทางการแข่่ ง ขัั น เพื่่� อ ส่่ ง มอบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ งิิ น ฝากและธุุ ร กรรมทางการเงิิ น ที่่� ต อบสนอง
ความต้้ องการของลููกค้้ าที่่�ดีีที่่�สุดุ ซึ่่ง� กลยุุทธ์์ดังั กล่่าว สามารถช่่วยให้้ ธนาคารมีีความใกล้้ ชิิด
และความเข้้ าใจลููกค้้ ามากยิ่่�งขึ้้ �นซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ทีีเอ็็มบีีสามารถเป็็ นธนาคารหลัักของลููกค้้ าได้้
สร้้ างรายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ยอย่่ างยั่่�งยืืน
ทีีเอ็็มบีีให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้ างรายได้้ ที่่มิ� ใิ ช่่ดอกเบี้้ �ยอย่่างยั่่�งยืืนมาโดยตลอด เพราะรายได้้ ที่่�
มิิใช่่ดอกเบี้้ �ยจะส่่งผลให้้ ธนาคารสามารถบริิ หารเงิินทุุนได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตััวอย่่างเช่่น
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประกัันชีีวิิต และผลิิตภัณ
ั ฑ์์การลงทุุน เป็็ นต้้ น ทั้้�งนี้้ � ทีีเอ็็มบีีได้้ ใช้้ โมเดลธุุรกิิจแบบ
ผู้้�แทนจำำ�หน่่ายและ Open architecture โดยมุ่่�งเน้้ นการคััดเลืือกพัันธมิิตรทางธุุรกิิจและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ เพื่่อ� นำำ�เสนอแก่่ลููกค้้าผ่่านช่่องทางการขายต่่าง ๆ ด้้ วยกลยุุทธ์์ดังั กล่่าว ธนาคารสามารถ
การสร้้ างรายได้้ อย่่างยั่่�งยืืนในสภาวะผัันผวนของวััฏจัักรธุุรกิิจได้้
คงความเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้ านสิินเชื่่�อรถยนต์์ และ
ภายหลัังการรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาต ธนาคารยัังคงต่่อยอดความสำำ�เร็็ จของธุุรกิิจ
การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ สิินเชื่่�อครบวงจร
สิินเชื่่�อรถยนต์์ และนำำ�จุดุ แข็็งของธุุรกิิจมาเพิ่่�มขีีดความสามารถของผลิิตภัณ
ั ฑ์์สิินเชื่่�ออื่่�น ๆ
เพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ มากขึ้้ �น นอกจากนี้้ � ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้ �น
ยัังช่่วยให้้ ธนาคารสามารถมีีความสามารถในการแข่่งขัันและปรัับตััวได้้ ทันั ต่่อสภาพตลาดที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น
ใช้้ เงิินทุุนและบริิหารสภาพคล่่ อง
ทีีเอ็็มบีีมุ่่�งมั่่�นอย่่างเต็็มที่่�ในการบรรลุุเป้้าหมายกำำ�ไรสุุทธิิตามความคาดหวัังของนัักลงทุุน โดยวาง
อย่่ างมีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมายที่่�จะบรรลุุอัตั ราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อยู่่ใ� นระดัับเดีียวกัับค่่าเฉลี่่�ยของธนาคารชั้้�นนำำ�
ภายใน 3-5 ปีี เพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว ธนาคารได้้ มุ่่�งเน้้ นการเติิบโตธุุรกิิจโดยพิิจารณาจาก
โอกาสการสร้้ างผลตอบแทนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น
สร้้ างขีีดความสามารถ
ปัั จจุุบันั การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง อัันเป็็ นผล
และพััฒนาโซลููชัันทางดิิจิทัิ ลั
มาจากพฤติิ ก รรมของผู้้�บริิ โ ภคที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปและเทคโนโลยีี ที่่� ก้้ าวหน้้ า ขึ้้ น� ดััง นั้้�น
เพื่่�อให้้ ทันั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว ทีีเอ็็มบีีได้้ ลงทุุนพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ระบบความปลอดภััยทางไซเบอร์์ และความปลอดภััยของข้้ อมููลลููกค้้ าอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�ง
ดำำ � เนิิ น การพััฒ นาความรู้้� ความสามารถของพนััก งาน เสริิ ม สร้้ างวััฒ นธรรมองค์์ ก รให้้
สอดคล้้ องกัับยุุคดิิจิิทัลั ปรัับปรุุ งกระบวนการทำำ�งานต่่าง ๆ ให้้ เป็็ นดิิจิิทัลั มากยิ่่�งขึ้้น� เพื่่�อ
ความรวดเร็็ วในการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การเพื่่�อสร้้ างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้ กับั ลููกค้้ า
ผนึึกพลัังสร้้ างการเติิบโต
ธนาคารเล็็งเห็็นโอกาสการสร้้ างประโยชน์์ ที่่�เกื้้อ� หนุุนซึ่่�งกัันและกััน (synergies) จากการ
รวมกิิจการ 3 ส่่วน คืือ ประโยชน์์ด้้านงบดุุล ประโยชน์์ด้้านต้้ นทุุน และประโยชน์์ด้้านรายได้้ ทั้้�งนี้้ �
ธนาคารได้้ จัดทำ
ั ำ�แผนการรวมกิิจการเพื่่�อสร้้ างความมั่่�นใจในการรัับรู้้�ประโยชน์์ทั้้ �ง 3 ส่่วนนี้้ �
พร้้อมทั้้�งช่่วยให้้ การรวมกิิจการเป็็ นไปอย่่างราบรื่่�น
60

ดััชนีีชี้้วั� ัดผลการปฏิิบัติั งิ าน
เงิินฝากรวม

สิินเชื่่�อรวม (หัักรายได้้ รอตััดบัญ
ั ชีี)
(พัันล้้ านบาท)

(พัันล้้ านบาท)

1,398
30.5
611

650

2560

2561

1,392

2562(1)

รายได้้ ดอกเบี้้�ย

643

686

2560

2561

รายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย
(พัันล้้ านบาท)

24.7

26.9

24.5

2560

2562(1)

2561

อััตราส่่ วนต้้ นทุุนต่่ อรายได้้

23.5

2560

48%

36%

2561

2562(1)

2562(1)

30.5

2561

19.7

18.7

2560

2561

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนรวมต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

17.47%

125
2.76%

(พัันล้้ านบาท)

2562(1)

อััตราส่่ วนเงิินกองทุุน

244

145

2560

2561

51%

อััตราส่่ วนสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ และ Credit Cost

2.35%

13.0

รวมการรัับรู้้�กำำ�ไรจากการขายหุ้้น� บลจ. ทหารไทย 65%

19.7

อััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ
Credit Cost (basis point)

11.7

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่ อนหัักสำำ�รองฯ

รวมการรัับรู้้�กำำ�ไรจากการขายหุ้้น� บลจ. ทหารไทย 65%

2560

(พัันล้้ านบาท)

รวมการรัับรู้้�กำำ�ไรจากการขายหุ้้น� บลจ. ทหารไทย 65%

12.7

47%

2562(1)

13.3%

17.3%

13.5%

18.9%
14.6%

2.35%
2562(1)

2560

2561

2562(1)

(1) งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต วัันที่่� 4-31 ธัันวาคม 2562 / รวมงบแสดงฐานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต ณ 31 ธัันวาคม 2562
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Accelerated Growth Journey ของทีีเอ็็มบีี
เพื่่อ� ให้้ ทีเี อ็็มบีีเป็็ นองค์์กรที่่�ยึึดลููกค้้าเป็็ นศููนย์์กลางและมุ่่�งเน้้ นการทำำ�งานที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููง ทีีเอ็็มบีีได้้ ดำ�ำ เนิินการตามโครงการ Transformation ซึ่่ง� แบ่่งเป็็ น 5 ระยะ
โดยโครงการนี้้ �จะส่่งผลดีีต่อ่ ธนาคารในทุุก ๆ ด้้ าน ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าแก่่ผู้้�ถืือผลประโยชน์์ร่่วมทุุกฝ่่าย ทั้้�งลููกค้้ า ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงานและสัังคมไทยโดยรวม
ระยะ

จุุดเด่่ นหลััก

ผลลััพธ์์

1.	การสร้้ างรากฐานที่่�แข็็งแกร่่ ง
2551 – 2552

•	การปรัับโครงสร้้ างองค์์กร
•	การปรัับปรุุงขั้้�นตอนการทำำ�งานครบวงจร
•	การปรัับเปลี่่�ยนด้้ านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
•	การยกระดัับมาตรฐานการให้้ บริิการ
•	การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้ านการบริิหารความเสี่ย่� ง

•	คุุณภาพสิินทรััพย์์โดยรวมได้้ รับั การปรัับปรุุงให้้ ดีขึ้้ี �น
• บรรลุุควอไทล์์สููงสุุดในด้้ านความผููกพัันของพนัักงาน
ต่่อองค์์กร

2.	การขยายฐานลููกค้้า		
	ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ
2553 – 2554

•	การขยายฐานลููกค้้ า SME และลููกค้้ ารายย่่อย
•	การเป็็ นเลิิศทางด้้ านบริิการและการดำำ�เนิินงาน
•	การให้้ บริิการทางการเงิินที่่�เป็็ นนวััตกรรมที่่�สามารถ
ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ เป็็ นอย่่างดีี
•	การพััฒนาคุุณภาพช่่องทางบริิการ
•	การสร้้ างแบรนด์์ทีเี อ็็มบีีให้้ แข็็งแกร่่งขึ้้ �น

•	การเพิ่่�มฐานลููกค้้ าประสบความสำำ�เร็็จ จากการพััฒนา
คุุณภาพการให้้ บริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ต� อบสนอง
ความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่างแท้้ จริิง
•	การปรัับปรุุงและย้้ ายสาขาให้้ ตรงกัับความต้้ องการ
ของลููกค้้ า
•	การเปิิ ดตัวั แนวคิิด Make THE Difference

3.	สร้้ างความแตกต่่าง และเพิ่่�ม
	ส่่ วนแบ่่งการใช้้ จ่่ายเงิินของ		
	ลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย
2555 – 2557

•	การเป็็ นเลิิศทางด้้ าน Transactional banking และ
ประสบการณ์์ที่่เ� ป็็ นเอกลัักษณ์์ของธนาคาร
(Branded Customer Experience)
• ยกระดัับความสััมพัันธ์์กับั ลููกค้้ าด้้ านการบริิการ
ธุุรกรรมทางการเงิิน โดยนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�
ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าอย่่างแท้้ จริิง
•	การมีีคุณ
ุ ภาพสิินทรััพย์์ที่่ดี� ขึ้้ี �น
(โดยมีีสัดส่
ั ว่ นสิินเชื่่อ� SME มากขึ้้ �น)
•	การเปิิ ดตัวั รููปแบบช่่องทางบริิการที่่�เชื่่อ� มต่่อถึงึ กััน
โดยมุ่่�งเน้้ นการพััฒนาช่่องทางดิิจิติ อล

•	นำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ต� รงกัับความต้้ องการของลููกค้้ า
•	ดำำ�เนิินการ Cross-Selling ตามความเข้้ าใจลููกค้้ า
อย่่างลึึกซึ้้ �งในระดัับอุุตสาหกรรมและระดัับกลุ่่�มลููกค้้ า
• ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงสััดส่ว่ นของสิินเชื่่อ� ให้้ มีี
ผลตอบแทนหลัังจากหัักค่า่ ความเสี่ย่� งสููงสุุด
•	นำำ�เสนอช่่องทางการให้้ บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�เป็็ นเลิิศที่่�สุดุ

4.	สร้้ างความเปลี่่�ยนแปลง
และก้้ าวเข้้ าสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ ๆ
2558 - 2561

•	มุ่่�งเน้้นในการสร้้ างดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์มที่่�ตอบสนอง
ความต้้ องการของลููกค้้ าอย่่างแท้้ จริิงและมอบสิิทธิิ
ประโยชน์์เพิ่่�ม เพื่่อ� ให้้ ลููกค้้าใช้้ ชีวิี ติ เต็็มที่่�
ในแบบที่่�ต้้องการ
•	พััฒนาขีีดความสามารถพนัักงาน และปรัับโครงสร้้ าง
องค์์กรเพื่่อ� ให้้พนัักงานสามารถใช้้ศักั ยภาพได้้อย่่างเต็็มที่่�
•	สามารถก้้ าวเข้้ าสู่่ธุ� รุ กิิจใหม่่ ๆ ที่่�ตรงกัับความต้้ องการ
ของลููกค้้ า
•	สร้้ างศัักยภาพในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก (Data
Analytics) เพื่่อ� ให้้ธนาคารสามารถนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และบริิการที่่�เหมาะกัับลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

• โครงสร้้ างพื้้ �นฐานเพื่่�อรองรัับดิิจิิทัลั แพลตฟอร์์ ม
และระบบชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ ห่่งชาติิ
• ลดระดัับชั้้�นของโครงสร้้ างองค์์กรจาก 6 ขั้้�นมาเป็็ น 5 ขั้้�น
เพื่่อ� ให้้ เกิิดความคล่่องตััวในองค์์กร
• วางแผนและแนวทางการจััดการข้้อมููลลููกค้้าทั้้�งในด้้าน
ความครบถ้้ วน คุุณภาพข้้ อมููลและการนำำ�ข้้ อมููลมาใช้้
•	ร่่วมเป็็ นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับอีีสท์สปริ
์ ิง
อิินเวสท์์เมนทส์์ (สิิงคโปร์์) จากการขายหุ้้�น 65%
ในบลจ. ทีีเอ็็มบีี

5.	สร้้ างโมเมนตััมต่่อยอด
การเติิบโต 2561 เป็็ นต้้นไป

•	นำำ�รููปแบบการทำำ�งานแบบใหม่่เข้้ามาใช้้และ
ปรัับกระบวนการหลััก ให้้สามารถสร้้ างประสบการณ์์
ที่่�ง่า่ ยและใช้้งานได้้จริิงให้้กับั ลููกค้้าได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้ �น
•	การรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาตเพื่่อ� เพิ่่�มขนาดธุุรกิิจ
และความสามารถในการแข่่งขััน
•	จััดเตรีียมแผนและดำำ�เนิินการรวมกิิจการ
รวมถึงึ การรัับรู้้�ประโยชน์์ที่่ไ� ด้้จากการรวมกิิจการ

•	การทำำ�งานแบบ “อไจล์์” เพื่่อ� ลดขั้้�นตอนการทำำ�งานและ
สร้้ างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
• เพิ่่�มขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันจากช่่องทาง
การให้้ บริิการที่่�มากขึ้้ �นและการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ใหม่่ที่่ดี� ขึ้้ี �นจากการรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาต
•	การมีีผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ค� รบมากขึ้้ �นทั้้�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์การลงทุุน
และสิินเชื่่อ�
•	การขยายฐานลููกค้้ าถึงึ 10 ล้้านราย
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ภาพรวมการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจในปีี 2562

ในปีี 2562 กลุ่่�มธุุรกิิจของธนาคารประกอบด้้ วย 1) กลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจขนาดใหญ่่ 2) กลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็ก และ 3) กลุ่่�มธุุรกิิจลููกค้้ ารายย่่อย
ซึ่่ง� ภาพรวมการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่างๆ มีีรายละเอีียดดัังนี้้ �
1) กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจขนาดใหญ่่ (Wholesales Banking)
ในปีี 2562 การให้้ บริิ การทางการเงิินสำำ�หรัับกลุ่่�มลุุกค้้าธุุรกิิจขนาดใหญ่่มีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในด้้ านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทางการเงิินและโซลููชัันทางด้้ าน
การบริิ หารจััดการในหลายธุุรกิิจทั้้ �งภาครััฐและภาคธุุรกิิจเอกชน เช่่น กลุ่่�มอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิ โภค อุุตสาหกรรมวััสดุกุ่ ่อสร้้ าง และอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ทีีเอ็็มบีีได้้ ส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้้านซััพพลายเชนโซลููชััน (Supply Chain Solution) ผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั ให้้ กัับลููกค้้ าธุุรกิิจกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมถึึงได้้ ต่่อยอด
นวััตกรรมดิิจิิทัลั กัับกลุ่่�มเกษตรกรรายย่่อยโดยมุ่่�งเน้้ นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสร้้ างความผููกพัันที่่�ยั่่ง� ยืืนระหว่่างทุุกธุุรกิิจในห่่วงโซ่่เกษตรกรรม
จากความมุ่่�งมั่่�นที่่� จะส่่งมอบบริิ การทางธุุรกรรมผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล เพื่่� อตอบโจทย์์ ความต้้ องการของลููกค้้ าอย่่างแท้้ จริิ ง ทีี เอ็็มบีี ประสบความสำำ�เร็็ จ
ในการพััฒ นาระบบการชำำ � ระเงิิ น ผ่่ า นแพลตฟอร์์ ม ดิิ จิิ ทััล ที่่� ห ลากหลาย ตััว อย่่ า งเช่่ น พร้้ อมเพย์์ (PromptPay) บิิ ล เพย์์ เ มนต์์ (Bill Payment)
บริิ การแจ้้ งเตืือนการชำำ�ระเงิิน (PayAlert/ Request-to-pay) และสามารถผลัักดันั ให้้ กลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจขนาดใหญ่่จำ�ำ นวนหลายพัันบริิษัทั หัันมาใช้้ บริิการธุุรกรรม
ทางการเงิินผ่่าน TMB Business Click และ TMB Business Touch ซึ่่ง� เป็็ นช่่องทางดิิจิทัิ ลั ของธนาคาร เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ ธุรุ กิิจของลููกค้้ าอย่่างเป็็ นรููปธรรม
นอกจากนี้้ ทีี� เอ็็มบีีได้้ ประกาศเป็็ นธนาคารแห่่งแรกในประเทศไทยที่่�เปิิ ดตัวั บััญชีีมัลั ติิเคอร์์เรนซี่่� (Multi-Currency Account) เพื่่อ� ลููกค้้ าธุุรกิิจนำำ�เข้้ าและส่่งออก โดยบััญชีี
ดัังกล่่าวสามารถที่่�จะรองรัับการทำำ�ธุุรกรรมได้้ถึงึ 6 สกุุลเงิินภายใต้้บัญ
ั ชีีเดีียว โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะให้้ ลููกค้้าธุุรกิิจนำำ�เข้้ าและส่่งออกสามารถบริิหารจััดการเงิินตราต่่างประเทศ
ได้้ สะดวก ลดความยุ่่�งยากในการเปิิ ดบัญ
ั ชีีและสามารถบริิหารจััดการธุุรกรรมได้้ คล่่องตััวขึ้้ �น ทั้้�งในการโอนเงิิน แลกเปลี่่�ยนเงิิน และการเรีียกดููรายการเดิินบััญชีี
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผ่่านระบบธุุรกรรมออนไลน์์ TMB Business Click ซึ่่ง� เป็็ นการแก้้ ปััญหาที่่�ตรงจุุดสำ�ำ หรัับผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้ าส่่งออกอย่่างแท้้ จริิง
2) กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็ก (SME Banking)
ทีีเอ็็มบีีมุ่่�งเน้้ นกลยุุทธ์์การเป็็ นธนาคารหลัักในการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี ด้้ วยบริิ การทางการเงิินที่่�หลายหลาย เพื่่�อตอบสนองความต้้ องการที่่�แท้้ จริิ ง
ของลููกค้้ าผ่่านช่่องทางสาขา บริิ การเอทีีเอ็็ม รวมถึึงบริิ การธนาคารผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั เช่่น บริิ การธนาคารผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ (TMB Business Touch)
โดยในปีี ที่่�ผ่า่ นมานัับว่่าเป็็ นก้้ าวสำำ�คัญ
ั ของทีีเอ็็มบีีในการให้้ บริิ การ ทีีเอ็็มบีี เอสเอ็็มอีี วัันแบงก์์ (TMB SME One Bank) บััญชีีเพื่่�อธุุรกิิจ ที่่�ให้้ ลููกค้้าเอสเอ็็มอีี ทำำ�
ธุุรกิิจได้้ อย่่างคล่่องตััวและสะดวกมากยิ่่�งขึ้้ �น ผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั TMB Business Touch ซึ่่ง� เห็็นได้้ จากปริิ มาณธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านบริิ การ TMB Business
Touch เติิบโตขึ้้ �นอย่่างก้้ าวกระโดดเมื่่�อเทีียบกัับช่่องทางอื่่�น ทำำ�ให้้ เป็็ นช่่องทางการโอนเงิินและการชำำ�ระค่่าสิินค้้ าและบริิ การที่่�ได้้ รัับความนิิยมของลููกค้้ า
เอสเอ็็มอีี ทีีเอ็็มบีียังั มอบประสบการณ์์ด้้านสิินเชื่่�อที่่�มากกว่่าสำำ�หรัับลููกค้้ าที่่�มีีการทำำ�ธุุรกรรมกัับธนาคารอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการใช้้ ข้้อมููลภาวะภาพรวมของ
อุุตสาหกรรมแต่่ละกลุ่่�มควบคู่่�ไปกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลธุุรกรรมเชิิงลึึกของลููกค้้ าประกอบการพิิจารณาอนุุมัติั ิสิินเชื่่�อ ทำำ�ให้้ การพิิจารณาอนุุมัติั ิสิินเชื่่�อมีี
ความรวดเร็็ วและแม่่นยำำ�มากขึ้้ �น ควบคู่่�ไปกัับการร่่ วมมืือกัับบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อย (บสย.) ในการให้้ สิินเชื่่�อสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
เอสเอ็็มอีี โดยบสย.เป็็ นผู้้�ค้ำำ ��ประกัันเงิินกู้้�เต็็มจำำ�นวน เอื้้ �อให้้ ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้ าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนได้้ ง่า่ ยขึ้้ �นทั้้�งยัังได้้ มีกี ารพััฒนานวััตกรรมทางด้้ านผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และช่่องทางการสมััครสิินเชื่่�อผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Online Loan Request) ซึ่่ง� สามารถคำำ�นวณวงเงิินให้้ เหมาะสมกัับความต้้ องการของธุุรกิิจได้้ ทันั ทีี
นอกจากนี้้ � ทีีเอ็็มบีีได้้ มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อพััฒนา TMB Biz Touch เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ แก่่ลููกค้้าเอสเอ็็มอีีที่่�มีีความสนใจผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ ของ
ธนาคารได้้ สะดวกและง่่ายดายมากขึ้้ �น โดยทีีเอ็็มบีีได้้ เปิิ ดตัวั บริิการใหม่่ “SME Call Me Now” ซึ่่ง� เป็็ นช่่องทางการบริิการใหม่่ที่่เ� ชื่่อ� มให้้ ธนาคารสามารถตอบสนอง
ความต้้ องการของลููกค้้ าเอสเอ็็มอีีได้้ รวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้ �น เพีียงกรอกข้้ อมููลผ่่านทางเว็็บไซต์์ธนาคารหรืือช่่องทางโมบายแอปพลิิเคชััน ลููกค้้ าเอสเอ็็มอีีจะได้้ รัับการติิดต่่อ
กลัับพร้้อมข้้ อมููลผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การทางการเงิินที่่�สนใจภายใน 5 นาทีี เพื่่�อให้้ สอดรัับความต้้ องการของลููกค้้ าเอสเอ็็มอีีและการเติิบโตของธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทัลั
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3) กลุ่่�มธุุรกิิจลููกค้้ารายย่่ อย (Retail Banking)
ทีีเอ็็มบีียังั คงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้ ปรััชญา Make THE Difference และการยึึดถืือลููกค้้ าเป็็ นศููนย์์กลาง เพื่่�อให้้ รู้้�จักั และเข้้ าใจความต้้ องการของลููกค้้ าได้้
อย่่างแท้้ จริิ ง โดยยัังคงดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ ที่่�ใช้้ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เงิินฝากเป็็ นตััวนำำ� ซึ่่ง� ในปีี 2562 นี้้ � ถืือว่่าเป็็ นปีี ที่่�เป็็ นหลัักสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับทีีเอ็็มบีีที่่�ยังั คงมุ่่�งเน้้ นสานต่่อ
คำำ�มั่่น� สััญญาที่่�มีีต่อ่ ลููกค้้ า เพื่่�อจะเข้้ าใจความต้้ องการของลููกค้้ าที่่�แตกต่่างกัันได้้ มากขึ้้ �น รวมไปถึึงพฤติิกรรม กระบวนการคิิดและตััดสินิ ใจของลููกค้้ าที่่�ซับั ซ้้ อน
ยิ่่�งขึ้้ �นในโลกปัั จจุุบันั ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ ว ทีีเอ็็มบีียังั คงให้้ ความสำำ�คัญ
ั และพยายามพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ เป็็ นธนาคารหลัักที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้ าใหม่่และลููกค้้ าปัั จจุุบันั
ทีี เ อ็็ ม บีี มุ่่� งมั่่� น อย่่ า งไม่่ ห ยุุ ด หย่่ อ นเพื่่� อ ให้้ หลากหลายสิิ น ค้้ าและบริิ ก ารตัั ว หลัั กข องทีี เ อ็็ ม บีี ต อบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่ า งถููกต้้ อง
ซึ่่ง� สิินค้้ าและบริิ การดัังกล่่าวนั้้�นได้้ แก่่ TMB ALL FREE – บััญชีีเพื่่�อการทำำ�ธุุรกรรมแบบออลล์์ฟรีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ให้้ ลููกค้้าสามารถใช้้ ได้้ หลายวััตถุปุ ระสงค์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
(1) การทำำ�ธุุรกรรม กด โอน จ่่าย ฟรีี แบบไม่่มีีเงื่่�อนไข ไม่่มีีดอกจััน ไม่่จำำ�กัดจำ
ั ำ�นวนครั้้�ง (2) ประกัันอุุบัติั เิ หตุุ 20 เท่่าหรืือสููงสุุด 3 ล้้ านบาท ฟรีี เพีียงมีีเงิินคงค้้ าง
ในบััญชีีอย่่างน้้ อย 5 พัันบาท (3) การเคลมประกัันสิินค้้ าที่่�ซื้้ �อในช่่องทางออนไลน์์สููงสุุด 5 พัันบาท ฟรีี และ (4) เมื่่�อใช้้ บัตั รในต่่างประเทศ ฟรีี ค่า่ ธรรมเนีียม
เรทถููก ไม่่มีีชารจ์์, TMB Wave – นวััตกรรมใหม่่ที่่�ใช้้ ชิิปจ่า่ ยแทนเงิินสด โดยติิดที่่�อุปก
ุ รณ์์ที่่�สวมใส่่ติิดตัวั และใช้้ จ่า่ ยเงิินได้้ ง่า่ ยๆเพีียงแค่่แตะที่่�เครื่่�องที่่�รองรัับ
ช่่วยตอบโจทย์์ เรื่่�องความสะดวกในการใช้้ จ่่ายให้้ แก่่ลููกค้้า, TMB NO FIXED – บััญชีีเพื่่�อออม ถอนได้้ ดอกเบี้้ย� สููง และยัังเพิ่่�มดอกเบี้้ย� มากขึ้้น� อีีก
เมื่่อ� ลููกค้้ าทำำ�ธุุรกรรมผ่่านบััญชีี TMB ALL FREE เป็็ นประจำำ�ตั้้ �งแต่่ 5 ครั้้�ง/เดืือนขึ้้ �นไป, TMB WOW ลอยััลตี้้ �โปรแกรมในรููปแบบของเกม ที่่�ได้้ รัับรางวััลจากสถาบััน
The Asian Banking & Finance โดยเป็็ นลอยััลตี้้ �โปรแกรมที่่�เปลี่่�ยนโลกการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ ทโฟนให้้ ไม่่เป็็ นเรื่่�องที่่�น่่าเบื่่�ออีีกต่่อไป
ด้้ วยการให้้ ลููกค้้าสะสมคะแนนจากการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ผ่่าน TMB TOUCH และนำำ�คะแนนมาแลกรัับของรางวััลมากมาย รวมถึึงนำำ�คะแนนมาใช้้ แทนเงิินสด
(1 WOW = 1 บาท) ผ่่ า นบริิ ก าร Pay with WOW ที่่� เ พิ่่� ง เปิิ ดตััว ไปเมื่่� อ กลางปีี ที่่� ผ่่ า นมา, TMB TOUCH – โมบาย แอปพลิิ เ คชััน ของทีี เ อ็็ ม บีี
ที่่�สามารถตอบสนองทุุกความต้้ องการในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินของลููกค้้ าได้้ ภายในแอปพลิิเคชัันเดีียว, TMB Advisory – บริิ การด้้ านการลงทุุน
และการบริิ หารจััดการกองทุุน ให้้ ลููกค้้าเข้้ าถึึงและเลืือกรัับคำำ�ปรึึกษากัับผู้้�เชี่่�ยวชาญผ่่านทางหลากหลายช่่องทาง ด้้ วยกองทุุนคุุณภาพที่่�คัดส
ั รรมาอย่่างดีี
ทำำ�ให้้ ลููกค้้าเข้้ าถึึงได้้ สะดวกขึ้้ �นและเพิ่่�มความมั่่�นใจในการลงทุุนยิ่่�งขึ้้ �น และยัังมีีกลุ่่�มสิินค้้ าและบริิ การจาก ME by TMB – ME Save บััญชีีเงิินออมดิิจิิทัลั ที่่�ให้้
ดอกเบี้้ �ยสููง, ME Move บััญชีีใช้้ จ่า่ ยดิิจิิทัลั โอนเงิินได้้ ฟรีีตลอดทุุกครั้้�ง, และ ME Sure ประกัันชีีวิิตสะสมทรััพย์์ ซึ่่ง� ในปีี 2562 นี้้ � ทางทีีเอ็็มบีีมีีความภาคภููมิิใจ
เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ทีีเอ็็มบีีมีีลููกค้้ารายย่่อยกว่่า 3 ล้้ านคน ที่่�ยังั คงเป็็ นลููกค้้ าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ และทำำ�ธุุรกรรมกัับทีีเอ็็มบีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ
นอกจากนี้้ �แล้้ ว ทีีเอ็็มบีียังั ได้้ เปิิ ดตััวธนาคารสาขา Flagship แห่่งใหม่่ จำำ�นวน 2 สาขา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตึึกยููไนเต็็ด สีีลม และ ไอคอน สยามซึ่่ง� เป็็ นสาขาที่่�มีีการติิดตั้้ �ง
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยมากมายอยู่่�ภายใน เพื่่�อยกระดัับประสบการณ์์ ของลููกค้้ าในการเข้้ าใช้้ บริิ การที่่�ทีีเอ็็มบีี และยัังได้้ กลายเป็็ นสาขาที่่�เป็็ นต้้ นแบบ
ในการพััฒ นาสาขาอื่่� น ๆ ต่่ อ ไป อาจจะเรีี ย กได้้ ว่่ า เป็็ นสาขาที่่� ผ สมผสานการทำำ �ธ นาคารดิิ จิิ ทััล ในรููปแบบใหม่่ พ ร้้ อมด้้ ว ยการมอบประสบการณ์์
ครบวงจร ให้้ ลููกค้้ า ได้้ สััม ผััสกัับ หลากหลายช่่ อ งทางการติิ ด ต่่อ สื่่� อ สารและการขายสิิน ค้้ า และบริิ ก ารที่่� เ ชื่่� อ มโยงกััน เป็็ นหนึ่่�ง เดีี ย ว (Omni-channel)
เมื่่� อ ลููกค้้ า เข้้ า มาในธนาคารสาขา Flagship แล้้ ว ลููกค้้ า จะได้้ รัั บ การต้้ อ นรัั บ โดยพนััก งานต้้ อ นรัั บ ที่่� จ ะพาลููกค้้ า ไปยััง จุุด เริ่่� ม ต้้ น เพื่่� อ ค้้ น หา Avatar
หรืืออััตลักั ษณ์์ส่ว่ นบุุคคลของลููกค้้ า โดยอ้้ างอิิงมาจากประวััติิของลููกค้้ า ความสนใจ ความต้้ องการหรืือวััตถุปุ ระสงค์์ทางด้้ านการเงิิน เมื่่�อลููกค้้ าได้้ รัับ Avatar
แล้้ ว ลููกค้้ า จะได้้ รัั บ คำำ � แนะนำำ � และข้้ อ เสนอที่่� ถููก ออกแบบมาเพื่่� อ ตอบโจทย์์ ข องลููกค้้ า ท่่ า นนั้้�น โดยเฉพาะ ซึ่่�ง การเปิิ ดตััว ธนาคารสาขา Flagship
แห่่งใหม่่ของทีีเอ็็มบีีนั้้ �น ได้้ ตอกย้ำำ ��ภาพของทีีเอ็็มบีีที่่�เป็็ นธนาคารดิิจิิทัลั ที่่�มีีวิิสัยั ทััศน์์และมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาสิินค้้ าและบริิ การที่่�ตอบสนองความต้้ องการ
ของลููกค้้ า ให้้ ลููกค้้าสััมผััสประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ ผ่่านช่่องทาง Omni-channel ของธนาคาร

64

แผนการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจในปีี 2563

สำำ�หรัับปีี 2563 ธนาคารได้้ ปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้ างกลุ่่�มธุุรกิิจตามแผนการรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาต โดยกลุ่่�มธุุรกิิจ ประกอบด้้ วย 1) กลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจ
(Commercial Banking) ซึ่่ง� ดููแลลููกค้้ าธุุรกิิจทั้้�งกลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจขนาดใหญ่่และกลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็ก 2) กลุ่่�มธุุรกิิจนวััตกรรมลููกค้้ ารายย่่อย
(Retail Innovation) และ 3) กลุ่่�มธุุรกิิจสิินเชื่่�อรถยนต์์ (Automotive Lending) ซึ่่ง� เป้้าหมายของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ และแผนงานสำำ�หรัับปีี 2563 มีีดังั นี้้ �
1. กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจ (Commercial Banking)
เป้้าหมายของกลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจ
ทีีเอ็็มบีียังั คงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็ นธนาคารหลัักที่่�ลููกค้้าเลืือกในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินควบคู่่�ไปกัับการเป็็ นที่่�ปรึึกษาที่่�ช่่วยเพิ่่�มพููนศัักยภาพและสร้้ างมููลค่่าเพิ่่�ม
ทางธุุรกิิจให้้ กับั ลููกค้้ าอย่่างสููงสุุด ผ่่านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทางการเงิินและโซลููชัันทางธุุรกิิจที่่�ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าอย่่างแท้้ จริิ ง เพื่่�อให้้ ลููกค้้าสามารถ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 นี้้ � ทีีเอ็็มบีีได้้ มีีการปรัับกลยุุทธตามอุุตสาหกรรมเป้้าหมายให้้ สอดคล้้ องต่่อแผนรวมกิิจการที่่�จะเกิิดขึ้้น� โดยเน้้ นที่่�จะต่่อยอดความเชี่่�ยวชาญ
อุุตสาหกรรมหลััก พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากความเข้้ าใจลููกค้้ าอย่่างถ่่องแท้้ และช่่วยผู้้�ประกอบการในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
แผนงานสำำ�หรัั บปีี 2563
1.	การเป็็ นผู้้�นำำ�ในด้้ านซััพพลายเชน (Leader in Supply Chain Connectedness): ทีีเอ็็มบีียังั คงพััฒนาบริิการ TMB Supply Chain Financing พร้้อมนำำ�เสนอ
		 Total Solution ที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้าอย่่างครบวงจร โดยการสนัับสนุุนเงิินทุุนเพื่่�อเพิ่่�มสภาพคล่่องทางการเงิินและอำำ�นวยความสะดวกอย่่างครบวงจรให้้
		 แก่่ลููกค้้าธุุรกิิจ นอกจากการพััฒนา Solutions ที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้าในแต่่ละอุุตสาหกรรมแล้้ ว ทีีเอ็็มบีียังั ได้้ ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร (Strategic Partners)
		ที่่�เชี่่�ยวชาญในอุุตสาหกรรมนั้้�นเพื่่�อพััฒนานวััตกรรมใหม่่ ๆ ที่่�สร้้างความแตกต่่างและเพิ่่�มมููลค่่าเพิ่่�มให้้ กัับลููกค้้ าธุุรกิิจสามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
		 อย่่างเต็็มศัักยภาพ รวมถึึงการสร้้ าง Ecosystem ให้้ ลููกค้้าขนาดกลางและขนาดเล็็กเข้้ ามามีีส่ว่ นรวมเพื่่�อสนัับสนุุนและต่่อยอดเครืือข่่ายธุุรกิิจของลููกค้้ า
		 ให้้ เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งระบบ
2.	การเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านธุุรกรรมการเงิินระหว่่างประเทศ ทีีเอ็็มบีีจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การสำำ�หรัับลููกค้้ าธุุรกิิจนำำ�เข้้ าและส่่งออกด้้ วย
		 ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญรวมถึึงประสบการณ์์ในการสนัับสนุุนธุุรกิิจนำำ�เข้้ าและส่่งออกมาเป็็ นระยะเวลานาน โดยมิิได้้ จำำ�กัดั อยู่่�ที่่�การเป็็ นผู้้�ให้้ บริิ การ
		 ทางการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว ทีีเอ็็มบีีมีีแผนงานในการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการบริิ การด้้ านการเงิินอย่่างครบวงจรเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและตอบสนอง
		 ความต้้ องการของลููกค้้ าและช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถด้้ านการแข่่งขัันของลููกค้้ าธุุรกิิจนำำ�เข้้ าและส่่งออกให้้ เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
3.	การบริิ การธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั (Integrated Digital Transactional Banking): เพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าธุุรกิิจที่่�มีี
		 ความหลากหลาย ทีีเอ็็มบีีจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การธุุรกรรมผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั แบบองค์์รวม เพื่่�อสร้้ างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ แก่่ลููกค้้าแต่่ละราย
		 และส่่งมอบบริิ การที่่�ตรงกัับลัักษณะความต้้ องการของลููกค้้ าแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น การบริิ หารการเงิินของธุุรกิิจ การบริิ หารเงิินเดืือนพนัักงาน เป็็ นต้้ น
		 โดยร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรและองค์์กรภายนอกที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญทางด้้ านต่่าง ๆ เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์ความต้้ องการของลููกค้้ าที่่�แตกต่่าง
		กัันในแต่่ละอุุตสาหกรรมได้้ อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการเชื่่�อมระบบและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกโดยมุ่่�งหวัังให้้ ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและเล็็กสามารถ
		 เข้้ าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น
4.	การบริิ หารจััดการพอร์์ ตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด (Portfolio Optimization) ทีีเอ็็มบีียังั คงมุ่่�งเน้้ นการบริิ หารจััดการพอร์์ ตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการ
		 บริิ หารจััดการรายได้้ ระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งการเพิ่่�มรายได้้ โดยเฉลี่่�ยของลููกค้้ า โดยเน้้ นการเพิ่่�มคุุณค่า่ ของลููกค้้ าในระยะยาว (Customer Lifetime
		 Value) ซึ่่ง� ทีีเอ็็มบีีจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะขยายฐานลููกค้้ าอย่่างยั่่�งยืืนและเน้้ นด้้ านคุุณภาพของสิินเชื่่�อผ่่านการคััดกรองล่่วงหน้้ าและการตรวจสอบที่่�เข้้ มข้้ น
		 เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ (NPL)
5. นอกจากนี้้ � ทีีเอ็็มบีียังั คงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาบุุคคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะการพััฒนาขีีดความสามารถของพนัักงานให้้ มีีความรู้้�ความชำำ�นาญรอบด้้ าน
		 เพื่่�อที่่�สามารถให้้ คำำ�ปรึึกษาอย่่างมืืออาชีีพและเป็็ นประโยชน์์สููงสุุดแก่่ลููกค้้าธุุรกิิจ
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2. กลุ่่�มธุุรกิิจนวััตกรรมลููกค้้ารายย่่ อย
เป้้าหมายของกลุ่่�มธุุรกิิจนวััตกรรมลููกค้้ารายย่่ อย
เป็็ นธนาคารที่่�ลููกค้้าอยากบอกต่่อและแนะนำำ�มากที่่�สุดุ (The Most Advocated Bank) โดยส่่งมอบประสบการณ์์การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินที่่�ง่า่ ยที่่�สุดุ และนำำ�เสนอ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์พร้้อมบริิการที่่�ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ า ผ่่านหลากหลายช่่องทางการติิดต่่อสื่่อ� สารและการให้้ บริิการที่่�เชื่่�อมโยงกัันเป็็ นหนึ่่ง� เดีียว เพื่่อ� สร้้ าง
ประสบการณ์์ที่่�ไร้้รอยต่่อให้้ กับั ลููกค้้ า (Omni-Channel)
แผนงานสำำ�หรัั บปีี 2563
•	ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ ที่่�ใช้้ บัญ
ั ชีีเงิินฝากเป็็ นตััวนำำ�ต่่อไป และเพิ่่�มฐานลููกค้้ าในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมายย่่อยต่่าง ๆ (Sub Segment) ด้้ วยการนำำ�เสนอคุุณค่่า
		 และประสบการณ์์ที่่�เหนืือกว่่าธนาคารอื่่�นและตอบโจทย์์ทุกุ ความต้้ องการทางด้้ านธนาคารอย่่างสมบููรณ์์แบบผ่่านกลยุุทธ์์ “ธนาคารที่่�ดีีที่่�สุดสำ
ุ ำ�หรัับการ
		ทำำ�ธุุรกรรมในทุุก ๆ วััน” (Best Daily Banking)
•	นำำ�เสนอสิินค้้ าและบริิ การที่่�มีีคุณค่
ุ า่ ถููกที่่�ถููกเวลา และเหมาะสมกัับลููกค้้ าแต่่ละท่่าน เพื่่�อให้้ ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่างถููกต้้ อง
•	จััดเตรีี ยมช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�หลากหลายขึ้้ �นและเชื่่�อมโยงกัันเป็็ นหนึ่่�งเดีียว โดยเน้้ นที่่�ช่่องทางดิิจิิทัลั เพื่่�อให้้ ลููกค้้าเข้้ าถึึงสิินค้้ าและบริิ การ
		ของธนาคารได้้ ง่า่ ย สะดวก รวดเร็็ ว และมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้ �น
• เสริิ มสร้้ างการบริิ หารจััดการเพื่่�อสร้้ างประสบการณ์์ ที่่�ดีีให้้ กัับลููกค้้ าให้้ แข็็งแกร่่ งยิ่่�งขึ้้น� (Customer Experience) เพื่่�อส่่งมอบประสบการณ์์ ที่่�ดีี
		ที่่�สุดุ ให้้ กับั ลููกค้้ า
3. กลุ่่�มธุุรกิิจสิินเชื่่�อรถยนต์์
เป้้าหมายของกลุ่่�มธุุรกิิจสิินเชื่่�อรถยนต์์
• เป็็ นผู้้�นำำ�ด้้ านธุุรกิิจเช่่าซื้้ �อรถยนต์์ โดยส่่งมอบประสบการณ์์ ที่่�เหนืือการคาดหวััง ตั้้�งแต่่การสมััครสิินเชื่่�อ การบริิ การอย่่างต่่อเนื่่�องช่่วงการผ่่อนชำำ�ระ
		 และการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินอื่่�น ๆ จนถึึงการปิิ ดบััญชีี โดยสามารถขอรัับบริิ การผ่่านช่่องทาง Online ตลอดจนนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�จำำ�เป็็ น
		สำำ�หรัับสิินเชื่่�อรถยนต์์ เช่่น ประกัันภััยรถยนต์์ และประกัันคุ้้�มครองสิินเชื่่�อ ผ่่านหลากหลายช่่องทางการรวมถึึงการให้้ บริิ การที่่�เชื่่�อมโยงกัันเป็็ นหนึ่่ง� เดีียว
		 เพื่่�อสร้้ างประสบการณ์์ที่่�ไร้้รอยต่่อให้้ กับั ลููกค้้ า (Omni-Channel)
•	สร้้ างระบบนิิเวศน์์ (Ecosystem) ทางธุุรกิิจให้้ สินิ เชื่่�อเช่่าซื้้ �อรถยนต์์ โดยใช้้ เครื่่�องมืือ Digital Platform
แผนงานสำำ�หรัั บปีี 2563
•	ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์โดยใช้้ ช่อ่ งทางในปัั จจุุบันั ทั้้�ง Sales Network และสาขาต่่อไป และเพิ่่�มช่่องทางออนไลน์์โดยการพััฒนา Digital Platform เพื่่�อตอบสนอง
		ตามการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของลููกค้้ า รวมถึึงการพััฒนาระบบงานและบริิ การสำำ�หรัับคู่่�ค้้า (OEM ดีีลเลอร์์ และเต็็นท์์) เพื่่�อให้้ การบริิ การเป็็ นไป
		 อย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้ �น
•	นำำ�เสนอสิินค้้ าและบริิ การที่่�มีีคุณค่
ุ า่ ถููกที่่�ถููกเวลา และเหมาะสมกัับลููกค้้ าแต่่ละท่่าน เพื่่�อให้้ ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่างถููกต้้ อง
• เสริิ มสร้้ างการบริิ หารจััดการเพื่่�อสร้้ างประสบการณ์์ ที่่�ดีีให้้ กัับลููกค้้ าให้้ แข็็งแกร่่ งยิ่่�งขึ้้น� (Customer Experience) เพื่่�อส่่งมอบประสบการณ์์ ที่่�ดีี
		ที่่�สุดุ ให้้ กับั ลููกค้้ า
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การบริิหารความเสี่่�ยงและ
ปัั จจััยความเสี่่�ยง
1.	การบริิหารความเสี่่�ยง
1.1 ภาพรวมการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
การบริิหารความเสี่ย่� งเป็็ นปัั จจััยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของทีีเอ็็มบีี เพื่่อ� ให้้ ธนาคารสามารถสร้้ างมููลค่่าและผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ อย่่างเหมาะสมและยั่่�งยืืน
และเพื่่อ� ให้้ เกิิดความสมดุุลระหว่่างความเสี่ย่� งและผลตอบแทน โดยยึึดหลัักการกำำ�กับั ดููแลความเสี่ย่� งที่่�เข้้ มงวดตามกฎเกณฑ์์ของทางการ ทั้้�งนี้้ � กรอบการบริิหาร
ความเสี่ย่� งของธนาคารประกอบด้้ วยโครงสร้้ างการจััดการที่่�เหมาะสมและชััดเจน กระบวนการบริิหารความเสี่ย่� งที่่�สอดคล้้ องกัับกฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ รวมทั้้�งสภาพแวดล้้ อม
และการสร้้ างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้ นให้้ หน่่วยงานธุุรกิิจตระหนัักถึึงการบริิ หารความเสี่่�ยง นอกจากนี้้ � การวััดความเสี่่�ยงยัังได้้ ถููกผนวกรวมอย่่างครบถ้้ วน
ในการวางแผนด้้ านกลยุุทธ์์ ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้ �นำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่ย่� งต่่าง ๆ ดัังนี้้ �
• ในเรื่่�องผลิิตภัณ
ั ฑ์์และพอร์์ ต กำำ�หนดให้้ มีีโครงสร้้ าง กรอบการพิิจารณา การกำำ�หนดราคา กระบวนการอนุุมัติั ิ และการบริิ หารที่่�เหมาะสม
• ในเรื่่�องกฎเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้ อง กำำ�หนดให้้ มีกี ารกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ านให้้ สอดคล้้องกัับกฎเกณฑ์์ทั้้ �งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงึ การติิดตามอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
•	กำำ�หนดความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ของธนาคาร ให้้ มีีความโปร่่งใสและสอดคล้้ องกััน
• มอบอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้ องกัับภาพรวมกลยุุทธ์์และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
•	มีีการเปิิ ดเผยข้้ อมููลที่่�โปร่่งใสเกี่่�ยวกัับการบริิ หารความเสี่่�ยงแก่่บุคุ คลที่่�เกี่่�ยวข้้ องทั้้�งภายนอกและภายใน
1.2 โครงสร้้ างการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยง
ธนาคารได้้จัดั ให้้ มีโี ครงสร้้ างการกำำ�กับั ดููแลที่่�เสริิมสร้้ างความแข็็งแกร่่งในการบริิหารความเสี่ย่� ง ขณะเดีียวกัันให้้ มั่่น� ใจได้้ว่า่ ได้้ มีกี ารกระจายอำำ�นาจในการรัับความเสี่ย่� ง
จากคณะกรรมการธนาคารไปยัังคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งมีีการบริิหารจััดการประเด็็นความเสี่ย่� งด้้ านต่่าง ๆ รวมถึงึ
กฎเกณฑ์์ของทางการและสภาพแวดล้้ อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล นอกจากนี้้ เพื่่
� อ� ให้้ หน่่วยงานกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
ธุุรกิิจธนาคารมีีการทำำ�งานอย่่างเป็็ นอิิสระ ธนาคารได้้ กำ�ำ หนดให้้ มีกี ารรายงานแบบคู่่�ขนาน ทั้้�งต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารด้้ านความเสี่ย่� ง

โครงสร้้ างการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสิินเชื่่�อ

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร

คณะกรรมการ
กำำ�กับั ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการพิิจารณาสิินเชื่่�อ

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการนโยบาย
บริิ หารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ
ปรัับปรุุงคุุณภาพสิินเชื่่�อ 1

บริิ หารความเสี่่�ยงสิินเชื่่�อ
เชิิงกลยุุทธ์์

บริิ หารนโยบายและควบคุุม
ความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ

คณะกรรมการบริิ หารคุุณภาพ
และติิดตามกลุ่่�มสิินเชื่่�อธุุรกิิจ

คณะกรรมการ
ปรัับปรุุงคุุณภาพสิินเชื่่�อ 2

พิิจารณาสิินเชื่่�อธุุรกิิจ

พิิจารณาสิินเชื่่�อลููกค้้ า
ธุุรกิิจขนาดเล็็ก

พััฒนาสิินเชื่่�อพิิเศษ

บริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านตลาด

บริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านปฏิิบัติั ิการองค์์กร

ติิดตามหนี้้ �รายย่่อย

คณะกรรมการควบคุม
ธุรกิจการเงิน

กฎหมาย

กำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน*

คณะกรรมการ
บริิ หารสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิิน

คณะกรรมการบริิ หาร
ความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน
ระดัับธนาคาร

*รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบด้้ วย
ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
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คณะกรรมการธนาคารรัับผิิดชอบในการบริิหารความเสี่ย่� งในภาพรวมของธนาคารและกระจายอำำ�นาจในการทบทวนและกำำ�กับั ดููแลการบริิหารความเสี่ย่� งในทุุก
ด้้ านของธนาคารให้้ กับั คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง รวมถึึงให้้ อำำ�นาจบางส่่วนในการอนุุมัติั ิกลยุุทธ์์ การบริิ หารความเสี่่�ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐาน
ในการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนระดัับความเสี่ย่� งที่่�ยอมรัับได้้ และเพดานความเสี่ย่� งต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตาม หน่่วยงานธุุรกิิจยัังคงเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบอัันดัับแรกในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงพอร์์ ตที่่�หน่่วยงานดููแล ธนาคารจััดให้้ มีีคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยในการตััดสินิ ใจความเสี่่�ยงด้้ านต่่าง ๆ เฉพาะด้้ าน ดัังนี้้ �
1. คณะนโยบายบริิ หารความเสี่่�ยง: สนัับสนุุนคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยงในการกำำ�กับั ดููแลในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงาน มาตรฐาน
	การดำำ�เนิินงาน เป้้าหมายของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ รวมถึึงประเด็็นอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ
2. คณะกรรมการบริิหารคุุณภาพและติิดตามกลุ่่�มสิินเชื่่�อธุุรกิิจ: เป็็ นการประชุุมระหว่่างสายงานธุุรกิิจและสายงานบริิ หารความเสี่่�ยง เพื่่�อติิดตามดููแล
	ปรึึกษาหารืือและให้้ ความคิิดเห็็นต่่อพอร์์ ตด้้ านสิินเชื่่� อ เพื่่�อให้้ มั่่�นใจว่่าได้้ มีีการดำำ�เนิินการในเชิิงรุุ กในการบริิ หารพอร์์ ตด้้ านสิินเชื่่� ออย่่างเหมาะสม
และ	สอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ ด้้านการเงิินระดัับธนาคารและคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ: บริิ หาร
ความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินและความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศในธนาคารและบริิ ษััทย่่อย โดยกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และนโยบายความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่
ด้้ านการเงิิน โดยกำำ�กับั ดููแลเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าจะดำำ�เนิินการได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในทุุกระดัับ เพื่่�อเน้้ นประสิิทธิิภาพของ “แนวป้้องกััน 3 ระดัับ” ธนาคารได้้
	จััดตั้้ �งคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินระดัับหน่่วยธุุรกิิจ สำำ�หรัับธุุรกิิจรายย่่อย ธุุรกิิจขนาดกลาง และธุุรกิิจขนาดใหญ่่ โดยขึ้้ �นตรงต่่อ
คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินระดัับธนาคาร
4. คณะกรรมการควบคุุมธุุรกิิจการเงิิน: บริิ หารความเสี่ย่� งด้้ านปฎิิบัติั กิ ารระหว่่างสายงานธุุรกิิจ หน่่วยงานปฏิิบัติั กิ าร เทคโนโลยีีสารสนเทศและหน่่วยงาน
บริิ หารความเสี่่�ยง โดยมีีเป้้าหมายหลัักในการควบคุุมความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกระบวนการควบคุุมธุุรกรรมของตลาดการเงิินตั้้�งแต่่การอนุุมัติั ิ
และทบทวนผลิิตภัณ
ั ฑ์์จนจบกระบวนการด้้ านการตลาดการเงิินของธนาคาร
5. คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์ และหนี้้�สินิ : สนัับสนุุนคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� งในประเด็็นที่่�เกี่่ย� วกัับการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิินและการบริิหารเงิิน
สายงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการบริิ หารความเสี่่�ยงอยู่่�ในการดููแลของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง โดยประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าวเป็็ นสมาชิิกของคณะประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารและมีีหน้้ าที่่�กำำ�กับั ดููแล ส่่งเสริิ มให้้ มีีการพััฒนาและนำำ�การบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านต่่าง ๆ มาใช้้ อย่่าง
สอดคล้้ องกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ จัดทำ
ั ำ� Dashboard เพื่่�อรวบรวมความเสี่่�ยงทุุกด้้ านให้้ มั่่น� ใจว่่าคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยงสามารถปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ได้้ และเพื่่�อประเมิิน
สภาพแวดล้้ อมและวััฒนธรรมในการบริิ หารความเสี่่�ยง
1.3	กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
ธนาคารบริิ หารความเสี่่�ยง ผ่่านทางกระบวนการสำำ�คัญ
ั 4 ด้้ าน ได้้ แก่่
1) การระบุุความเสี่่�ยง: ธนาคารจำำ�แนกความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากการดำำ�เนิินงานออกเป็็ น 6 ด้้ าน คืือ ความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ ความเสี่่�ยงด้้ านตลาด
(ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงความเสี่่�ยงด้้ านอััตราแลกเปลี่่�ยนและความเสี่่�ยงด้้ านอััตราดอกเบี้้ �ย) ความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้าน
	การเงิิน ความเสี่่�ยงด้้ านกลยุุทธ์์ และความเสี่่�ยงด้้ านชื่่�อเสีียง
2) การวััดและประเมิินความเสี่่�ยง: ธนาคารใช้้ วิิธีีการและเครื่่�องมืือที่่�แตกต่่างกัันในการวััดความเสี่่�ยงแต่่ละประเภท โดยใช้้ วิิธีีการวััดความเสี่่�ยงทั้้�งใน
เชิิ งปริิ มาณและเชิิ ง คุุณ ภาพ นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ จััด ให้้ มีี ก ารทดสอบภาวะวิิ ก ฤตเพื่่� อ วััดคุุณ ภาพของพอร์์ ต และความสามารถของธนาคารใน
	การยืืนหยััดในภาวะวิิกฤต
3) การติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยง: ธนาคารควบคุุมความเสี่่�ยงโดยการกำำ�หนดตััวชี้้ �วััดความเสี่่�ยง (Key risk indicators) รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ทั้้�งในระดัับธนาคารโดยรวม ระดัับพอร์์ ต ระดัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และระดัับอื่่�น ๆ ตามความเหมาะสม
4) การรายงานความเสี่่�ยงและการสื่่�อสาร: ธนาคารมีีการรายงานสถานะของความเสี่่�ยงด้้ านต่่าง ๆ ตลอดจนการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�ได้้ ดำำ�เนิินการ
ไปแล้้ วและกำำ �ลัังจะดำำ�เนิิ นการไปยัังผู้้�เกี่่� ยวข้้ อง คณะกรรมการต่่าง ๆ และผู้้�บริิ หารระดัับสููงอย่่างสม่ำำ� �เสมอ รายงานเกี่่� ยวกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
	มีีทั้้ �งในระดัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ระดัับพอร์์ ต ระดัับหน่่วยงาน และระดัับธนาคารโดยรวม
แนวป้้องกััน 3 ระดัับ
ธนาคารมีีการลงทุุนในการพััฒนาและเสริิ มสร้้ างวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�องให้้ พนัักงานในองค์์กรตระหนัักถึึงการบริิ หารความเสี่่�ยง โดยที่่�ผู้้� บริิ หารและพนัักงาน
ในสายงานธุุรกิิจ (แนวป้้องกัันระดัับที่่� 1) เป็็ นผู้้�ประเมิินและรายงานความเสี่่�ยงพร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการเพื่่�อปรัับลดความเสี่่�ยงนั้้�น การลงทุุนดัังกล่่าวเป็็ นการลงทุุน
ทั้้�ง ในเรื่่� อ งของการฝึึกฝนอบรม การพััฒ นาเครื่่� อ งมืือ กระบวนการและนโยบายที่่� สำำ �คััญ ส่่ว นสายงานบริิ ห ารความเสี่่� ย ง (แนวป้้ องกััน ระดัับ ที่่� 2)
ซึ่่ง� อยู่่ภ� ายใต้้ การดููแลของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารด้้ านบริิหารความเสี่ย่� ง รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบาย และกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�เหมาะสม
ติิดตามและดููแลการทำำ�งานของสายงานธุุรกิิจ รวมถึึงกระตุ้้�นให้้ มีีการพิิจารณาถึึงความเสี่่�ยงและผลตอบแทนอย่่างสมเหตุุผล ส่่วนผู้้�รัับผิิดชอบระดัับที่่� 3
คืือสายงานตรวจสอบ ทำำ�หน้้ าที่่�อย่่างเป็็ นอิิสระในการตรวจสอบการทำำ�งานเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารมีีการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และให้้ การเสนอแนะ
เพื่่�อให้้ มีีการพััฒนาปรัับปรุุงระเบีียบและกรอบงานการควบคุุมความเสี่่�ยง
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2.	ปัั จจััยความเสี่่�ยงหลััก

ปัั จจััยความเสี่ย่� งหลััก ได้้ แก่่ ปัั จจััยเสี่ย่� งที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่ง� มีีดังั นี้้ �
2.1 ความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ
ความเสี่่ย� งด้้ านสิินเชื่่อ� คืือความเสี่ย่� งที่่�อาจก่่อให้้ เกิิดความสููญเสีียต่่อธนาคารอัันเป็็ นผลมาจากผู้้�กู้้�และ/หรืือคู่่�สัญ
ั ญาไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามพัันธะทางการเงิินหรืือ
เงื่่�อนไขสััญญาที่่�ตกลงไว้้ ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิตส่ว่ นใหญ่่เกิิดจากธุุรกรรมการให้้ สิินเชื่่�อและรายการภาระผููกพัันนอกงบดุุล เช่่น การค้ำำ ��ประกัันการกู้้�ยืืมเงิิน
และตราสารอนุุพันั ธ์์ เป็็ นต้้ น
ธนาคารมีีเป้้าหมายในการบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่�อเพื่่อ� สร้้ างผลตอบแทนให้้ เหมาะสมกัับความเสี่ย่� ง โดยการควบคุุมความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่�อให้้ อยู่่ใ� นระดัับที่่�
ธนาคารยอมรัับได้้ รวมถึงึ สร้้ างความสามารถในการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้ การบริิหารความเสี่ย่� งเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการวางแผน
กลยุุทธ์์ขององค์์กร
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั และมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่อ� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีการพััฒนาบุุคลากร การกำำ�กับั ดููแล
ด้้ านการบริิ หารความเสี่่�ยง กระบวนการ เครื่่�องมืือและระบบวััดระดัับความเสี่่�ยง รวมถึึงการพััฒนาแนวทางบริิ หารความเสี่่�ยงในรููปของทุุนเชิิงเศรษฐศาสตร์์
(Economic Capital) การปรัับปรุุ งกระบวนการพิิจารณาสิินเชื่่�อ (Credit Assessment & Origination) และเครื่่�องมืือในการวััดระดัับความเสี่่�ยง เช่่น
Risk Rating Model, Application Scorecard, Behavior Scorecard, Collection Scorecard จััดทำ�ำ และปรัับปรุุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงึ แนวทางในการวััด
และบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่อ� นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการสร้้ างวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่อ� ที่่�แข็็งแกร่่งภายในธนาคาร ผ่่านการรู้้�จััก
และเข้้ าใจลููกค้้ าของธนาคารอย่่างรอบด้้ าน พนัักงานของธนาคารผ่่านการอบรมอย่่างเข้้ มข้้ น เป็็ นไปตามหลัักการป้้องกััน 3 ลำำ�ดับั ในการบริิ หารความเสี่ย่� งด้้ าน
สิินเชื่่�อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่่ง� ช่่วยในการลดความเสี่ย่� งดัังกล่่าว ดัังนี้้ �
•	ผู้้�บริิ หารและพนัักงานในสายงานธุุรกิิจเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการควบคุุมความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อที่่�เกิิดขึ้้ �นภายในสายงาน (แนวป้้องกัันระดัับที่่� 1)
•	สายงานบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่อ� (แนวป้้องกัันระดัับที่่� 2) ร่่วมมืือและสนัับสนุุนกิิจกรรมการบริิหารความเสี่ย่� งของสายงานธุุรกิิจ (แนวป้้องกัันระดัับที่่� 1)
	ทั้้�งนี้้ � หน่่วยงานบริิหารความเสี่ย่� งมีีความเป็็ นอิิสระจากผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�ให้้ สินิ เชื่่อ�
•	สายงานตรวจสอบ เป็็ นแนวป้้องกัันระดัับที่่� 3 มีีหน้้ าที่่�ให้้ ความเห็็นอย่่างเป็็ นอิิสระต่่อการออกแบบและประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายในในการ
บริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ
2.1.1	ปัั จจััยเสี่่�ยงด้้ านเครดิิต
คุุณภาพสิินเชื่่�อ
ธนาคารยัังคงให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปรัับปรุุงคุุณภาพสิินทรััพย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง สิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ (NPL) เกิิดขึ้้ �นเมื่่�อลููกหนี้้ �ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้ �ได้้ ตามข้้ อตกลง
ซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อดอกเบี้้ �ยรัับของธนาคารในบางกรณีีที่่�ไม่่สามารถชำำ�ระเงิินต้้ นไม่่ว่า่ ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน และอาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
และความเพีียงพอของเงิินกองทุุนของธนาคาร
ธนาคารบริิ หารคุุณภาพของพอร์์ ตสิินเชื่่�อโดยติิดตามและทบทวนสถานะของลููกหนี้้ �และหรืือคู่่�สัญ
ั ญาอย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งในระดัับรายลููกค้้ าและระดัับพอร์์ ต
ในส่่วนของหลัักการแนวป้้องกััน 3 ระดัับในการบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านเครดิิตนั้้ �น (3 lines of defense credit risk management) เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ า (Relationship Managers) ได้้ มีีการติิดตามดููแลลููกค้้ าธุุรกิิจรายใหญ่่และลููกค้้ าธุุรกิิจขนาดกลางเป็็ นรายลููกค้้ า สำำ�หรัับลููกค้้ ารายย่่อยนั้้�น ธนาคารได้้ ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิ หารพอร์์ ตสินิ เชื่่�อซึ่่ง� ได้้ รัับการสนัับสนุุนข้้ อมููลจากฝ่่ ายข้้ อมููลบริิ หารความเสี่่�ยงและระบบการตััดสินิ ใจด้้ านสิินเชื่่�อ นอกจากนี้้ �ธนาคารยััง
ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อหนี้้ที่่� �มีีปััญหาโดยกำำ�หนดให้้ มีีการทบทวนและรายงานสถานะของลููกหนี้้ �ด้้ อยคุุณภาพบ่่อยครั้้�งยิ่่�งขึ้้ �นและจััดให้้ มีีระบบ Early Warning
Triggers,Qualitative Risk Score, และ Behaviour Risk Level เพื่่อ� ติิดตามลููกหนี้้ �ซึ่่ง� ยัังเป็็ นหนี้้ �ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพดีีแต่่อาจได้้ รัับผลกระทบในทางลบจากปัั จจััยต่่าง ๆ
ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อคุุณภาพหนี้้ � มีี ทีีมงานปรัั บปรุุ งโครงสร้้ างหนี้้ แ� ละคณะกรรมการแก้้ ไขหนี้้ ด้� ้ อยคุุณภาพซึ่่�งจะให้้ คำำ�แนะนำำ �เกี่่� ยวกัับเงื่่�อนไขในการปรัั บ
โครงสร้้ างหนี้้ ทั้้�งนี้้
� ธนาคารได้้
�
ตั้้ �งสำำ�รองเผื่่อ� หนี้้ �สงสััยจะสููญอย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับความเสีียหายที่่�คาดว่่าจะ เกิิดขึ้้ �นตามเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
นอกจากนี้้ � ยัังได้้ ตั้้ �งสำำ�รองส่่วนเกิินเพื่่�อรองรัับส่่วนสููญเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นในอนาคตกัับหนี้้ �คุุณภาพดีี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคำำ�นวณจาก
ความน่่าจะเป็็ นที่่�ลููกหนี้้ �ที่่�จะผิิดนัดชำ
ั ำ�ระหนี้้ � (Probability of Default) ของลููกหนี้้ �ในแต่่ละระดัับความเสี่่�ยง ยอดหนี้้ �เมื่่�อลููกหนี้้ �ผิิดนัดชำ
ั ำ�ระหนี้้ � (Exposure at
Default) ตามประเภทของสิินเชื่่�อและความเสีียหายเมื่่�อลููกหนี้้ �ผิิดนัดชำ
ั ำ�ระหนี้้ � (Loss Given Default) ตามประเภทหลัักประกััน
ข้้ อกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (RAS) ได้้ กำำ�หนดประเภทและระดัับความเสี่่�ยงที่่�ทางธนาคารยอมรัับเพื่่�อที่่�จะสามารถดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย
เชิิงกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้ ธนาคารมั่่�นใจว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้ �นจริิ งยัังคงอยู่่�ในกรอบเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ และหากความเสี่่�ยงนี้้ �อยู่่�เกิินกรอบที่่�กำำ�หนด ธนาคารจะ
ปฏิิบัติั ิการแก้้ ไขให้้ ทันั ท่่วงทีี ทั้้�งนี้้ � RAS ดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่บ� นพื้้ �นฐานของแผนการด้้ านการเงิินของทางธนาคาร โดยที่่� RAS ประกอบไปด้้ วยการวััดเชิิงปริิ มาณและ
เชิิงคุุณภาพซึ่่ง� ใช้้ วัดั และรายงานให้้ กับั ทางคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยงและคณะกรรมการผู้้�บริิ หารทุุกเดืือน อีีกทั้้ �ง มีีการรายงาน RAS ต่่อคณะกรรมการ
บริิ หารคุุณภาพและติิดตามกลุ่่�มสิินเชื่่�อธุุรกิิจทุุกเดืือนเพื่่�อที่่�จะมั่่�นใจว่่ามีีการแก้้ ไขปัั ญหาที่่�ทันั ท่่วงทีี
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การเสื่่�อมค่่ าของมููลค่่ าหลัักประกััน
เนื่่�องจากหลัักประกัันของสิินเชื่่�อส่่วนใหญ่่ของธนาคารนั้้น� เป็็ นอสัังหาริิ มทรััพย์์และทรััพย์์สิินอื่่�น มููลค่่าของหลัักประกัันดัังกล่่าวอาจได้้ รัับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิิจของประเทศ เช่่น การตกต่ำำ�ข
� องภาคอสัังหาริิมทรััพย์์อาจส่่งผลให้้ ยอดหนี้้ �เงิินต้้ นส่่วนที่่�ค้ำำ ��ประกัันโดยอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้ �นมีีมููลค่่าเกิินกว่่าอััตราส่่วน
สิินเชื่่�อต่่อหลัักประกัันที่่�อนุุมัติั ไิ ว้้ เดิิม อีีกทั้้ �งการลดลงของมููลค่่าหลัักประกัันอาจมีีผลทำำ�ให้้ ธนาคารต้้ องตั้้�งสำำ�รองเผื่่�อหนี้้ �สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้ �น ธนาคารบริิ หารการ
เสื่่�อมค่่าของมููลค่่าหลัักประกัันโดยจััดทำำ�นโยบายและวิิธีีปฏิิบัติั ิเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมิินราคาหลัักประกัันตามหลัักเกณฑ์์ ของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยอย่่างเคร่่งครััด โดยความถี่่�ในการประเมิินราคาหลัักประกัันนั้้�นขึ้้ �นอยู่่�กับั ระดัับความเสี่่�ยงของสิินเชื่่�อ
การกระจุุกตัวั ของสิินเชื่่�อ
ความเสี่ย่� งจากการกระจุุกตัวั ของสิินเชื่่�อเป็็ นปัั จจััยเสี่ย่� งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อย่่างหนึ่่ง� ในการบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่�อ ธนาคารได้้ บริิหารและติิดตามดููแลการกระจุุกตัวั
ของสิินเชื่่�อในแต่่ละภาคธุุรกิิจ ประเทศคู่่�สัญ
ั ญา และลููกหนี้้ร� ายใหญ่่ โดยธนาคารได้้ กำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารยอมรัับได้้ ทั้้ง� ในรายภาคธุุรกิิจ
ในแต่่ละประเทศคู่่�สัญ
ั ญา และในรายกลุ่่�มลููกค้้ า เพื่่อ� บริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่อ� ที่่�มีอี ยู่่ใ� นปัั จจุุบันั และที่่�จะเกิิดขึ้้ �นในอนาคตให้้ มีกี ารกระจายตััวอย่่างเหมาะสม
รวมถึึงหลีีกเลี่่�ยงฐานะความเสี่่�ยงที่่�มากเกิินไปในแต่่ละภาคธุุรกิิจ ประเทศคู่่�สัญ
ั ญาและ กลุ่่�มลููกหนี้้ � นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังมีีการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงด้้ าน
สิินเชื่่�อสำำ�หรัั บลููกหนี้้ร� ายใหญ่่ รวมผู้้�ที่่�เกี่่� ยวข้้ องเพื่่�อบริิ หารจััดการฐานะความเสี่่�ยงและเพดานความเสี่่�ยงสููงสุุดสำำ�หรัั บลููกหนี้้ร� ายใหญ่่ รวมผู้้�ที่่�เกี่่� ยวข้้ อง
ทั้้�งนี้้ � การบริิ หารความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตัวั ของสิินเชื่่�อยัังคงเป็็ นปัั จจััยหลัักในการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อของธนาคาร
2.1.2 นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการให้้ สิินเชื่่�อ
นโยบายการจััดชั้้น� สิินทรัั พย์์ และการกัันเงิินสำำ�รองเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ธนาคารได้้ จัดชั้้
ั �นสิินทรััพย์์และกัันสำำ�รองตามแนวทางการปฏิิบัติั ขิ องธนาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่�อง สิินทรััพย์์ที่่ไ� ม่่มีรี าคาหรืือเรีียกคืืนไม่่ได้้ และสิินทรััพย์์ที่่ส� งสััยว่่า
จะไม่่มีรี าคาหรืือเรีียกคืืนไม่่ได้้ ของธนาคารพาณิิชย์์ ซึ่่ง� รวมถึงึ การจััดชั้้ �นหนี้้ �เชิิงคุุณภาพ โดยมีีแนวปฏิิบัติั ใิ นการจััดชั้้ �นหนี้้ �สิินเชื่่อ� เชิิงพาณิิชย์์ (Commercial Loan)
เป็็ นรายลููกหนี้้ � ส่่วนหนี้้ �สิินเชื่่อ� อุุปโภคบริิโภค หรืือลููกหนี้้ �รายย่่อย (Retail Loan) ได้้ มีกี ารจััดชั้้ �นเป็็ นรายบััญชีีตามระยะเวลาค้้ างชำำ�ระแต่่หากลููกหนี้้ �รายใดใช้้ สินิ เชื่่อ�
ทั้้�ง 2 ประเภท และได้้ จัดชั้้
ั �นเป็็ นรายลููกหนี้้ �ตามแหล่่งที่่�มาของรายได้้ หลัักของลููกหนี้้ �รายนั้้�นเพื่่อ� ให้้ สะท้้ อนถึงึ คุุณภาพของสิินทรััพย์์ที่่แ� ท้้ จริิงและกัันสำำ�รองค่่าเผื่่อ�
หนี้้ �สููญได้้ อย่่างพอเพีียง นอกเหนืือจากการกัันสำำ�รองตามแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทยดัังกล่่าวแล้้ ว ธนาคารได้้ มีกี ารกัันสำำ�รองเป็็ นกลุ่่�มลููกหนี้้ (Collective
�
Approach) เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับลููกหนี้้ �ที่่�จัดชั้้
ั �นปกติิและจััดชั้้ �นกล่่าวถึงึ เป็็ นพิิเศษ โดยพิิจารณากัันเงิินสำำ�รองกลุ่่�มลููกหนี้้ �ดัังกล่่าวตามระดัับความเสี่ย่� งแต่่ละระดัับตาม
นโยบายของธนาคาร
นโยบายการกัันสำำ�รองสำำ�หรัั บรายการนอกงบดุุล
ธนาคารมีีการประมาณการหนี้้ �สิินจากรายการภาระนอกงบดุุลทุุกไตรมาส ซึ่่ง� เป็็ นการกัันสำำ�รองตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้ �น
และการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน ในการกัันเงิินสำำ�รองภาระผููกพัันนอกงบดุุล ดัังต่่อไปนี้้ �
1. รายการกัันสำำ�รองภาระนอกงบดุุลที่่�มีคี วามเสี่ย่� งด้้ านเครดิิตในระดัับสููง ซึ่่ง� ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดค่่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการ
คำำ�นวณเงิินกองทุุนที่่�ต้้องดำำ�รงเท่่ากัับ 1.0
		 1.1 กรณีีเป็็ นรายการนอกงบดุุลของลููกหนี้้ �ที่่�ถููกจัดชั้้
ั �นเป็็ นสิินทรััพย์์จัดชั้้
ั �นต่ำำ�กว่
� า่ มาตรฐาน สงสััย สงสััยจะสููญ และสููญ ตามหลัักเกณฑ์์การจััดชั้้ �นสิินทรััพย์์
		ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ในประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยกัันเงิินสำำ�รองในอััตราเดีียวกัันกัับอััตราการกัันเงิินสำำ�รองของลููกหนี้้ �รายเดีียวกัันที่่�ปรากฏในงบดุุล
		 1.2 กรณีีเป็็ นรายการนอกงบดุุลที่่�ไม่่เป็็ นลููกหนี้้ �ที่่�ถููกจัดชั้้
ั �นเป็็ นสิินทรััพย์์จัดชั้้
ั �นกล่่าวถึงึ เป็็ นพิิเศษและปกติิ ธนาคารพิิจารณากัันเงิินสำำ�รองภาระผููกพัันจาก	
		 ยอดประมาณการความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น โดยการกัันสำำ�รองเป็็ นกลุ่่�มลููกหนี้้ � (Collective Approach) เพิ่่�มเติิมของภาระผููกพัันดัังกล่่าว
2. กรณีีเป็็ นรายการนอกงบดุุลที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดค่่าแปลงสภาพน้้ อยกว่่า 1.0 และเป็็ นลููกหนี้้ �ที่่�จัดชั้้
ั �นปกติิและจััดชั้้ �นกล่่าวถึงึ เป็็ นพิิเศษ ธนาคารได้้
มีีการกัันสำำ�รองภาระผููกพัันเป็็ นกลุ่่�มลููกหนี้้ � (Collective Approach) เพิ่่�มเติิมของภาระผููกพัันเช่่นเดีียวกััน
3. ธนาคารได้้ ประมาณการหนี้้ �สิินอื่่น� ๆ นอกเหนืือจากข้้ อ 1 และข้้ อ 2 สำำ�หรัับหนี้้ �สิินที่่�มีภี าระผููกพัันและมีีความเป็็ นไปได้้ ค่อ่ นข้้ างแน่่นอนที่่�ธนาคารจะต้้ องสููญเสีีย
ตามภาระผููกพัันดัังกล่่าว
นโยบายการบริิหารสิินเชื่่�อมีีปััญหา
ธนาคารตระหนัักถึึงการบริิ หารสิินเชื่่�อมีีปััญหา (Non-Performing Loan) และสิินเชื่่�อที่่�อาจเสื่่�อมคุุณภาพลง (Possible Impaired Loan: PIL) เป็็ นเรื่่�องที่่�มีีผล
สำำ�คัญ
ั ต่่อผลประกอบการของธนาคาร จึึงได้้ ตั้้ �งที่่�หน่่วยงานที่่�ปรึึกษาบริิหารการเงิินพิิเศษ (Special Adivosry Banking Services: SABS) ในแนวป้้องกัันระดัับที่่� 1
ซึ่่ง� ทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานพิิจารณาสิินเชื่่อ� พิิเศษ (Credit Restructuring Underwriting) ในแนวป้้องกัันระดัับที่่� 2 เพื่่อ� ป้้องกัันสิินเชื่่อ� ที่่�มีปัี ั ญหาโดยใช้้ หลัักการการ
เข้้ าไปดำำ�เนิินการแก้้ ไขปัั ญหาก่่อนเกิิดและการแก้้ ไขปัั ญหาที่่�รวดเร็็วและติิดตามดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพบนมาตรฐานเดีียวกััน เพื่่อ� ทำำ�ให้้ สินิ เชื่่อ� มีีปััญหากลัับมา
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เป็็ นสิินเชื่่อ� ปกติิตามวััตถุปุ ระสงค์์ของหน่่วยงานพิิจารณาสิินเชื่่อ� พิิเศษที่่�ต้้องการให้้ มั่่น� ใจในคุุณภาพของการปรัับโครงสร้้ างหนี้้ �และความถููกต้้ องของการจััดชั้้ �นลููกหนี้้ �
ทั้้�งนี้้ � หน่่วยงานที่่�ปรึึกษาบริิ หารการเงิินพิิเศษ (SABS) มีีการดููแลลููกหนี้้ �ที่่�คาดว่่าจะเริ่่� มผิิดนัดชำ
ั ำ�ระหนี้้ � หรืือแสดงสััญญาณเตืือนเริ่่� มแรก (Early Warning Sign)
หรืือเคยเกิิ ด ภาวะที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งเป็็ นสิิ น เชื่่� อ ด้้ อยคุุ ณ ภาพ (NPL) โดยเฉพาะลููกหนี้้ กลุ่่�
� มที่่� ถููกจัั ดชั้้ น� กล่่ า วถึึ ง เป็็ นพิิ เ ศษ (Special Mention)
ที่่�ต้้องได้้ รับั การติิดตามอย่่างใกล้้ ชิดิ เพื่่อ� ความรวดเร็็วในการติิดตามควบคุุมดำำ�เนิินการป้้องกััน ซึ่่ง� SABS Manager มีีหน้้ าที่่�ประสานงานร่่วมเจรจากัับลููกหนี้้ �เพื่่อ� ให้้
ตรวจสอบหาสาเหตุุและระดัับของปัั ญหา และกำำ�หนดแนวทางการแก้้ ไขในเบื้้ �องต้้ นที่่�เหมาะสมกัับปัั ญหาของลููกหนี้้ �อาทิิ ในกรณีีขาดสภาพคล่่องระยะสั้้�นสำำ�หรัับ
ลููกหนี้้ที่่� �ยังั สามารถดำำ�เนิินกิิจการต่่อไปได้้ ธนาคารอาจพิิจารณาขยายระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้ � ปรัับปรุุ งวงเงิิน ส่่วนในกรณีีประสบปัั ญหาระยะยาว เช่่น
การแข่่งขัันสููงหรืือยอดขายลดลง ธนาคารอาจพิิจารณาปรัับปรุุงโครงสร้้ างหนี้้ �ตามศัักยภาพและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้ �
เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับนโยบาย ระเบีียบ วิิธีีปฏิิบัติั ิของธนาคาร ทีีมเอกสารสััญญาและระเบีียบปฎิิบัติั ิ (Documentation) และทีีมกฎหมาย (Legal Strategy)
มีีการประสานงานกัับทีีมพััฒนากลั่่�นกรองคุุณภาพหนี้้ �เพื่่�อจััดทำำ�เอกสารหรืือวิิธีีปฏิิบัติั ิงานเป็็ นพื้้ �นฐานสำำ�หรัับการประเมิินนั้้�น ๆ ให้้ เป็็ นไปได้้ อย่่างถููกต้้ อง
ในการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานนั้้�น ทีีมติิดตามการชำำ�ระหนี้้ �(Monitoring) ได้้มีกี ารดููแล ติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขในมาตรการต่่าง ๆ อย่่างใกล้้ชิดิ โดยประสานงาน
กัับทีีมพััฒนากลั่่�นกรองคุุณภาพหนี้้ � จนกว่่าความเสี่่�ยงของลููกหนี้้ �จะกลัับสู่่�สภาวะปกติิและจััดชั้้ �นเป็็ นหนี้้ �ปกติิ
สำำ�หรัับลููกหนี้้ �มีีปััญหา (NPL) เพื่่อ� เป็็ นการรัับประกัันว่่าแผนการปรัับปรุุงโครงสร้้ างหนี้้ �จะเป็็ นไปตามนโยบายของธนาคารและเกณฑ์์ทางกฎหมาย ทีีมพััฒนาสิินทรััพย์์
มีีการประสานงานกัับทีีมกฎหมายเพื่่�อพิิจารณาหากลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมก่่อนเจรจากัับลููกหนี้้ �ทั้้�งนี้้ �ธนาคารอาจพิิจารณาตััดสินิ ใจขาย NPL ที่่�ไม่่มีีศักั ยภาพในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปและไม่่สามารถตกลงที่่�จะทำำ�แผนปรัับปรุุงโครงสร้้ างหนี้้ �ไม่่ว่า่ จะเป็็ นลููกหนี้้ �รายกลุ่่�มหรืือรายบััญชีี เพื่่อ� ให้้ การลด NPL เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2.2 ความเสี่่�ยงด้้ านตลาด
ความเสี่่�ยงด้้ านตลาด หมายถึึง ความเสีียหายที่่�อาจเกิิ ดขึ้้น� เนื่่� องจากการเปลี่่�ยนแปลงในราคาของปัั จจััยเสี่่�ยงด้้ านตลาด ซึ่่�งปัั จจััยหลัักประกอบด้้ วย
ความเสี่ย่� งจากอััตราดอกเบี้้ �ย ความเสี่ย่� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ความเสี่ย่� งจากราคาตราสารทุุน และราคาสิินค้้ าโภคภััณฑ์์ ในการบริิหารความเสี่ย่� ง ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีี
นโยบายการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านตลาดในด้้ านต่่าง ๆ เพื่่�อใช้้ เป็็ นมาตรฐานและแนวทางสำำ�หรัับการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านตลาด หน่่วยงานธุุรกิิจรัับผิิดชอบ
ในการบริิ หารความเสี่ย่� งด้้ านตลาดภายใต้้ มาตรฐานที่่�ได้้ กำำ�หนดในนโยบายดัังกล่่าว ในขณะที่่�บริิ หารความเสี่ย่� งด้้ านตลาดเป็็ นหน่่วยงานอิิสระที่่�ทำำ�หน้้ าที่่�ดููแล
ความเสี่่�ยงด้้ านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุุมความเสี่ย่� งด้้ านตลาดโดยกำำ�หนดความเสี่ย่� งสููงสุุดที่่รั� ับได้้ ที่่ไ� ด้้ รัับอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่ง� ความเสี่ย่� งด้้ านตลาดที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ดัังกล่่าวมีีดังั นี้้ �
2.2.1 ความเสี่่�ยงด้้ านอััตราแลกเปลี่่� ยน
ความเสี่่�ยงด้้ านอััตราแลกเปลี่่�ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึึง ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นต่่อรายได้้ และ/หรืือมููลค่่าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ซึ่่ง� อาจเกิิดจากฐานะทั้้�งในงบดุุลและนอกงบดุุลที่่�อยู่่ใ� นบััญชีีเพื่่อ� การค้้ าและ/หรืือบััญชีีเพื่่อ� การธนาคาร
ทั้้�งนี้้ �ความเสีียหายดัังกล่่าวอาจมีีสาเหตุุจากมููลค่่าที่่�ลดลงเนื่่�องจากการแปลงมููลค่่าเงิินตราต่่างประเทศของฐานะที่่�ถืืออยู่่ร� วมทั้้�งการขาดทุุนจากธุุรกรรมการค้้ า
เงิินตราต่่างประเทศหรืือการแปลงมููลค่่าจากเงิินสกุุลหนึ่่ง� เป็็ นเงิินอีีกสกุลุ หนึ่่ง�
ธุุรกิิจตลาดเงิินเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหารฐานะเงิินตราต่่างประเทศในบััญชีีเพื่่อ� การค้้ าของธนาคาร บริิหารความเสี่ย่� งด้้ านตลาดเป็็ นผู้้�กำำ�หนดกรอบงานสำำ�หรัับ
มาตรการในการบริิ หารความเสี่ย่� งด้้ านตลาด ซึ่่ง� กำำ�หนดขึ้้ �นเพื่่�อควบคุุมระดัับความเสี่ย่� งอัันเกิิดจากผลกระทบด้้ านลบจากการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะตลาดมิิให้้
เกิินกว่่าที่่�ควรจะเป็็ นซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อมููลค่่าหรืือผลตอบแทนของบััญชีีเพื่่�อการค้้ าที่่�เกี่่�ยวกัับสกุุลเงิินต่่างประเทศของธนาคาร โดยการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าวมีีดังั ต่่อไปนี้้ �
1. Delta - หมายถึงึ อััตราการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าของสััญญาใช้้ สิทิ ธิิ (Option) ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของราคาของสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
2. Gamma - หมายถึงึ อััตราการเปลี่่�ยนแปลงของ Delta ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของราคาของสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
3. Vega - หมายถึงึ อััตราการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าของสััญญาใช้้ สิทิ ธิิ (Option) ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าความผัันผวนของสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
ธุุรกิิจตลาดเงิินรัับผิิดชอบการบริิ หารพอร์์ ตเพื่่�อให้้ ได้้ ผลตอบแทนที่่�ดีีที่่�สุดุ จากการลงทุุนภายใต้้ เพดานความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยหน่่วยงานบริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านตลาดเป็็ นผู้้�ดููแลเรื่่�องการกำำ�หนดเพดานความเสี่ย่� ง
2.2.2 ความเสี่่�ยงด้้ านอััตราดอกเบี้้�ย
การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้ �ยมีีผลกระทบโดยตรงต่่อรายได้้ และมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของธนาคาร การบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านอััตราดอกเบี้้ �ยได้้ ดำำ�เนิินการ
ตามกรอบนโยบายที่่�ได้้ รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่ง� ธนาคารมีีการกำำ�หนดและควบคุุมขอบเขตของความเสี่่�ยงอััตราดอกเบี้้ �ยในด้้ านต่่าง ๆ
เช่่น ขอบเขตความเสี่ย่� งของรายได้้ และขอบเขตความเสี่ย่� งของมููลค่่าทางเศรษฐกิิจโดยคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิิน (Asset & Liability Management
Committee: ALCO) ได้้ รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการธนาคารให้้ เป็็ นผู้้�ควบคุุมดููแลการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านอััตราดอกเบี้้ �ยให้้ อยู่่�ภายในโครงสร้้ างและ
ขอบเขตเพดานความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด
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ธนาคารมีีแนวทางในการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านอััตราดอกเบี้้ �ย เพื่่�อรองรัับผลกระทบจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้ �ย เช่่น การปรัับสมดุุลระหว่่างสิินทรััพย์์
และหนี้้ �สิิน หรืือการกำำ�หนดระดัับความแตกต่่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรัับอััตราดอกเบี้้ �ยของสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิินที่่�เหมาะสม โดยพิิจารณาปัั จจััยต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้ องทั้้�งภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั้้�งการคาดการณ์์แนวโน้้ มอััตราดอกเบี้้ �ยจากศููนย์์วิิเคราะห์์เศรษฐกิิจของธนาคาร
2.3 ความเสี่่�ยงสภาพคล่่ อง
ความเสี่่ย� งสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่ย� งที่่�ธนาคารไม่่สามารถปฏิิบัติั ิตามภาระผููกพัันได้้ เมื่่�อครบกำำ�หนด เนื่่�องจากธนาคารไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็ นเงิินสด
ได้้ ทันั หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้ เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน จนทำำ�ให้้ เกิิดความเสีียหายแก่่ธนาคาร ทั้้�งนี้้ � คณะกรรมการบริิ หารสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิิน
(Asset & Liability Management Committee: ALCO) มีีหน้้ าที่่�กำำ�กับั ดููแลการบริิ หารสภาพคล่่อง เพื่่�อให้้ ธนาคารมีีสภาพคล่่องเพีียงพอในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�ง
สกุุลเงิินบาทและเงิินตราต่่างประเทศในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤตที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นได้้ และสามารถดำำ�รงระดัับสภาพคล่่องสููงกว่่าขั้้�นต่ำำ��ตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยกำำ�หนด ซึ่่ง� ต้้ องอยู่่ภ� ายในกรอบความเสี่่�ยงที่่�ได้้ รัับอนุุมัติั ิจากคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงและได้้ รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุุทธ์์ในการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่องทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤตอย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้ อย
ปีี ละ 1 ครั้้�ง หรืืออาจมีีการทบทวนเป็็ นกรณีีพิิเศษหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั อัันอาจก่่อให้้ เกิิดผลกระทบต่่อการบริิ หารสภาพคล่่องตามนโยบาย
หรืือแผนงานดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับนโยบายหลัักของธนาคาร โครงสร้้ างขององค์์กร กฎเกณฑ์์ของทางการและสภาวะตลาดที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไป
ทั้้�งนี้้ � ธนาคารและบริิ ษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร แต่่ละบริิ ษััทจะบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่องแยกจากกััน
บริิหารเงิิน (Balance Sheet Management) เป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหารสภาพคล่่องในระดัับภาพรวม โดยมีีธุรุ กิิจตลาดเงิิน (Capital Markets) เป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการบริิหารสภาพคล่่องรายวััน นอกจากนี้้ � บริิหารเงิินยัังทำำ�หน้้ าที่่�วัดั ความเสี่ย่� งด้้ านสภาพคล่่อง และรายงานการบริิหารสภาพคล่่องต่่อคณะกรรมการบริิ หาร
สิินทรัั พย์์ และหนี้้สิ� ิน ส่่วนบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านตลาด (Market Risk Management) ทำำ�หน้้ าที่่� ระบุุ ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่อง
ในการบริิ หารสภาพคล่่อง ธนาคารมีีการติิดตามดููแลแหล่่งเงิินทุุนและความสามารถในการเข้้ าถึงึ ตลาดทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการถืือครอง
สิินทรััพย์์ที่่�มีีสภาพคล่่องสููง ซึ่่ง� สามารถเปลี่่�ยนเป็็ นเงิินสดได้้ เร็็ วหรืือสามารถใช้้ เป็็ นหลัักประกัันในการระดมเงิินทุุนได้้
เมื่่�อพิิจารณาแหล่่งเงิินทุุนของธนาคาร โดยส่่วนใหญ่่แหล่่งเงิินทุุนที่่�สำำ�คัญ
ั ของธนาคารมาจากเงิินฝาก โดยธนาคารมีีกลยุุทธ์์ในการจััดหาเงิินทุุนจากเงิินฝาก
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเสริิ มสร้้ างฐานะทางการเงิินให้้ แข็็งแกร่่งและมีีผลประกอบการที่่�น่่าพอใจอัันจะช่่วยเสริิ มสร้้ างความมั่่�นใจให้้ แก่่ลููกค้้าและผู้้�ฝากเงิิน ธนาคาร
ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่อง โดยรัักษาระดัับสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง และติิดตามระดัับความเสี่่�ยงเป็็ นรายวััน และรายเดืือน รวมทั้้�ง
กำำ�หนดขอบเขตสำำ�หรัับตััวบ่่งชี้้ �ระดัับความเสี่่�ยง (Risk Indicators Limit) และการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงให้้ อยู่่ใ� นระดัับที่่�ยอมรัับได้้
นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ จัั ดทำำ � แผนรองรัั บ เหตุุ ฉุุ ก เฉิิ น ด้้ านสภาพคล่่ อ ง เพื่่� อ ใช้้ เป็็ นแนวทางในการปฏิิ บััติิ ภ ายใต้้ สถานการณ์์ วิิ ก ฤตที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้ น�
ซึ่่ง� มีีการระบุุถึึงบทบาทของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อง แผนการจััดหาเงิินทุุน แผนการสื่่�อสารและติิดต่่อกัับลููกค้้ า เป็็ นต้้ น
2.4 ความเสี่่�ยงที่่�มิใิ ช่่ ด้้านการเงิิน
ความเสี่ย่� งที่่�มิใิ ช่่ด้้านการเงิิน (Non-financial risk) หมายถึงึ ความเสี่ย่� งที่่�จะเกิิดความเสีียหายทั้้�งที่่�เป็็ นตััวเงิินและไม่่เป็็ นตััวเงิิน เช่่น การถููกลงโทษตามกฎหมาย
หรืือตามกฎระเบีียบของทางการ หรืือความเสีียหายต่่อชื่่อ� เสีียง อัันเป็็ นผลมาจากความไม่่เพีียงพอหรืือความบกพร่่องของกระบวนการปฏิิบัติั งิ านภายใน บุุคลากร
ระบบงานของธนาคาร การไม่่ปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย หรืือกฎระเบีียบของทางการ หรืือจากเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงภายนอกธนาคาร
ธนาคารใช้้ วิธีิ ี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้้ รายได้้ จากการดำำ�เนิินงาน (Gross Income) เป็็ นค่่าตััวแทนในการคำำ�นวณมููลค่่าเทีียบเท่่าสิินทรััพย์์ตาม
น้ำำ ��หนัักความเสี่่�ยงด้้ านปฏิิบัติั ิการ (RWA)
การบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินของธนาคารดำำ�เนิินการโดยผ่่านโครงสร้้ างการกำำ�กับั ดููแลซึ่่ง� มีีคณะกรรมการธนาคารเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบระดัับสููงสุุดใน
การบริิ หารความเสี่่�ยงของทั้้�งองค์์กร คณะกรรมการธนาคารได้้ มอบอำำ�นาจให้้ กับั คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินระดัับธนาคาร (Bank
Non-Financial Risk Committee - BNFRC) และคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Non-Financial risk Committee – IT NFRC)
ซึ่่ง� มีีประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารเป็็ นประธานคณะกรรมการทำำ�หน้้ าที่่�ในการบริิ หารจััดการความเสี่่ย� งที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน และความเสี่่ย� งด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของธนาคารและบริิ ษััทย่่อย โดยดำำ�เนิินการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ให้้ มั่่น� ใจว่่ามีีการจััดการนโยบายและกำำ�กับั ดููแลด้้ วยกัับความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสมและครอบคลุุม
ครบถ้้ วนในทุุก ๆ ระดัับ
ธนาคารมีีหลัักการ “แนวป้้องกััน 3 ระดัับ” (3 lines of defense risk governance model) ที่่�สอดคล้้ องกัับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีคณะกรรมการด้้ านความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน (Non-Financial Risk Committee)
อีีก 3 คณะในระดัับสายงานธุุรกิิจ ประกอบด้้ วย ธุุรกิิจรายย่่อย ธุุรกิิจขนาดกลาง ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ โดยมีีประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�ลููกค้้าธุุรกิิจเป็็ นประธานและขึ้้ �นตรง
ต่่อคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่� มิิใช่่ด้้านการเงิิ นระดัับธนาคาร (BNFRC) เพื่่� อให้้ การบริิ หารความเสี่่�ยงตามหลัักการ “แนวป้้ องกััน 3 ระดัับ”
มีีประสิิทธิิผลทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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ในส่่วนของหลัักการ “แนวป้้องกััน 3 ระดัับ” (3 lines of defense risk governance model) นั้้�น สายงานธุุรกิิ จและสายงานสนัับสนุุน (BU/SU)
ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นแนวป้้องกัันระดัับที่่� 1 โดยเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการบริิ หารและควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินของหน่่วยงานของตน บริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านปฏิิ บััติิการธุุรกิิ จ (Business Operational Risk Management: BORM) เป็็ นหน่่วยงานจััดตั้้ง� ขึ้้น� ภายใต้้ สายงานธุุรกิิ จและสายงานสนัับสนุุน
โดยมีีสายการรายงานร่่วม (Joint reporting line) ต่่อหน่่วยงานบริิ หารความเสี่ย่� งด้้ านปฏิิบัติั กิ ารองค์์กร (Corporate Operational Risk Management: CORM)
ธนาคารได้้ จัดตั้้
ั �งหน่่วยงานบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านปฏิิบัติั ิการองค์์กร (Corporate Operational Risk Management: CORM) ซึ่่ง� ขึ้้ �นตรงต่่อประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่ย่� ง (CRO) เป็็ นแนวป้้องกัันระดัับที่่� 2 ในการกำำ�กับั ดููแลการบริิ หารความเสี่ย่� งที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินของทั้้�งองค์์กร เช่่น ความเสี่่�ยงด้้ าน
กระบวนการปฏิิบัติั ิงาน ความเสี่่�ยงด้้ านการควบคุุม ความเสี่่�ยงด้้ านกิิจกรรมไม่่ได้้ รัับอนุุญาต ความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศการบริิ หารภาวะวิิกฤต
และแผนรองรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง / แผนการเรีี ยกคืืนการดำำ�เนิินงาน ความเสี่่�ยงด้้ านการบริิ หารภาวะวิิกฤตและแผนรองรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง/แผนการกู้้�คืืนการดำำ�เนิินงาน ความเสี่่�ยงด้้ านการทุุจริิ ต ความเสี่่�ยงต่่อความปลอดภััยส่่วนบุุคคลและทรััพย์์สิินและความปลอดภััยในสถานที่่�
ทำำ �งาน ทั้้�งนี้้ � CORM ได้้ กำำ�หนดนโยบายและมาตรฐานด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยงที่่� มิิใช่่ด้้านการเงิินเพื่่� อให้้ แน่่ใจว่่าจะมีี การระบุุและประเมิินความเสี่่�ยง
อย่่างเหมาะสม ถููกต้้ อง มีีการประเมิินผล ติิดตาม ตรวจสอบ วิิเคราะห์์และรายงานอย่่างเป็็ นระบบสอดคล้้ องกััน
กำำ �กัับการปฏิิบััติิงาน (Compliance) เป็็ นแนวป้้องกัันระดัับที่่� 2 ซึ่่�งกำำ �กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้ านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ทางการ (Compliance risk)
ที่่�ถืือเป็็ นหนึ่่ง� ในประเภทความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน กำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ านกำำ�หนดนโยบายด้้ านการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์ทางการ (Compliance Risk Policy)
เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่ามีีการบริิ หารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอย่่างเหมาะสม
กฎหมาย (Legal) และควบคุุมการเงิิน (Financial Control) เป็็ นแนวป้้องกัันระดัับที่่� 2 ที่่�ขึ้้น� ตรงต่่อประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยงและ
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารด้้ านการเงิินตามลำำ�ดับั หน่่วยงานกฎหมายและควบคุุมการเงิินดัังกล่่าวกำำ�กับั ดููแลความเสี่ย่� งด้้ านกฎหมายและความเสี่ย่� งด้้ านการเงิิน
ที่่�มีีสาเหตุุมาจากความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน
หน่่วยงานตรวจสอบเป็็ น “แนวป้้องกัันระดัับที่่� 3” ภารกิิจของสายงานตรวจสอบคืือ การตรวจสอบโดยอิิสระเพื่่อ� ให้้ มั่่น� ใจว่่ามาตรการควบคุุมภายในซึ่่ง� ดำำ�เนิินการ
โดยแนวป้้องกัันระดัับที่่�หนึ่่ง� (หน่่วยงานธุุรกิิจและหน่่วยงานสนัับสนุุน) และแนวป้้องกัันระดัับที่่�สอง (บริิหารความเสี่ย่� งด้้ านปฏิิบัติั กิ ารองค์์กร กำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
กฎหมาย และควบคุุมการเงิิน) ได้้ รัับการออกแบบอย่่างดีีและสามารถควบคุุมความเสี่่�ยงในการทำำ�ธุุรกิิจของธนาคารอย่่างมีีประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้ � หน่่วยงานตรวจ
สอบให้้ คำำ�แนะนำำ�ที่่�เฉพาะเจาะจงเพื่่�อปรัับปรุุงระบบบรรษััทภิิบาลรวมทั้้�งกรอบการบริิ หารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ธนาคารมีีการใช้้ เครื่่�องมืือและกระบวนการในการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน อาทิิ การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมด้้ วยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: RCSA) ข้้ อกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite Statement: RAS) ดััชนีีชี้้ �วััดความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัญ
ั (Key Risk
Indicators: KRI) การจััดการเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง (Incident Management) การติิดตามความคืืบหน้้ าของแผนการจััดการความเสี่่�ยง (Action Tracking)
กระบวนการอนุุมัติั ผิ ลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การใหม่่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริิ หารความเสี่่�ยงจากการใช้้ บริิ การจากผู้้�ให้้ บริิ การ
ภายนอก (Outsourcing RiskManagement) และแผนรองรัั บ การดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและแผนการกู้้�คืืนการดำำ � เนิิ น งาน (BCP / DRP)
และการทดสอบการควบคุุมที่่�สำำ�คัญ
ั (KCT)
การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมด้้ วยตนเอง (RCSA) เป็็ นกระบวนการที่่�ใช้้ ในการระบุุ ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัญ
ั และการควบคุุมรวมถึึงการพิิจารณา
แผนการจััดการความเสี่ย่� ง นอกจากนี้้ ธนาคารยัั
�
งได้้ กำ�ำ หนดดััชนีชี้้ี �วััดความเสี่ย่� ง (KRI) ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ระดัับองค์์กรและระดัับธุุรกิิจเพื่่อ� ใช้้ เป็็ นสััญญาณเตืือนให้้ กับั ผู้้�บริิหาร
ทุุกระดัับเพื่่อ� ดำำ�เนิินการจััดการและควบคุุมความเสี่ย่� งในเชิิงรุุก การบริิหารเหตุุการณ์์ความเสี่ย่� ง (Incident Management) เป็็ นกระบวนการที่่�ช่ว่ ยในการตรวจหา
แก้้ ไข และวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง รวมถึึงเก็็บข้้ อมููลความเสีียหาย การรายงานเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงและการจััดการแก้้ ไขเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้ ผู้้� บริิ หาร
เข้้ าใจและตระหนัักถึงึ ต้้ นทุุนหรืือค่่าใช้้ จ่า่ ยที่่�เกิิดจากเหตุุการณ์์ความเสี่ย่� ง จุุดอ่อ่ นในการควบคุุมความเสี่ย่� งและภาพรวมของความเสี่ย่� งที่่�มีีในธนาคาร ธนาคาร
ได้้ ใช้้ ระบบการบริิ หารความเสี่่�ยง (GRC System) ซึ่่ง� เป็็ นเครื่่�องมืือในการรายงานเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง การติิดตามความคืืบหน้้ าของการดำำ�เนิินการจััดการ
ความเสี่่�ยงทั้้�งรายการที่่�ตรวจพบจากการตรวจสอบและจากวิิธีีการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่การตรวจสอบเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจทุุกเหตุุการณ์์ ได้้ รัับการติิดตามและแก้้ ไขอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพโดยทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
RAS กำำ � หนดขึ้้น� จากการพิิ จ ารณาจากกลยุุท ธ์์ วััตถุุป ระสงค์์ แ ละข้้ อ มููลเหตุุก ารณ์์ ค วามเสี่่� ย งที่่� ผ่่ า นมา โดยกำำ � หนดทั้้�ง เชิิ ง ปริิ ม าณและเชิิ ง คุุณ ภาพ
ข้้ อกำำ�หนดเชิิงปริิ มาณ (Quantitative Statements) และสามารถวััดได้้ และกำำ�หนดจากระดัับความสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ของทั้้�งองค์์กร ซึ่่ง� ข้้ อกำำ�หนดเชิิงคุุณภาพ
(Qualitative Expression) ของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัั บได้้ ที่่� มิิใช่่ทางการเงิินนั้้�นอธิิ บายถึึงความเห็็นที่่�ยอมรัั บได้้ และยอมรัั บไม่่ได้้ ของทั่่�วทั้้�งองค์์ กร
ส่่วนกระบวนการการวััดผล ติิดตาม และการรายงาน RAS ได้้ มีีการดำำ�เนิินการผ่่านการรายงานความเสี่ย่� งที่่�มิใิ ช่่ด้้านการเงิิน (Non-Financial Risk Dashboard:
NFRD) ซึ่่ง� จััดทำ�ขึ้้
ำ �นอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่ย่� งที่่�มิใิ ช่่ด้้านการเงิิน คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง และคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะส่่งเสริิมการบริิหารความเสี่ย่� งในเชิิงรุุก ในกรณีีที่่ธ� นาคารมีีความเสี่ย่� งเกิินกว่่าระดัับที่่�กำำ�หนดไว้้ หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบจะบ่่งชี้้ �ประเด็็นปัั ญหา
ที่่�เกิิดในรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่ย่� งที่่�มิใิ ช่่ด้้านการเงิินระดัับธนาคาร (BNFRC) คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง (ROC) และคณะกรรมการธนาคาร
(BOD) ซึ่่ง� ผู้้�บริิ หารและพนัักงานต้้ องดำำ�เนิินการแก้้ ไขเพื่่�อให้้ ความเสี่่�ยงกลัับมาอยู่่ภ� ายในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
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ธนาคารได้้ กำำ�หนดแนวทางการอนุุมัติั ผิ ลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การที่่�ออกใหม่่และทบทวนผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การ (Product and Service Approval Process: PSAP)
ที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การที่่�ธนาคารเสนออยู่่�ภายใต้้ หลัักการของความปลอดภััยและมีีความรัับผิิดชอบโดยกำำ�หนดให้้ มีีการระบุุและจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งมีีโครงสร้้ างพื้้ �นฐานและการควบคุุมที่่�จำำ�เป็็ นอย่่างเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การใหม่่ดังั กล่่าวให้้
ดำำ�เนิินการภายใต้้ ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารยอมรัับได้้
ธนาคารได้้ กำำ�หนดให้้ มีีนโยบายบริิ หารความเสี่่�ยงจากการใช้้ บริิ การจากผู้้�ให้้ บริิ การภายนอก (Outsourcing Risk Management) เพื่่�อกำำ�หนดหลัักการและ
มาตรฐานในการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้ �นอย่่างมีีประสิิทธิิผล
ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีนโยบายและมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (BCM) ซึ่่ง� กำำ�หนดแนวทางให้้ กับั ทุุกหน่่วยงานในการพััฒนาแผนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง หน่่วยงานการบริิ หารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจและความปลอดภััยด้้ านโครงสร้้ างพื้้ �นฐานซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานภายใต้้ ความปลอดภััยด้้ าน
ข้้ อมููลสารสนเทศ ทำำ�หน้้ าที่่�กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องให้้ เป็็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดัังกล่่าว รวมทั้้�งประเมิินระดัับความพร้้อมและ
ประสานงานการพััฒนาแผนเพื่่�อให้้ ธนาคารมีีความพร้้อมในด้้ านการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง/การกู้้�คืืนระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้้ กำำ�หนดการทดสอบการควบคุุมที่่�สำำ�คัญ
ั (Key Control Testing: KCT) เพื่่�อเป็็ นแนวทางและมาตรฐานสำำ�หรัับหน่่วยงานธุุรกิิจและหน่่วยงาน
สนัับสนุุนทุุกหน่่วยงาน โดย KCT ดัังกล่่าวเป็็ นวิิธีีการและกระบวนการสำำ�หรัับการระบุุการควบคุุมที่่�สำำ�คัญ
ั และได้้ นำำ�ไปปฏิิบัติั ิรวมถึึงทดสอบเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า
ความเสี่่�ยงที่่� มิิใช่่ด้้านการเงิิ นที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัับกิิ จกรรมทางธุุรกิิ จอยู่่�ภายในระดัับที่่� ธนาคารยอมรัั บได้้ และเพื่่� อให้้ มีีการควบคุุมที่่� มีีประสิิทธิิ ผลและสร้้ าง
วััฒนธรรมป้้องกัันความเสี่่�ยงเชิิงรุุก
ในการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิินของบริิ ษััทย่่อยนั้้�น ได้้ มีีการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้ องกัับนโยบายและกรอบการบริิ หารความเสี่่�ยงของธนาคารตาม
ความเหมาะสม ทั้้�งนี้้ � โครงสร้้ างการบริิ หารจััดการชองบริิ ษััทย่่อยนั้้�นมีีการรวมถึึงการจััดการความเสี่่�ยงที่่�มิิใช่่ด้้านการเงิิน และมีีการใช้้ เครื่่�องมืือการจััดการ
ความเสี่่�ยง เช่่น RCSA การรายงานเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง (Incident Reporting) KRI และ BCP
2.5 ความเสี่่�ยงด้้ านชื่่�อเสีียง
ความเสี่่�ยงด้้ านชื่่�อเสีียง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์องค์์กรที่่�เกิิดจากการกระทำำ�หรืือไม่่ทำำ�กิิจกรรมใด ๆ ที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียสามารถรัับรู้้�ได้้ ว่า่ มีีความไม่่เหมาะสม ผิิดจรรยาบรรณ หรืือไม่่ปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย และกฎระเบีียบ
ธนาคารมีีการระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงด้้ านชื่่�อเสีียงในระดัับธนาคาร (bank-wide) เป็็ นประจำำ�ทุุกปีี รวมถึึงมีีการจััดการกัับความเสี่่�ยงเพื่่�อลดระดัับ
ความเสี่่ย� งให้้ อยู่่ใ� นระดัับที่่�ยอมรัับได้้ นอกจากนี้้ �ในกระบวนการประเมิินความความเสี่ย่� งด้้ วยตนเอง (RCSA) จะมีีการพิิจารณาถึงึ ความเสี่ย่� งด้้ านชื่่อ� เสีียงของธนาคาร
2.6 ความเสี่่�ยงด้้ านกลยุุทธ์์
ธนาคารตระหนัักดีีถึงึ ความเสี่่�ยงด้้ านกลยุุทธ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจ การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั ิและการ
ควบคุุมเชิิงกลยุุทธ์์ ที่่�อาจจะไม่่เหมาะสมและ/หรืือไม่่สอดคล้้ องกัับสภาพแวดล้้ อมภายในและภายนอกองค์์กร
ธนาคารได้้ กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ ที่่�จะ “จุุดประกายให้้ ทุุกคนใช้้ พลัังของตนเอง เพื่่�อเปลี่่�ยนชีี วิิตให้้ ดีีขึ้้น� ” โดยจััดการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ การใช้้ เงิินฝากเป็็ นตััวนำำ �
(Deposit-Led Strategy) และการมุ่่�งเป็็ นธนาคารเพื่่�อธุุรกรรมทางการเงิินที่่�เป็็ นเลิิศ (Transactional Banking Excellence) เพื่่�อสร้้ างฐานที่่�มั่่น� คงสำำ�หรัับ
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ธนาคารได้้ จัดทำ
ั ำ�แผนกลยุุทธ์์ 5 ปีี ซึ่่ง� กำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ชัดั เจนเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็ นผู้้�นำำ�ตลาดด้้ านเงิินฝาก ธนาคารจะมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนแผนกลยุุทธ์์ นี้้ �ให้้ ทันั สมััยตามสิ่่�งแวดล้้ อมและตลาดในแต่่ละปีี นอกจากนี้้ � การรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาตก็็เป็็ นการดำำ�เนิินการทางกลยุุทธ์์
ที่่�สำำ�คัญ
ั ของธนาคารฯ ต่่อจากนี้้ �ไป
เพื่่�อที่่�จะบริิหารความเสี่ย่� งได้้ อย่่างเหมาะสมยิ่่ง� ขึ้้ �น ธนาคารได้้ ปรัับปรุุงกระบวนการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมความเสี่ย่� งด้้ านกลยุุทธ์์ นอกจากนี้้ �
ยัังได้้ จััดให้้ มีีการประชุุมระหว่่างผู้้�บริิ หารและหน่่วยงานทางธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมกัับการเสนอแนวทางแก้้ ไข
หากไม่่สามารถดำำ�เนิินงานได้้ บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ และได้้ เริ่่� มพััฒนารายงานความเสี่่�ยงด้้ านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่่�อรายงานให้้
ผู้้�บริิ หารทราบและตระหนัักถึึงสถานะความเสี่่�ยง ตลอดจนการจััดทำำ�การประเมิินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสี่่�ยงด้้ านกลยุุทธ์์เป็็ นรายปีี
โดยรวมแล้้ ว ธนาคารมีี ค วามมุ่่�งมั่่�น ที่่� จ ะเพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นกลยุุท ธ์์ โดยเริ่่� ม ตั้้�ง แต่่ ก ระบวนการจััดทำำ � แผนกลยุุท ธ์์
การจััดองค์์กรและอััตรากำำ�ลังั การดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการติิดตามและควบคุุมการปฏิิบัติั ิงานให้้ เป็็ นไปตามกลยุุทธ์์ หลัักของธนาคาร
และมีีการทบทวนปรัับเปลี่่�ยนให้้ สอดคล้้ องกัับสถานการณ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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3.	ปัั จจััยความเสี่่�ยงภายนอก

นอกเหนืือจากปัั จจััยความเสี่ย่� งหลัักซึ่่ง� อาจเกิิดขึ้้ �นจากการดำำ�เนิินงานของธนาคารที่่�ได้้ กล่า่ วไปข้้ างต้้ น การเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้ อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
ไม่่คาดคิิด ไม่่ว่า่ จะเป็็ นภาวะเศรษฐกิิจหรืือกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้ องล้้ วนมีีต่อ่ ผลการดำำ�เนิินงาน รวมไปถึึงผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างไรก็็ดีี ธนาคารดำำ�เนิินการ
ดููแลและมั่่�นใจได้้ ว่า่ มีีการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านี้้ �อย่่างสม่ำำ��เสมอและรัับมืือได้้ อย่่างทัันท่่วงทีี
3.1 ความเสี่่�ยงจากภาวะเศรษฐกิิจ
ธนาคารตระหนัักดีถึี งึ ความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น และให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารความเสี่ย่� งดัังกล่่าว โดยมีีศููนย์์วิเิ คราะห์์เศรษฐกิิจของธนาคาร
คอยติิดตามและประเมิินสถานการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจและเครื่่�องชี้้ �วััดต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องอยู่่�ตลอด เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารมีี
ความพร้้อมในการดำำ�เนิินงานและสามารถรองรัับความผัันผวนทางเศรษฐกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นได้้ ตลอดจนเผยแพร่่ความรู้้� บทวิิเคราะห์์ด้้านเศรษฐกิิจการเงิิน และ
แนวโน้้ มธุุรกิิจอุุตสาหกรรมให้้ กับั ลููกค้้ าของธนาคาร
3.2 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่� ยนแปลงกฎระเบีียบ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ธนาคารต้้ องปฏิิบัติั ใิ ห้้ สอดคล้้ องกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และกฎระเบีียบข้้ อบัังคัับ อาทิิ พระราชบััญญััติธุิ รุ กิิจสถาบัันการเงิิน ประกาศและ
หนัังสืือเวีียนของธนาคารแห่่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์์ ของธุุรกิิจหลัักทรัั พย์์ ซึ่่�งกำำ �หนดตามพระราชบััญญััติิหลัักทรัั พย์์ และตลาดหลัักทรัั พย์์
ประกาศและหนัังสืือเวีียนที่่�ออกโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
พระราชบััญญััติิประกัันชีีวิิต พระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย ประกาศและหนัังสืือเวีียนของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิ มการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและ
การแพร่่ ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้ างสููง และกฎกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้ อง นอกจากนี้้ � ยัังมีีกฎหมายของหน่่วยราชการต่่างประเทศซึ่่ง� มีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
ภายใต้้ อุตส
ุ าหกรรมธนาคารพาณิิชย์์ด้้วย
หน่่วยงานกำำ�กับั การปฏิิบัติั ิงานทำำ�หน้้ าที่่�ในการให้้ คำำ�แนะนำำ� ชี้้ �แจงและให้้ ความเห็็นในเรื่่�องกฎเกณฑ์์ทางการแก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อง เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปฏิิบัติั งิ านของธนาคารและบริิ ษััทในกลุ่่�มเป็็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ทางการ และระเบีียบปฏิิบัติั งิ านภายในของธนาคาร ความเสี่่�ยง
ที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั จะมีีการรายงานต่่อผู้้�บริิ หารระดัับสููงและคณะกรรมการ เพื่่�อให้้ มีีการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านกฎเกณฑ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้ ในปีี
� 2562 หน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลสถาบัันการเงิินได้้ ออกแนวนโยบาย รวมถึงึ หลัักเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ เพื่่อ� ให้้ สถาบัันการเงิินถืือปฏิิบัติั ิ สรุุปหลัักเกณฑ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้ ดังั นี้้ �
ธนาคารแห่่ งประเทศไทย (“ธปท.”)
ธปท.ได้้ ออกหลัักเกณฑ์์ เพิ่่�มเติิมเกี่่� ยวกัับการประกอบธุุรกิิ จสิินเชื่่� อส่่วนบุุคคลภายใต้้ การกำำ �กัับเพื่่�อให้้ ครอบคลุุมถึึงสิินเชื่่� อที่่�มีีทะเบีียนรถเป็็ นประกััน
ซึ่่�งเป็็ นการส่่งเสริิ มให้้ ประชาชนระดัับฐานรากสามารถเข้้ าถึึงสิินเชื่่�อได้้ ด้้วยราคาที่่�เหมาะสมและได้้ รัับการปฏิิบัติั ิจากผู้้�ประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็ นธรรมยิ่่�งขึ้้ �น
ธปท.ได้้ ผลัักดันั การปรัับเปลี่่�ยนบััตรเดบิิตและบััตรเอทีีเอ็็มจากรููปแบบบััตรแถบแม่่เหล็็ก (Magnetic Card) ให้้ เป็็ นบััตรชิิปการ์์ ด (Chip Card) เพื่่�อยกระดัับ
ความปลอดภััยในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากภััยไซเบอร์์ ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้ �น โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะเปลี่่�ยนบััตรได้้ ครบถ้้ วนภายในสิ้้ �นปีี 2562
ธปท.ได้้ ออกประกาศเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์การรู้้�จัักลููกค้้า (Know Your Customer : KYC) สำำ�หรัับการเปิิ ดบััญชีีเงิินฝาก ให้้ สถาบัันการเงิินถืือปฏิิบัติั ิเนื่่�องจาก
การเปิิ ดบััญ ชีี เ งิิ น ฝากกัับ สถาบััน การเงิิ น ถืือเป็็ นธุุ ร กรรมสำำ �คััญ และเป็็ นจุุด เริ่่� ม ต้้ น ที่่� ใ ห้้ ลููกค้้ า เข้้ า สู่่�ก ารใช้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ น ในระบบสถาบััน การเงิิ น
โดยหลัักเกณฑ์์ประกอบด้้ วย 2 ขั้้�นตอนสำำ�คัญ
ั ได้้ แก่่ 1) การแสดงตนของลููกค้้ า (Identification) และ 2) การพิิสููจน์์ตัวั ตนลููกค้้ า (Verification) เพื่่�อให้้ สถาบััน
การเงิินมีีกระบวนการรู้้�จัักลููกค้้าได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สถาบัันการเงิินสามารถให้้ บริิ การเปิิ ดบััญชีีเงิินฝากได้้ ทั้้ �งแบบพบเห็็นลููกค้้ าต่่อหน้้ า (Face-to-Face)
และแบบไม่่พบเห็็นลููกค้้ าต่่อหน้้ า (Non Face-to-Face) สถาบัันการเงิินสามารถพิิสููจน์์ตัวั ตนลููกค้้ าด้้ วยสถาบัันการเงิินเองหรืือพิิสููจน์์ตัวั ตนลููกค้้ าด้้ วยระบบ
การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทัลั เช่่น ผ่่าน National Digital ID Platform (NDID Platform) ได้้ รวมถึึงมีีการกำำ�หนดมาตรฐาน Thai QR Code เพื่่�อการ
ชำำ�ระเงิินและการโอนเงิินครอบคลุุมทั้้�งในประเทศ ต่่างประเทศ และการบริิ หารควรเสี่่�ยงสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวข้้ องของผู้้�ให้้ บริิ การ และในด้้ านเงิินกองทุุน ธปท.มีีการ
ออกเกณฑ์์การกำำ�กับั ดููแลเงิินกองทุุนเพื่่�อรองรัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS9)
นอกจากนี้้ � ในด้้ านนโยบายกำำ�กับั การแลกเปลี่่�ยนเงิิน ธปท.ได้้ ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์มาตรการป้้องปรามการเก็็งกำำ�ไรค่่าเงิินบาท เพื่่�อลดความผัันผวนของค่่าเงิิน
บาทอัันเนื่่�องมาจากการเก็็งกำำ�ไร โดยลดยอดคงค้้ างบััญชีีเงิินบาทของผู้้�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่น� อกประเทศ (non-resident : NR) ทั้้�ง Non-resident Baht Account (NRBA)
และ Non-resident Baht Account for Securities (NRBS) ณ สิ้้ �นวััน จากเดิิม 300 ล้้ านบาทเป็็ น 200 ล้้ านบาทต่่อราย NR และปรัับปรุุงกฎเกณฑ์์เพื่่�อเอื้้ �อให้้
เงิินทุุนไหลออกและลดแรงกดดัันต่่อค่่าเงิินบาท โดยอนุุญาตให้้ ผู้้�ส่ง่ ออกที่่�มีีรายได้้ ต่ำำ��กว่า่ 200,000 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อใบขน สามารถฝากเงิินไว้้ ในต่่างประเทศ
โดยไม่่จำำ�กัดั ระยะเวลา รวมถึึงได้้ เปิิ ดเสรีี ให้้ นักั ลงทุุนรายย่่อยสามารถออกไปลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศได้้ เองในวงเงิิน 200,000 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อไป
จากเดิิมที่่�ต้้องผ่่านตััวกลางในประเทศหรืือต้้ องมีีสินิ ทรััพย์์ตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนด
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สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรัั พย์์ และตลาดหลัักทรัั พย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
สำำ�นักั งาน ก.ล.ต.ได้้ กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ ในการทำำ�ความรู้้�จัักลููกค้้าก่่อนเริ่่�มให้้ บริิการ มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีีการในรายละเอีียด
เพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่�งข้้ อมููลที่่�สามารถระบุุตัวั ตนที่่�แท้้ จริิ งของลููกค้้ าหรืือผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�แท้้ จริิ งได้้ ได้้ แก่่ การพิิสููจน์์ตัวั ตน (Identity Proofing) การยืืนยัันตััวตน
(Authentication) การทำำ�ความรู้้�จัักลููกค้้าในเชิิงลึึก (Client Due Diligence) การทบทวนข้้ อมููลลููกค้้ า (Ongoing / Enhanced KYC) การบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ าน
IT และการจััดการและจััดเก็็บข้้ อมููล ออกหลัักเกณฑ์์ ในรายละเอีียดเกี่่� ยวกัับการกำำ �หนดให้้ ผู้้�ประกอบธุุรกิิ จดำำ�เนิินการเกี่่� ยวกัับข้้ อร้้องเรีี ยนของลููกค้้ า
รวมถึึงการรายงานให้้ สำำ�นักั งาน ก.ล.ต.และคณะกรรมการหรืือคณะกรรมการที่่�ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้้�ประกอบธุุรกิิจทราบตามระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนด ออกหนัังสืือเวีียนซัักซ้้อมความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับการให้้ คำำ�แนะนำำ�ในการเสนอขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Unit Link) เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าธนาคารจะสามารถเสนอขาย Unit Link และนำำ�เสนอกองทุุนที่่�สอดคล้้ องกัับลัักษณะของ Unit Link ได้้ โดยไม่่ก่่อให้้ เกิิดความเสี่่�ยงต่่อลููกค้้ า
มีี การจััดทำำ�และใช้้ งาน Unit Link Sales Sheet ประกอบการขาย และเพื่่� อเพิ่่� มความระมััด ระวััง ในการให้้ บ ริิ การลููกค้้ ากลุ่่�มเปราะบาง สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต.ได้้ ออกแนวทางปฏิิบัติั ิในการติิดต่่อหรืือให้้ บริิ การแก่่ลููกค้้าที่่�ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต้้ องใช้้ ความระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษ เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจได้้ ว่า่ ลููกค้้ ากลุ่่�มเปราะบาง
สามารถได้้ ข้้อมููลครบถ้้ วน และเข้้ าใจข้้ อตกลง เงื่่�อนไข และความเสี่่�ยงในการใช้้ บริิ การได้้
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่ งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (สำำ�นัักงาน คปภ.)
สำำ�นักั งาน คปภ.ได้้ กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการขออนุุญาต การอนุุญาตและการต่่ออายุุใบอนุุญาตเป็็ นนายหน้้ าประกัันชีีวิิตและนายหน้้ าประกััน
วิินาศภััย โดยผู้้�ขอรัับใบอนุุญาตต้้ องได้้ รัับการศึึกษาวิิชาประกัันชีีวิติ /วิินาศภััย ตามที่่�สำ�นั
ำ กั งาน คปภ. ประกาศกำำ�หนดหรืือสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประกัันชีีวิติ /
วิินาศภััยได้้ ตามหลัักสููตร วิิธีีการและเงื่่�อนไขที่่�สำำ�นักั งาน คปภ. ประกาศกำำ�หนด รวมถึึงจะต้้ องไม่่มีีประวััติเิ สีียหายเป็็ นบุุคคลที่่�ถููกกำำ�หนดตามกฎหมายว่่าด้้ วย
การป้้องกัันและปราบปรามการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้ างสููง
3.3 ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่
การเปลี่่� ยนแปลงที่่�เกิิดจากเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยการพััฒนาด้้ านดิิจิิทัลั แบรนด์์ (Digital Branding) การทำำ�งานแบบอไจล์์ (Agile) การปรัับปรุุ งโครงสร้้ างพื้้ �นฐานไอทีี (IT Infrastructure)
การนำำ�ข้้ อมููลมาวิิเคราะห์์ (Data Analytics) และการสร้้ างพัันธมิิตรธุุรกิิจทางดิิจิิทัลั เพื่่�อเสริิ มสร้้ างความได้้ เปรีี ยบในการแข่่งขัันให้้ ทันั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ในยุุคดิิจิิทัลั ทั้้�งนี้้ � ทีีเอ็็มบีีได้้ ทำำ�การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและประเมิินความเป็็ นไปได้้ ของโอกาสที่่�เกิิดจากนวััตกรรมทางการเงิิน ฟิิ นเทค และเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
อาทิิเช่่น บิ๊๊�กดาต้้ า (Big Data) ปัั ญญาประดิิษฐ์์ (AI) เพื่่�อสรรค์์สร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุดุ ให้้ กับั ลููกค้้ าของธนาคาร
อาชญากรรมด้้ านไซเบอร์์
อาชญากรรมด้้ านไซเบอร์์ ยังั คงเป็็ นภััยคุุกตามต่่อบุุคคลและบรรษััทต่่าง ๆ รวมไปถึงึ สถาบัันการเงิินอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ โดยมีีการคาดการณ์์ว่า่ ธุุรกิิจธนาคาร
ทั่่�วโลกจะได้้ รัับผลกระทบจากการโจมตีีทางด้้ านไซเบอร์์ บ่อ่ ยครั้้�งและรุุ นแรงขึ้้ �น ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียง ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีีย และการ
ออกใบอนุุญาตให้้ ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจ
ในปีี 2562 ทีีเอ็็มบีีได้้ พัฒ
ั นาความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้ กำำ�หนดนโยบาย และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความมั่่�นคงของข้้ อมููลสารสนเทศ
การป้้องกัันการรั่่� วไหลของข้้ อมููล และความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ โดยคณะกรรมการธนาคารได้้ กำำ�กัับดููแลกลยุุทธ์์ ทางด้้ านความปลอดภััยของข้้ อมููลและ
ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ และควบคุุมความสััมฤทธิ์์�ผลของการดำำ�เนิินการอย่่างใกล้้ ชิิด ทั้้�งนี้้ � ทีีเอ็็มบีียังั ได้้ ร่่วมมืือกัับผู้้�กำำ�กับั ดููแลด้้ านกฎเกณฑ์์ (Regulator)
และภาคการเงิินเพื่่อ� สร้้ างความมั่่�นคงทางด้้ านไซเบอร์์ ให้้ แข็็งแกร่่งยิ่่ง� ขึ้้ �น
การเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ทีีเอ็็มบีีตระหนัักดีีว่่าความเสี่่�ยงด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมที่่�เกิิดขึ้้น� จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศสร้้ างผลกระทบต่่อความเสี่่�ยงด้้ านการเงิินของธนาคาร
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ การให้้ บริิการทางการเงิินกัับลููกค้้ าที่่�ไม่่ใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมจะไม่่เพีียงส่่งผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียงของธนาคาร แต่่ยังั ส่่งผลเชิิงลบต่่อความยั่่�งยืืน
ของธนาคารในระยะยาวทั้้�งด้้ านมููลค่่าสิินทรััพย์์และผลประกอบการ ทั้้�งนี้้ � ทีีเอ็็มบีีเชื่่�อว่่าธนาคารมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ต่่อการแก้้ ไขปัั ญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศและสร้้ างการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์ บอนต่่อ (Low-Carbon Economy) ผ่่านเครื่่�องมืือทางการเงิิน โดยทีีเอ็็มบีีได้้ นำำ�นโยบายด้้ าน
ความรัั บ ผิิ ดช อบต่่อ สิ่่�ง แวดล้้ อ มและสััง คม (Environmental and Social Responsibility Policy) ไปใช้้ ป ระกอบการอนุุมััติิ ปล่่อ ยกู้้�แก่่ กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
อย่่างเข้้ มงวดเพื่่อ� แสดงให้้ เห็็นถึงึ ความรัับผิิดชอบต่่อผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้ อมที่่�เกิิดขึ้้ �น นอกจากนี้้ ทีี� เอ็็มบีียังั เป็็ นธนาคารพาณิิชย์์แห่่งแรกที่่�ออกพัันธบััตรสีีเขีียว
(Green Bond) ที่่�เป็็ นความร่่ วมมืือกัับบรรษััทเงิินทุุนระหว่่างประเทศ (International Finance Corporate: IFC) ในการสนัับสนุุนเงิินทุุนแก่่ธุุรกิิจที่่�ช่่วย
ส่่งเสริิ มการแก้้ ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยเฉพาะธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับพลัังงานหมุุนเวีียนและประสิิทธิิภาพพลัังงาน ซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับแผน
การขยายพอร์์ ตการกู้้�ยืืมสีีเขีียว (Green Lending) ของธนาคาร

77

โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้้ างองค์์ กร
ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนด
ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการสิินเชื่่�อ

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ลููกค้้ ารายย่่อย

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ลููกค้้ าธุุรกิิจ

บริิ หารเครืือข่่ายการขายและ
ที่่�ปรึึกษาลููกค้้ ารายย่่อย

บริิ หารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ าเอสเอ็็มอีีขนาดเล็็ก 1-2

บริิ หารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ าบรรษััทธุุรกิิจ

บริิ หารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ าบรรษััทธุุรกิิจขนาดใหญ่่

ลููกค้้ าธนบดีีธนกิิจ

บริิ หารการขายและเพิ่่�มมููลค่่า
ธุุรกิิจลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี

บริิ หารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ าธุุรกิิจ

วาณิิชธนกิิจ

บริิ หารกลุ่่�มลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี

บริิ หารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ าธุุรกิิจ - กรุุงเทพ

บริิ หารผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ
Portfolio ธุุรกิิจเอสเอ็็มอีี

บริิ หารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้ าธุุรกิิจทหาร
และลููกค้้ าองค์์กรรััฐ

บริิ หารจััดการกลยุุทธ์์
และประสบการณ์์ลููกค้้า
ช่่องทางรวมลููกค้้ ารายย่่อย
บริิ หารกลุ่่�มลููกค้้ าธนบดีี
และธนบดีีธนกิิจ
บริิ หารกลุ่่�มลููกค้้ า
บุุคคลระดัับกลาง
ส่่งเสริิ มการตลาดลููกค้้ าบุุคคล
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ธุรุ กรรมธนาคาร
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ธุรุ กิิจประกััน
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์กองทุุนรวม
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สินิ เชื่่�อรายย่่อย
Digital Channels
และ User Experience
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ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี

บริิ หารการตลาดลููกค้้ าธุุรกิิจ
บริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านปฏิิบัติั ิการธุุรกิิจ - CSBO
บริิ การลููกค้้ าสััมพัันธ์์
บริิ หารกระบวนการ
และประสบการณ์์ลููกค้้า
บริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านปฏิิบัติั ิการธุุรกิิจ
และควบคุุมคุุณภาพ – CRBO

ธุุรกรรมทางการเงิิน
ภายในประเทศ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สินิ เชื่่�อธุุรกิิจ
ธุุรกิิจตลาดเงิินและธุุรกรรม
ระหว่่างประเทศ

บริิ หารกลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจ

การตลาดธุุรกิิจตลาดเงิิน
และธุุรกรรม
ระหว่่างประเทศ

บริิ หารการขาย
และประสิิทธิิภาพ
การปฏิิบัติั ิการลููกค้้ าธุุรกิิจ

นวััตกรรมทางดิิจิิทัลั
(ลููกค้้ าธุุรกิิจ)

บริิ หารการตลาด
กลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจ

บริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านปฏิิบัติั กิ าร
ธุุรกิิจและควบคุุมคุุณภาพ
การปฎิิบัติั ิการ – CWBO

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิ หาร

ตรวจสอบ

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง
กลยุุทธ์์องค์์กร

พิิจารณาสิินเชื่่�อธุุรกิิจ

Integration Workstream 1

พิิจารณาสิินเชื่่�อธุุรกิิจขนาดเล็็ก
และลููกค้้ ารายย่่อย

ที่่�ปรึึกษาบริิ หารการเงิินพิิเศษ
ทรััพยากรบุุคคล
สื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร
ศููนย์์วิิเคราะห์์เศรษฐกิิจ
การจััดการกระบวนการ
ทางธุุรกิิจ

พิิจารณาสิินเชื่่�อพิิเศษ
บริิ หารความเสี่่�ยงสิินเชื่่�อ
เชิิงกลยุุทธ์์
บริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านตลาด
บริิ หารความเสี่่ย� ง
ด้้ านปฏิิบัติั ิการองค์์กร
กฎหมาย

บริิ หารประสบการณ์์ลููกค้้า

กำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน*
ติิดตามหนี้้ �รายย่่อย
นโยบายความเสี่่�ยง
และปฏิิบัติั ิการ

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ด้้ านการเงิิน

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
ด้้ านปฏิิบัติั ิการ

ควบคุุมทางการเงิิน

เทคโนโลยีีสารสนเทศ

วางแผนและวิิเคราะห์์
ทางการเงิิน

โซลููชั่่�นระบบงานบริิ การด้้ าน
Digital Experience

บริิ หารเงิิน
บริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านปฏิิบัติั ิการธุุรกิิจ CEO/CFO/CRO
ศููนย์์ข้้อมููลทางการเงิิน
จััดหา

โซลููชั่่�นระบบงาน
ด้้ านการบริิ การ
Digital eBankig
โซลููชั่่�นระบบงาน
ด้้ าน Banking Platform
บริิ หารเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ความปลอดภััยข้้ อมููลสารสนเทศ
ปฏิิบัติั ิการและบริิ การ
ต่่อต้้ านการทุุจริิ ต
บริิ หารทรััพยากรอาคาร
บริิ หารความเสี่่�ยง
ด้้ านปฏิิบัติั กิ ารธุุรกิิจ - COO

* รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบด้้ วย
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2. คณะกรรมการธนาคาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กรรมการธนาคารประกอบด้้ วยกรรมการจำำ�นวน 13 คน โดยเป็็ นกรรมการที่่�ไม่่ได้้ เป็็ นผู้้�บริิ หารจำำ�นวน 8 คน กรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 4 คน และกรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หารจำำ�นวน 1 คน ดัังนี้้ �

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ ง

วัันที่่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ ง

วาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ ง
(ปีี -เดืือน)

20 มิิ.ย. 2561

1 ปีี 6 เดืือน

3 ธ.ค 2562

1 เดืือน

1. นายประสงค์์ พููนธเนศ (1)

• ประธานกรรมการ

2. นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์

• รองประธานกรรมการ
• รองประธานคณะกรรมการบริิ หาร

3. พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์

•	กรรมการ

30 พ.ค 2562

7 เดืือน

4. นายฟิิ ลลิิป จีี. เจ. อีี. โอ. ดามััส

•	กรรมการ
•	ประธานคณะกรรมการบริิ หาร
•	ประธานคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล

28 ธ.ค. 2550

12 ปีี

5. นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�

•	กรรมการอิิสระ
•	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 ม.ค. 2557

5 ปีี

6. นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์

•	กรรมการอิิสระ
•	ประธานคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง
•	ประธานคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล

17 ธ.ค 2562

0.5 เดืือน

7. นายจุุมพล ริิ มสาคร

•	กรรมการ
•	ประธานคณะกรรมการสิินเชื่่อ�
•	กรรมการในคณะกรรมการบริิหาร
•	กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล

7 เม.ย. 2560

2 ปีี 9 เดืือน

8. นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์

•	กรรมการ
•	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง
•	กรรมการในคณะกรรมการสิินเชื่่�อ

1 มิิ.ย. 2558

4 ปีี 7 เดืือน

9. นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิิทธิ์์�

•	กรรมการอิิสระ
•	กรรมการตรวจสอบ

12 ก.พ. 2559

3 ปีี 11 เดืือน

10. นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ

•	กรรมการ
•	กรรมการในคณะกรรมการบริิหาร
•	กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล

3 ธ.ค 2562

1 เดืือน

11. นายมิิฮาว ยาน ซููเรค

•	กรรมการ
•	กรรมการในคณะกรรมการบริิ หาร
•	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ

17 ธ.ค 2562

0.5 เดืือน

12. นายปริิ ญญา หอมเอนก

•	กรรมการอิิสระ
•	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง
•	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ

17 ธ.ค 2562

0.5 เดืือน
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รายชื่่�อกรรมการ
13. นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

ตำำ�แหน่่ ง
•	กรรมการ
•	กรรมการในคณะกรรมการบริิหาร
•	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง
•	กรรมการในคณะกรรมการสิินเชื่่อ�
•	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร

วัันที่่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ ง

วาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ ง
(ปีี -เดืือน)

1 ม.ค 2561

2 ปีี

หมายเหตุุ (1) นายประสงค์์ พููนธเนศ ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและประธานกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ทั้้�งนี้้ � นายเอกนิิติิ นิิติทัิ ณ
ั ฑ์์ประภาศ
				 ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563
		

ค่่าเฉลี่่�ยการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการทั้้�งคณะ คืือ 2 ปีี 6 เดืือน
นายนริิ ศ อารัักษ์์สกุลุ วงศ์์ ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นเลขานุุการคณะกรรมการธนาคาร *

* นายเกรีี ยงไกร ภููริิ วิิทย์์วัฒ
ั นา ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการคณะกรรมการธนาคาร แทน นายนริิ ศ อารัักษ์์สกุลุ วงส์์ ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการคณะกรรมการธนาคาร
ถึงึ วัันที่่� 31 มกราคม 2563 และนายเกรีี ยงไกร ภููริิ วิิทย์์วัฒ
ั นา ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งเป็็ นเลขานุุการคณะกรรมการธนาคาร มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563

คณะกรรมการธนาคารมีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง การประชุุมจะจััดในวัันพฤหััสสุดท้
ุ ้ ายของแต่่ละเดืือน เว้้ นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็ นเร่่งด่่วนธนาคาร
อาจจััดให้้ มีีการประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็ น
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทนธนาคาร
นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร ลงลายมืือชื่่�อ และประทัับตราสำำ�คัญ
ั ของธนาคาร
หลัักการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ของกรรมการธนาคาร
1. เข้้ าใจและดำำ�เนิินการในการกำำ�กับั ดููแล รวมถึึงเข้้ าใจความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ตาม “หลัักความรัับผิิดชอบ” “หลัักความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต” และ “หลัักความระมััดระวััง” ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกำำ�กับั ดููแล
3. หลีีกเลี่่�ยงการมีีส่ว่ นได้้ เสีียและเหตุุอันั ก่่อให้้ เกิิดการมีีส่ว่ นได้้ เสีียนั้้�น รวมถึึงกำำ�หนดและบัังคัับใช้้ มาตรการต่่าง ๆ ในการควบคุุมและหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้ งที่่�
อาจเกิิดขึ้้ �นจากบุุคลากรของธนาคารที่่�ติิดต่่อประสานงานกัับบุุคคลภายนอกหรืือองค์์กรอื่่�น ๆ
4. อุุทิิศเวลาและกำำ�ลังั ให้้ เพีียงพอสำำ�หรัับปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ
5. หลีีกเลี่่�ยงการมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิ หารงานประจำำ�วันั ของธนาคาร ยกเว้้ น กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หาร
6. รัับข้้ อมููลการบริิ หารเพื่่�อให้้ คณะกรรมการธนาคารปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ให้้ บรรลุุเป้้าหมาย ทั้้�งนี้้ � เป็็ นหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารที่่�จะตััดสินิ ใจว่่าต้้ องการข้้ อมููล
ประเภทใด
7. ไม่่เข้้ าร่่วมในการตััดสินิ ใจในเรื่่�องที่่�กรรมการธนาคาร หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้ องหรืือเกี่่�ยวโยงกัับกรรมการธนาคารมีีส่ว่ นได้้ เสีีย
8. กำำ�กับั ดููแลผู้้�บริิ หารระดัับสููงของธนาคารโดยอาศััยอำำ�นาจและหน้้ าที่่�ในการสอบถามและขอคำำ�อธิิบายที่่�ชัดั เจนจากผู้้�บริิ หาร รวมถึึงกำำ�หนดให้้ ได้้ รัับข้้ อมููล
เพีียงพอและมีีเวลาในการพิิจารณาตััดสินิ ผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิ หาร
9. รัักษาข้้ อมููลที่่�เป็็ นความลัับทางธุุรกิิจของธนาคารและข้้ อมููลลููกค้้ าไม่่ให้้ รั่่�วไหลไปยัังบุุคคลอื่่�น รวมทั้้�งไม่่นำำ�ข้้ อมููลความลัับของธนาคารและลููกค้้ าไปแสวงหา
ผลประโยชน์์ ทั้้�งโดยเจตนาและไม่่เจตนา เว้้ นแต่่จะได้้ รัับการยิินยอมจากธนาคารหรืือเป็็ นไปตามกฎหมาย
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บทบาทหน้้ าที่่�และความรัั บผิิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้้ มอบอำำ�นาจการบริิ หารจััดการและการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ แก่่ ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร (Chief Executive Officer) รวมถึึงการ
ดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์ที่่�อนุุมัติั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็็ นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดนโยบาย การดููแลให้้ ธนาคารมีีกระบวนการ
ทำำ�งานและมีีทรััพยากรที่่�เหมาะสมเพีียงพอเพื่่อ� ให้้ การปฎิิบัติั งิ านเป็็ นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด และดููแลให้้ มีรี ะบบการติิดตาม ควบคุุม และตรวจสอบการปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายนั้้�น ๆ นอกจากนี้้ �คณะกรรมการธนาคารเป็็ นผู้้�อนุุมัติั ิวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร และติิดตามดููแลให้้ ฝ่่ายจััดการ
นำำ�วิิสัยั ทััศน์์ ภารกิิจ และกลยุุทธ์์ฯไปปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งทบทวนวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ และกลยุุทธ์์ฯ เป็็ นประจำำ�ทุกุ ปีี ให้้ สอดคล้้ องกัับภาวะเศรษฐกิิจและการแข่่งขัันที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปเพื่่�อให้้ ธนาคารสามารถเติิบโตได้้ อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว ทั้้�งนี้้ � อำำ�นาจหน้้ าที่่�อื่่�น ๆ ของคณะกรรมการ มีีดังั ต่่อไปนี้้ �
1. ด้้ านกลยุุทธ์์ และนโยบาย
• อนุุมัติั แิ ละทบทวนกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารในภาพรวม กรอบการกำำ�กับั ดููแลความเสี่ย่� งที่่�ดีี (Risk Governance Framework) รวมถึงึ นโยบาย
		 ด้้ านความเสี่่�ยงและขั้้�นตอนการบริิ หาร จััดการด้้ านความเสี่่�ยง โดยคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ปลููกฝัั งวััฒนธรรมองค์์กรภายใต้้ การบริิ หาร
		 ความเสี่่�ยงที่่�ดีี
• อนุุมัติั งิ บประมาณรวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
•	ปกป้้องคุุณค่า่ ของธนาคารในระยะยาวซึ่่ง� ในที่่�นี้้ �รวมหมายถึึงแบรนด์์และชื่่�อเสีียงของธนาคาร
•	พิิจารณาอนุุมัติั วิ งเงิินสิินเชื่่�อกรณีีที่่�วงเงิินกู้้�เกิินกว่่าอำำ�นาจอนุุมัติั ิของฝ่่ายจััดการหรืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการที่่�กำำ�หนดไว้้
•	พิิจารณาอนุุมัติั เิ พดานความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ และนโยบายตามที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยและหน่่วยงานที่่�กำำ�กับั ดููแลกำำ�หนด
•	กำำ�หนดประเด็็นและตารางเวลาที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารระหว่่างปีี สำำ�หรัับประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ๆ ที่่�ควรนำำ�เสนอก่่อนประเด็็นทั่่�วไป เช่่น กลยุุทธ์์
		สถานะทางการเงิิน ความคืืบหน้้ าเกี่่�ยวกัับงบประมาณและแผนการดำำ�เนิินงาน การวางแผนเงิินทุุน ความเสี่่ย� งต่่าง ๆ การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ
		ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร และการกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เช่่น กระบวนการพิิจารณาอนุุมัติั ผิ ลิิตภัณ
ั ฑ์์
•	พิิจารณาอนุุมัติั ิอำำ�นาจหน้้ าที่่�หรืือมอบอำำ�นาจอนุุมัติั ิพิิจารณาสิินเชื่่�อ เพดานความเสี่่�ยงด้้ านตลาด การเข้้ าครอบครองกิิจการ การขายกิิจการ การลงทุุน
		 หรืือการรัับรู้้�หรืือการเริ่่� มธุุรกิิจใหม่่
•	ดููแลให้้ บริิ ษััทในกลุ่่�มของธนาคารนำำ�นโยบายต่่าง ๆ ของธนาคารไปปฏิิบัติั หิ รืือไปปรัับใช้้ ตามความเหมาะสมของแต่่ละบริิ ษััทนั้้�น
•	ดููแลและจััดการธนาคารให้้ มีกี ารตรวจสอบและควบคุุมที่่�ดีเี ป็็ นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์และข้้ อบัังคัับของธนาคาร รวมทั้้�งมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
•	การพิิจารณามอบอำำ�นาจและกำำ�กับั ดููแลการกระจายอำำ�นาจในการบริิ หารงานหรืือดำำ�เนิินการในธุุรกิิจธนาคารภายใต้้ สิ่่ง� ที่่�คณะกรรมการได้้ พิิจารณา
		 อนุุมัติั ไิ ว้้
2. ด้้ านการกำำ�กัับการปฏิิบัติั งิ าน
• ควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการให้้ เป็็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอัันเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของการถ่่วงดุุลอำำ�นาจเพื่่อ� การกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ านที่่�ดีี
•	ดููแลให้้ สถาบัันการเงิินบริิ หารจััดการด้้ านการให้้ บริิ การแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็ นธรรม
•	ดููแลให้้ มีีการจััดทำำ�นโยบายและมีีกระบวนการแจ้้ งเบาะแสภายในองค์์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• พบปะผู้้�บริิ หารระดัับสููงเป็็ นประจำำ�เพื่่�อทบทวนนโยบาย สร้้ างแนวทางการสื่่�อสารและการติิดตามความคืืบหน้้ าเกี่่�ยวกัับเป้้าหมายของธนาคาร
•	ส่่งเสริิ มความมั่่�นคงและแข็็งแกร่่งของธนาคาร เข้้ าใจลัักษณะของกฎเกณฑ์์ทางการและดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ ธนาคารดำำ�รงความสััมพัันธ์์อันั ดีีกับั หน่่วยงาน
		ที่่�กำำ�กับั ดููแล
• ให้้ คำำ�ปรึึกษาแก่่ฝ่่ายจััดการ ตลอดจนคำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบัติั งิ านตามที่่�ได้้ รวบรวมจากสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
• ทบทวนและพิิจารณาอนุุมัติั ิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด และวงเงิินสิินเชื่่�อแก่่ผู้้�มีีส่่วน
		 เกี่่�ยวข้้ องตามที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ในกรณีีที่่�ได้้ รัับอนุุญาตหรืือต้้ องปฏิิบัติั ิตามกฏเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
•	ดููแลให้้ ธนาคารมีีการเปิิ ดเผยข้้ อมููลด้้ านธรรมาภิิบาลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณะ เพื่่�อสนัับสนุุนและแสดงให้้ เห็็นถึงึ การมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
		ของธนาคาร
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3. ด้้ านการจััดการองค์์ กร
•	จััดระเบีียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิ มประสิิทธิิภาพและการตััดสินิ ใจเชิิงกลยุุทธ์์
• แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยเพื่่อ� ให้้ ความช่่วยเหลืือในการทำำ�หน้้ าที่่�และให้้ คำ�ปรึึก
ำ ษาในเรื่่�องที่่�ต้้องอาศััยความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้ านแก่่คณะกรรมการธนาคาร
•	ประเมิินประสิิทธิิภาพการกำำ�กับั ดููแลกิิจการธนาคาร รวมถึงึ เรื่่�องการเสนอชื่่อ� และการคััดเลืือกกรรมการธนาคาร การจััดการเรื่่�องข้้ อขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์
		การแก้้ ไขจุุดอ่อ่ นที่่�มีีและดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงตามความจำำ�เป็็ น
•	พััฒนาและรัักษาระดัับความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญที่่�เหมาะสมตามธุุรกิิจของธนาคารที่่�เติิบโตและมีีความซัับซ้้ อนมากขึ้้ �น
•	คััดเลืือก ดููแล และปรัับเปลี่่�ยนผู้้�บริิหารหลัักเมื่่อ� จำำ�เป็็ น โดยมั่่�นใจว่่าธนาคารมีีแผนการสืืบทอดผู้้�บริิหารที่่�เหมาะสม และผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งเป็็ นผู้้�มีีคุณส
ุ มบััติิ
		 เหมาะสมในการบริิ หารกิิจการธนาคาร
•	คััดเลืือก ประเมิิน และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารตลอดจนผู้้�บริิ หารระดัับสููงที่่�กำำ�หนด
•	ดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้ แน่่ใจว่่าผลประโยชน์์และค่่าตอบแทนของธนาคารมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับวััตถุปุ ระสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และข้้ อคิิดเห็็นของหน่่วยงาน
		กำำ�กับั ดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
• ทบทวนโครงสร้้ างภายในของธนาคารอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าขอบเขตความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการมีีความชััดเจนทั่่�วทั้้�งองค์์กร
3. ผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ผู้้�บริิ หารของธนาคาร (ตามคำำ�นิิยามของธนาคารซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับสำำ�นักั งาน ก.ล.ต.) ประกอบด้้ วยผู้้�บริิ หาร จำำ�นวน 26 คน ดัังนี้้ �
ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

1. นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร

2. นายเสนธิิป ศรีี ไพพรรณ

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ าธุุรกิิจ

3. นางมารีี แรมลีี

(1)

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ ารายย่่อย
รัักษาการประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี

4. นายโยฮัันเนส ฟรานซิิสคัสั คริิ เซล

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง

5. นางประภาศิิริิ โฆษิิตธนากร

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านการเงิิน

6. นายมาร์์ คัสั โดเลงก้้ า

(2)

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านปฏิิบัติั ิการ

7. นางสาวอาวีีวรรณ ตั้้�งตรงจิิตร

หััวหน้้ าควบคุุมทางการเงิิน

8. นางสาวสมคิิด ปรีี ชาสััมมกุุล

หััวหน้้ าวางแผนและวิิเคราะห์์ทางการเงิิน

9. นางสาวพิิมลวรรณ พััวรััตนอรุุณกร

หััวหน้้ าวางแผนและวิิเคราะห์์ทางการเงิิน-ลููกค้้ าธุุรกิิจ

10. นายธวััชชัยั ตรงนามสุุขกิิจ

หััวหน้้ าวางแผนและวิิเคราะห์์ทางการเงิิน-บริิ หารความเสี่่�ยง

11. นางสาวจิิตราวดีี ศรีี วิิจิิตร

หััวหน้้ าวางแผนและวิิเคราะห์์ทางการเงิิน-ลููกค้้ ารายย่่อย

12. นางสาว ปรีี ดิอิ ร คลัังนาค

(3)

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารและการเงิน

13. นายเมธ กนกพิบูล

หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย

14. นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน

หัวหน้าบริหารเงิน

15. นางขวััญหทััย สุุขุมุ ธรรมรััตน์์

หััวหน้้ าบริิ หารจััดการข้้ อมููลทางการเงิิน

16. นายเฉลิิมชััย ไพสิิฐมงคล

หััวหน้้ าบริิ หารเงิินกลางและต้้ นทุุนทางการเงิิน

17. นางวรลัักษณ์์ โชคชััยธรรม

หััวหน้้ าบริิ หารสิินทรััพย์์หนี้้ �สิินและเงิินกองทุุน

18. นางสาววารีี ธััญมงคลสวััสดิ์์�

หััวหน้้ าบริิ หารข้้ อมููลทางการเงิินต่่อทางการ

19. นางสุุภาวดีี วุุฒิิเทีียร

หััวหน้้ าวิิเคราะห์์และรายงาน ธปท.
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ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

20. นางกมลมาลย์์ สถาวร

หััวหน้้ าวิิเคราะห์์และรายงานงบการเงิิน

21. นางสาววีีรญา มหาขัันธ์์

หััวหน้้ าบริิ การรายงานทางการเงิิน

22. นางพััชรีี ลีีลารััศมีี

หััวหน้้ าวิิเคราะห์์ข้้อมููลและพััฒนาแบบจำำ�ลองเพื่่�อการบริิ หารเงิิน

23. นายประยุุทธ์์ บุุญเลิิศ (4)

หััวหน้้ าควบคุุมทางบััญชีี

24. นางสาวรจนา รััตนอุุบล

หััวหน้้ าปฏิิบัติั กิ ารทางบััญชีี

(5)

25. นางสาวศิิริิพร รััตนาอััมพวััลย์์ (6)

หััวหน้้ านโยบายและกำำ�กับั ดููแลทางการเงิิน

26. นางสาวมาลิินีี เหล่่าอิิทธิิ

หััวหน้้ าศููนย์์ข้้อมููลทางการเงิิน

หมายเหตุุ
(1)
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ ารายย่่อย ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม 2562
และได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม 2562 ถึึง 31 ธัันวาคม 2562
(2)
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านปฏิิบัติั ิการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 พฤษภาคม 2562
(3)
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หััวหน้้ าวางแผนและวิิเคราะห์์ทางการเงิิน-บริิ หารและการเงิิน ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มิิถุนุ ายน 2562
(4)
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หััวหน้้ าควบคุุมทางบััญชีี ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 16 สิิงหาคม 2562
(5)
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หััวหน้้ าปฏิิบัติั ิการทางบััญชีี ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 26 สิิงหาคม 2562
(6)
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หััวหน้้ านโยบายและกำำ�กับั ดููแลทางการเงิิน ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 16 สิิงหาคม 2562
			

4. เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการธนาคารได้้ แต่่งตั้้�ง นายนริิ ศ อารัักษ์์สกุลุ วงศ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิ ษััท (รายละเอีียดข้้ อมููลประวััติิการศึึกษาประสบการณ์์ทำำ�งาน และ
ประวััติกิ ารเข้้ ารัับการฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้ องด้้ านเลขานุุการบริิ ษััท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุุการบริิ ษััทมีีบทบาท หน้้ าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�ต้้องปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ให้้ เป็็ นไปตามข้้ อกฎหมายที่่�กำำ�หนดและแนวปฏิิบัติั ิที่่�ดีี (Best Practice) อีีกทั้้ �งยัังมีี
หน้้ าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลติิดตามการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่่ายจััดการ และธนาคารให้้ เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์์
ระเบีียบต่่าง ๆ ของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ข้้ อบัังคัับของธนาคาร รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ฝ่่ายจััดการ
และธนาคารเป็็ นไปตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)
เลขานุุการบริิษััทมีีบทบาทและหน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบ ดัังนี้้�
1. บทบาทหน้้ าที่่�ต่่อธนาคาร
1.1 ควบคุุมและกำำ�กับั ดููแลให้้ ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจในภาพรวมให้้ เป็็ นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ กฎเกณฑ์์ ข้้ อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
			ตลอดจนเป็็ นไปตามมติิของคณะกรรมการธนาคาร และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2 ดููแลการจััดเก็็บและรัักษาเอกสารสำำ�คัญ
ั ธนาคาร อาทิิ หนัังสืือรัับรอง บริิ คณห์์สนธิิ ข้้ อบัังคัับของธนาคาร ทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น ใบอนุุญาตต่่าง ๆ และ
			 หนัังสืือมอบอำำ�นาจ เป็็ นต้้ น
1.3 ผลัักดันั แนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ เพื่่�อให้้ ธนาคารมีีการจััดทำำ�นโยบาย และมีีการปฏิิบัติั ติ ามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)
			 และมีีการทบทวนอยู่่เ� สมอ
1.4 งานติิดต่่อประสานงานกัับบุุคคลภายนอก ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นผู้้�ประสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้้ าที่่�ต่่อคณะกรรมการ
2.1 เป็็ นที่่�ปรึึกษาในด้้ านกฎหมาย ระเบีียบ ข้้ อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ของคณะกรรมการและผู้้�บริิ หารระดัับสููง
2.2 ดููแล และควบคุุมให้้ ดำ�ำ เนิินการเรื่่�องการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยที่่�ตั้้ �งโดยคณะกรรมการธนาคารให้้ มีกี ารปฏิิบัติั ใิ ห้้ เป็็ น
			 ไปตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย ข้้ อบัังคัับธนาคาร กฎบััตรของคณะกรรมการแต่่ละคณะและข้้ อพึึงปฏิิบัติั ิที่่�ดีี (Best Practice)
2.3 เป็็ นเลขานุุการในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้ รัับมอบหมาย รวมถึึงคณะประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
			 รวมถึึงจััดทำำ�รายงานการประชุุมที่่�ถููกต้้องครบถ้้ วน พร้้อมแจ้้ งมติิที่่�ประชุุมต่่อผู้้�บริิ หารที่่�เกี่่�ยวข้้ องและมีีการติิดตามให้้ มีีการปฏิิบัติั ิตาม
2.4 ดููแลการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุุณสมบััติิกรรมการในกรณีีมีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่/กรรมการครบวาระ ตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ
			 รวมถึึงการขอความเห็็นชอบต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทย
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2.5 สอบทานให้้ กรรมการธนาคารมีีคุณส
ุ มบััติคิ รบถ้้ วนตลอดระยะเวลาในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็ นกรรมการธนาคาร ตามข้้ อกำำ�หนดของทางการอยู่่เ� สมอ
2.6 ดููแลเรื่่�องการใช้้ ข้้อมููลภายในของกรรมการ
2.7 ส่่งเสริิ มการพััฒนากรรมการ
2.8 จััดให้้ มีีการประเมิินตนเองของคณะกรรมการ
2.9 ดููแลให้้ กรรมการและผู้้�บริิ หาร ได้้ รัับความคุ้้�มครองทางกฎหมายอย่่างครบถ้้ วนในเรื่่�องการประกัันความรัับผิิดของกรรมการและผู้้�บริิ หาร
		 (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้้ าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้� น
3.1 กำำ�กับั ดููแลการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้ เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย ข้้ อบัังคัับธนาคารและเป็็ นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
			 รวมถึึงทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นเลขานุุการในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
3.2 ดููแลเรื่่�องสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และการสร้้ างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกับั ผู้้�ถืือหุ้้�น
5 การประชุุมคณะกรรมการ
ในปีี 2562 รายละเอีียดการเข้้ าประชุุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เป็็ นดัังนี้้ �
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กำำ�หนด คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กำำ�กัับ
ธนาคาร
บริิหาร
ตรวจสอบ ค่่ าตอบแทนและ ความเสี่่
สิินเชื่่�อ
� ยง
บรรษััทภิิบาล

ชื่่�อ-นามสกุุล
จำำ�นวนการประชุุมตั้้�งแต่่ ม.ค. – ธ.ค. 62
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24
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21

1. นายประสงค์์ พููนธเนศ (1)

16/17

-

-

-

-

-

2. นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ (2)

2/2

1/1

-

-

-

-

-

-

3/5

-

-

(4)

10/11

-

-

-

-

-

5. นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส (5)

16/17

23/24

-

13/13

-

-

6. นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์� (6)

17/17

-

15/15

-

-

-

7. นายศิิริิพงษ์์ สมบััติิศิริิ ิ (7)

15/16

-

-

11/12

10/11

-

1/1

-

-

-

1/1

-

11/15

-

-

-

9/11

16/16

1/1

-

-

1/1

1/1

-

11. นายจุุมพล ริิ มสาคร

17/17

24/24

-

13/13

-

21/21

12. นายวอน นิิเจล ริิ กเตอร์์ (11)

10/15

20/23

-

-

-

-

3. พลเอก อภิิรััชต์์ คงสมพงษ์์ (3)
4. พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์

8. นายปริิ ญญา หอมอเนก (8)
9. นางแคทเธอรีี น โล เป็็ ก เช็็ง

(9)

10. นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์ (10)

1/1

1/1

-

-

-

-

(13)

17/17

23/23

-

-

12/12

20/21

15. นายคริิ สโตเฟอร์์ จอห์์น คิิง (14)

14/16

-

12/14

11/12

-

-

16. นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิิทธิ์์�

16/17

-

13/15

-

-

-

17. นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ (15)

2/2

1/1

-

1/1

-

-

18. นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

17/17

24/24

-

-

11/12

17/21

ค่่ าเฉลี่่�ยการเข้้ าร่่ วมประชุุมคิิดเป็็ น

92%

98%

91%

97%

96%

92%

13. นายมิิฮาว ยาน ซููเรค (12)
14. นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์
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หมายเหตุุ
(1)

นายประสงค์์ พููนธเนศ ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและประธานกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 7/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Conference Call
(2)
นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
(3)
พลเอก อภิิรััชต์์ คงสมพงษ์์ ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 พฤษภาคม 2562
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งพิิเศษที่่� 1/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Conference Call
(4)
พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทน พลเอก อภิิรััชต์์ คงสมพงษ์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 30 พฤษภาคม 2562
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 8/2562, ครั้้�งที่่� 10/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Conference Call
(5)
นายฟิิ ลลิิป จีี. เจ. อีี. โอ. ดามััส เป็็ นกรรมการที่่�มิิได้้ มีีถิ่่�นพำำ�นักั ในประเทศไทย
• ในการประชุุมคณะกรรมการบริิ หาร ครั้้�งที่่� 1/2562, 3/2562, 5/2562, 7/2562, 9/2562, 11/2562 นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส
	ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(6)
นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งพิิเศษที่่� 6/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(7)
นายศิิริิพงษ์์ สมบััติศิิ ิริิ ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 16 ธัันวาคม 2562
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งพิิเศษที่่� 6/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(8)
นายปริิ ญญา หอมเอนก ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระแทน นายศิิริิพงษ์์ สมบััติิศิิริิ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(9)
นางแคทเธอรีี น โล เป็็ ก เช็็ง ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
• ในการประชุุมคณะกรรมการสิินเชื่่�อ ครั้้�งที่่� 2/2562, 4/2562, 6/2562, 9/2562,11/2562,13/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(10)
นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระแทน นางแคทเธอรีี น โล เป็็ ก เช็็ง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(11)
นายวอน นิิเจล ริิ กเตอร์์ เป็็ นกรรมการที่่�มิิได้้ มีีถิ่่�นพำำ�นักั ในประเทศไทย ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งพิิเศษที่่� 1/2562, ครั้้�งพิิเศษที่่� 4/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุุมคณะกรรมการบริิ หาร ครั้้�งที่่� 1/2562, 4/2562, 5/2562, 9/2562, 11/2562, 16/2562, 19/2562 ครั้้�งพิิเศษที่่� 1/2562,
		 2/2562, 3/2562, 4/2562 นายวอน นิิเจล ริิ กเตอร์์ ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(12)
นายมิิฮาว ยาน ซููเรค ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทน นายวอน นิิเจล ริิ กเตอร์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(13)
นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์
• ในการประชุุมคณะกรรมการบริิ หาร ครั้้�งที่่� 5/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(14)
นายคริิ สโตเฟอร์์ จอห์์น คิิง ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 16 ธัันวาคม 2562
• ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งพิิเศษที่่� 3/2562, 4/2562, 5/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งพิิเศษที่่� 2/2562, 3/2562, ครั้้�งที่่� 10/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุุมคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล ครั้้�งพิิเศษที่่� 1/2562, 2/2562 ร่่วมในการประชุุมผ่่านระบบ Skype for Business
(15)
นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562

6. ค่่ าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
6.1 ค่่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้้ กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ องค์์ประกอบ และค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็ นธรรมอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยใช้้ หลัักการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของ
คณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีีความสอดคล้้ องกัับภาระหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้ รัับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้้�ง
อยู่่ใ� นลัักษณะเทีียบเคีียงได้้ กับั บริิ ษััทที่่�อยู่่ใ� นอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและมีีขนาดใกล้้ เคีียงกััน
นอกจากนี้้ � การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการได้้ คำ�นึึ
ำ งถึงึ ความเพีียงพอและจููงใจในการสรรหาให้้ ได้้ กรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ และสามารถรัักษากรรมการที่่�มีคี วามรู้้�
ความสามารถให้้ สามารถปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ด้้วยความตั้้�งใจและความทุ่่�มเทในการสร้้ างคุุณประโยชน์์ให้้ แก่่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน
และบรรษััทภิิบาลจะพิิจารณาทบทวนค่่าตอบแทนกรรมการเป็็ นประจำำ�ทุกุ ปีี และนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาให้้ ความเห็็นชอบและบรรจุุเป็็ น
วาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติั เิ ป็็ นประจำำ�ทุกุ ปีี
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องค์์ ประกอบของค่่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้้ วย
1. ค่่าตอบแทนรายเดืือน ประกอบด้้ วย
1.1 เงิินประจำำ�ตำำ�แหน่่ง (Retaining Fee): 	กรรมการจะได้้ รัับเงิินประจำำ�ตำำ�แหน่่งเพีียงตำำ�แหน่่งเดีียว
1.2	ค่่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee):	กรรมการจะได้้ รัับค่่าตอบแทนกรรมการสำำ�หรัับทุุกคณะที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
2. ค่่าเบี้้ �ยประชุุมต่่อครั้้�ง (Attendance Fee):		กรรมการจะได้้ รัับค่่าเบี้้ �ยประชุุมทุุกครั้้�งที่่�เข้้ าร่่วมประชุุม
ค่่ าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็ นตััวเงิิน ประกอบด้้ วย
ค่่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เงิินประจำำ�ตำำ�แหน่่ ง (ต่่ อปีี )

ค่่ าตอบแทนกรรมการ (ต่่ อปีี )

ค่่ าเบี้้�ยประชุุม (ต่่ อครั้้�ง)

คณะกรรมการธนาคาร

ประธาน
รองประธาน*
กรรมการ

1,800,000
420,000
384,000

1,800,000
420,000
384,000

40,000
35,000
30,000

คณะกรรมการบริิ หาร

ประธาน
รองประธาน*
กรรมการ*

1,440,000
420,000
384,000

1,440,000
420,000
384,000

40,000
35,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการสิินเชื่่�อ

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

คณะกรรมการกำำ�กับั
เทคโนโลยีีสารสนเทศ*

ประธาน
กรรมการ

696,000
374,400

696,000
374,400

32,400
24,600

หมายเหตุุ
*ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 1/2563 ทบทวนค่่าตอบแทนในตำำ�แหน่่งรองประธานคณะกรรมการ รองประธานและกรรมการในคณะกรรมการบริิ หาร และค่่าตอบแทน
คณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีี โดยให้้ มีีผลในเดืือน มกราคม 2563
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กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หารของธนาคารไม่่ได้้ รัับผลประโยชน์์ ตอบแทนตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารและกรรมการผู้้�แทน ที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หารจาก ING Bank N.V.
ไม่่ได้้ รัับผลประโยชน์์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้้ นสัังกััด
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการธนาคารมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยใหม่่เพิ่่�มเติิม คณะกรรมการจะดููแลค่่าตอบแทนรวมให้้ อยู่่ภ� ายในวงเงิินไม่่เกิิน 40 ล้้ านบาท
ตามที่่�ได้้ รัับอนุุมัติั ิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2562 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ อนุุมัติั ิเงิินโบนััสให้้ แก่่คณะกรรมการธนาคารสำำ�หรัับงวดผลการดำำ�เนิินงานปีี 2561 ในอััตราร้้อยละ 0.5 ของเงิินปัั นผลจ่่าย
โดยให้้ คณะกรรมการเป็็ นผู้้�พิิจารณาจััดสรรเงิินโบนััสให้้ แก่่กรรมการแต่่ละราย ทั้้�งนี้้ � กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หารของธนาคารและกรรมการผู้้�แทนที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หาร
จากING Bank N.V. จะไม่่รัับเงิินโบนััสสำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร
ในปีี 2562 ธนาคารได้้ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้ แก่่กรรมการเป็็ นเงิิ นจำำ �นวนทั้้�งสิ้้น� 32,675,000 บาท และเงิิ นโบนััสจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 15,347,828.15 บาท
ดัังมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้ �
รายชื่่�อกรรมการ

รายละเอีียด

1. นายรัังสรรค์์ ศรีี วรศาสตร์์ (1)
(จนถึึง 31 พฤษภาคม 2561)
2. นายประสงค์์ พููนธเนศ (1)(2)
(ตั้้�งแต่่ 20 มิิถุนุ ายน 2561)

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการธนาคาร จำำ�นวน 4,240,000 บาท
และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,289,217.57 บาท

3. นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ (3)
(ตั้้�งแต่่ 3 ธัันวาคม 2562)

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริิ หาร
จำำ�นวน 193,600 บาท

4. พลเอก เฉลิิมชััย สิิทธิิสารท (1)
(จนถึึง 31 ตุุลาคม 2561)
5. พลเอก อภิิรััชต์์ คงสมพงษ์์ (1)(4)
(ตั้้�งแต่่ 14 พฤศจิิกายน 2561 – 3 พฤษภาคม 2562)

ได้้ รัับเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,105,043.63บาท

6. พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์ (5)
(ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 30 พฤษภาคม 2562)
7. นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส (6)

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จำำ�นวน 748,000 บาท

ได้้ รัับเงิินโบนััสจำำ�นวน 920,869.70 บาท

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จำำ�นวน 378,000 บาท และเงิินโบนััส
จำำ�นวน 245,565.25 บาท

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริิ หาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
จำำ�นวน 5,392,800 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท

8. นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวน 2,772,000 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท

9. นายศิิริิพงษ์์ สมบััติิศิริิ ิ (1)
(จนถึึง 16 ธัันวาคม 2562)

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล และกรรมการในคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง
จำำ�นวน 3,137,800 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท
ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง จำำ�นวน 117,800 บาท

10. นายปริิ ญญา หอมเอนก (7)
(ตั้้�งแต่่ 17 ธัันวาคม 2562)
11. นายจุุมพล ริิ มสาคร

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิินเชื่่�อ
กรรมการในคณะกรรมการบริิ หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล จำำ�นวน 4,831,800 บาท และเงิินโบนััส
จำำ�นวน 1,473,391.50 บาท

12. นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิทิ ธิ์์�

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวน 1,942,200 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท
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รายชื่่�อกรรมการ
13. นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์
14. นายคริิ สโตเฟอร์์ จอห์์น คิิง (1)
(จนถึึง 16 ธัันวาคม 2562)

รายละเอีียด
ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริิ หาร
กรรมการในคณะกรรมการสิินเชื่่�อ และกรรมการในคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยง
จำำ�นวน 3,954,000 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท
ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
จำำ�นวน 2,439,400 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท

15. นายวอน นิิเจล ริิ กเตอร์์ (1)
(จนถึึง 3 ธัันวาคม 2562)

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริิ หาร
จำำ�นวน 2,101,600 บาท และเงิินโบนััสจำำ�นวน 1,473,391.50 บาท

16. นางแคทเธอรีี น โล เป็็ ก เช็็ง (1)
(จนถึึง 3 ธัันวาคม 2562)
17.นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์ (8)
(ตั้้�งแต่่ 17 ธัันวาคม 2562)

ไม่่ได้้ รัับค่่าตอบแทนและโบนััส โดยเป็็ นไปตามเกณฑ์์ของ ING Bank N.V.

18.นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ (9)
(ตั้้�งแต่่ 3 ธัันวาคม 2562)
19. นายมิิฮาว ยาน ซููเรค (10)
(ตั้้�งแต่่ 17 ธัันวาคม 2562)
20. นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
จำำ�นวน 176,600 บาท
ได้้ รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริิหาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาลจำำ�นวน 249,400 บาท
ไม่่ได้้ รัับค่่าตอบแทนและโบนััส โดยเป็็ นไปตามเกณฑ์์ของ ING Bank N.V,
ไม่่ได้้ รัับค่่าตอบแทนและโบนััส โดยเป็็ นไปตามเกณฑ์์ของธนาคาร

หมายเหตุุ
(1) ปัั จจุุบัน
ั ไม่่ได้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการธนาคาร
(2) นายประสงค์์ พููนธเนศ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรัังสรรค์์ ศรีี วรศาสตร์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 20 มิิถุนุ ายน 2561
		 และลาออกจากตำำ�แหน่่ง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563
(3) นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
(4) พลเอก อภิิรััชต์์ คงสมพงษ์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิิมชััย สิิทธิิสารท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 14 พฤศจิิกายน 2561 และลาออกจากตำำ�แหน่่ง
		 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 พฤษภาคม 2562
(5) พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทน พลเอก อภิิรััชต์์ คงสมพงษ์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 30 พฤษภาคม 2562
(6) นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาลแทน นายศิิริิพงษ์์ สมบััติศิ
ิ ิริิ
		 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(7) นายปริิ ญญา หอมเอนก ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระแทน นายศิิริิพงษ์์ สมบััติิศิิริิ โดยมีีผลตั้้�งแต่่ วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(8) นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระแทน นางแคทเธอรีี น โล เป็็ ก เช็็ง โดยมีีผลตั้้�งแต่่ วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(9) นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
(10) นายมิิฮาว ยาน ซููเรค ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทน นายวอน นิิเจล ริิ กเตอร์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่ วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2562

ค่่ าตอบแทนอื่่�นๆ และสิิทธิิประโยชน์์ อื่่�นๆ
- ไม่่ มีี –
6.2 ค่่ าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ในรอบปีี บััญชีีสิ้้ �นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ผู้้�บริิ หารจำำ�นวน 26 คนของธนาคาร (ตามคำำ�นิิยามของธนาคารซึ่่�งสอดคล้้ องกัับสำำ�นักั งาน ก.ล.ต.)
ได้้ รัับค่่าตอบแทนรวมเป็็ นมููลค่่า 252 ล้้ านบาท ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยเงิินเดืือน โบนััส กองทุุนสำำ�รองเลี้้ �ยงชีีพ และผลตอบแทนอื่่น� ๆ (ทั้้�งนี้้ ผู้้�บริิ
� หารตามนิิยามของธนาคาร
ซึ่่�งสอดคล้้ องกัับสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. หมายถึึง ผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิ หารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากผู้้�จััดการลงมา ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิ หารรายที่่�สี่่�ทุกุ ราย และให้้ หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิ หารในงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็ นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้ �นไปหรืือ
เทีียบเท่่า และเจ้้ าหน้้ าที่่�ในงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�อาจล่่วงรู้้�ข้้ อมููลทางการเงิินก่่อนการเปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ)
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7 บุุคลากร
7.1 จำำ�นวนพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธนาคารมีีพนัักงานทั้้�งสิ้้ �น จำำ�นวน 8,135 คน
จำำ�นวนพนัักงานแบ่่ งตามสายงาน
2562
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

สายงาน
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร

473

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ าธุุรกิิจ

715

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี

493

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ ารายย่่อย

4,610

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง

410

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านการเงิิน

172

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านปฏิิบัติั ิการ

1,262
ณ 31 ธัันวาคม 2562

การเปลี่่� ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานในช่่ วง 3 ปีี ที่่�ผ่่านมา
จำำ�นวนพนัักงานของธนาคาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2560
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

2561
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

2560
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

8,135

8,373

8,547

7.2 ข้้ อพิพ
ิ าทด้้ านแรงงานที่่�สำำ�คััญ
ประเภทคดีี
1.	กรณีีธนาคารฟ้้องร้้องพนัักงาน
1.1 เรื่่�องผิิดสัญ
ั ญาจ้้ างแรงงาน
- คดีียังั ไม่่สิ้้ �นสุุด
- คดีีสิ้้ �นสุุดแล้้ ว
2.	กรณีีพนัักงานฟ้้องร้้องธนาคาร
2.1 เรื่่�องเลิิกจ้้างไม่่เป็็ นธรรม
- คดีียังั ไม่่สิ้้ �นสุุด
- คดีีสิ้้ �นสุุดแล้้ ว
2.2 เรื่่�องขอให้้ แก้้ ไขผลการประเมิินผลงาน
- คดีียังั ไม่่สิ้้ �นสุุด
- คดีีสิ้้ �นสุุดแล้้ ว

จำำ�นวนคดีี
1
1
1
-

21
20
5
15
1
1
-

สถานะ

อยู่่ใ� นกระบวนการพิิจารณา

อยู่่ใ� นกระบวนการพิิจารณา
อยู่่ใ� นกระบวนการพิิจารณา

ผลตอบแทนของบุุคลากร
ธนาคารตระหนัักดีีว่่าพนัักงาน คืือ ทรััพยากรที่่�มีีค่่าและเป็็ นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ที่่�จะผลัักดันั ให้้ ธนาคารบรรลุุผลสำำ�เร็็ จตามเป้้าหมาย ธนาคารจึึงให้้ ความสำำ�คัญ
ั ใน
การดููแลให้้ พนัักงานของธนาคารทุุกคนมีีขวัญ
ั และกำำ�ลังั ใจที่่�ดีใี นการทำำ�งาน ให้้ ได้้ รัับผลตอบแทนตามผลงาน ทัักษะ ความสามารถ และให้้ ได้้ รัับสวััสดิกิ ารและสิิทธิิ
ประโยชน์์ต่า่ ง ๆ อย่่างเหมาะสม เป็็ นธรรม และอยู่่ใ� นระดัับที่่�ทัดั เทีียมกัับสถาบัันการเงิินอื่่�น
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ผลตอบแทนรวมของพนัักงานและลัักษณะผลตอบแทนที่่�ให้้ กัับพนัักงาน
ธนาคารมีีการพิิจารณาการจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปแบบของเงิินเดืือนและค่่าตอบแทนตามผลการปฏิิบัติั ิงานให้้ มีีความเหมาะสมเทีียบเคีียงได้้ กับั การจ่่ายของ
กลุ่่�มการเงิินการธนาคารและให้้ เกิิดความเป็็ นธรรมภายในธนาคาร และธนาคารได้้ ปรัับปรุุงข้้ อมููลค่่าตอบแทนให้้ เหมาะสมกัับขอบเขตหน้้ าที่่�ความรัับผิิดชอบ
และจััดหาเครื่่�องมืือในการทำำ�งานตามบทบาทหน้้ าที่่� โดยไม่่ยึึดถืือระดัับพนัักงาน รวมถึึงนำำ�เอาความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาเป็็ นหน่่วยชี้้ �วััดในการดำำ�เนิิน
หน้้ าที่่� และมีีผลในการพิิจารณาค่่าตอบแทน อีีกทั้้ �งการวางกรอบค่่าตอบแทนโดยรวม เพื่่�อผลัักดันั ให้้ เกิิดวัฒ
ั นธรรมตามแนวคิิด “Pay for Performance” โดย
จะแปรผัันตามผลการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานและผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
โดยที่่�ธนาคารมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านพนัักงานประจำำ�ปีี และการขึ้้ �นเงิินเดืือนและจ่่ายโบนััสประจำำ�ปีี ตามผลงานประจำำ�ปีี ในปีี 2562 พนัักงานของธนาคาร
ทั้้�งหมดได้้ รัับค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือน ค่่าครองชีีพ เงิินช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการทำำ�งาน ค่่าตอบแทนที่่�แปรผัันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่่�น
เป็็ นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้ �น 8,015 ล้้ านบาท
เงิินช่่ วยเหลืือประเภทอื่่�น
ธนาคารช่่วยเหลืือพนัักงานในโอกาสต่่าง ๆ เช่่น กรณีีพนัักงานสมรส คลอดบุุตร อุุปสมบทประกอบพิิธีีฮัจั จ์์ รวมทั้้�งมอบทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงาน และในกรณีี
ที่่�พนัักงานหรืือบุุคคลในครอบครััวเสีียชีีวิิต ธนาคารได้้ จ่า่ ยเงิินช่่วยเหลืือตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคาร เป็็ นต้้ น
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงาน
ธนาคารและพนัักงานได้้ ร่่วมกัันจััดตั้้ �งกองทุุนสำำ�รองเลี้้ �ยงชีีพพนัักงานธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน) ซึ่่ง� จดทะเบีียนแล้้ ว ควบคุุมกำำ�กับั ดููแลการบริิหารจััดการ
โดยคณะกรรมการกองทุุนฯ ประกอบด้้ วยกรรมการฝ่่ายนายจ้้ างซึ่่ง� มาจากการแต่่งตั้้�ง และกรรมการฝ่่ายลููกจ้้ างซึ่่ง� มาจากการเลืือกตั้้�งโดยสมาชิิกกองทุุน เพื่่อ� ส่่งเสริิม
ให้้ พนัักงานสะสมเงิินออมตามอััตราส่่วนที่่�ต้้องการส่่วนหนึ่่ง� และธนาคารส่่งสมทบตามอััตราส่่วนตามอายุุงานของพนัักงานส่่วนหนึ่่ง� และมีีรููปแบบการจััดการกองทุุน
แบบ Employee’s Choice โดยพนัักงานสามารถเลืือกจ่่ายเงิินสะสมเข้้ ากองทุุนได้้ ในอััตราร้้อยละ 2-15 ของเงิินเดืือนของพนัักงานแต่่ละราย และธนาคาร
สมทบเงิินร้้อยละ 5-10 ของเงิินเดืือนของพนัักงานเข้้ ากองทุุนสำำ�รองเลี้้ �ยงชีีพ เพื่่อ� เป็็ นเงิินก้้ อนสุุดท้้ายในการยัังชีีพด้้ วยความมั่่�นคงหลัังเกษีียณอายุุการทำำ�งานของ
พนัักงาน
สวััสดิกิ ารและผลประโยชน์์ เกื้้�อกููลอื่่�น
•	สวััสดิกิ ารรัักษาพยาบาล ธนาคารจััดสวัสดิ
ั กิ ารรัักษาพยาบาลสำำ�หรัับพนัักงานในรููปแบบการประกัันสุุขภาพรัักษาพยาบาลโดยผ่่านบริิษัทั ประกัันที่่�มีมี าตรฐาน
		การบริิ การที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้ บริิ การและคำำ�แนะนำำ�แก่่พนัักงานให้้ ได้้ รัับความสะดวกและมีีความคล่่องตััวในการใช้้ บริิ การ ซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงการรัักษา
		 ด้้ านทัันตกรรม นอกจากนั้้�น ธนาคารยัังจััดให้้ มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ให้้ กับั พนัักงานทุุกระดัับซึ่่ง� เป็็ นการดููแลสุุขภาพพนัักงานในเชิิงการป้้องกััน
		 โดยตั้้�งแต่่ปีี 2559 ธนาคารได้้ พัฒ
ั นาโปรแกรมการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ให้้ เหมาะกัับพนัักงานตามกลุ่่�มอายุุ เพราะในแต่่ละช่่วงวััยมีีความเสี่่�ยงของการ
		 เกิิดโรคที่่�แตกต่่างกััน และความเสี่ย่� งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้ �นจากสภาพแวดล้้ อมการทำำ�งานบางตำำ�แหน่่งงานประกอบการพิิจารณา รวมทั้้�งจััดให้้ มีีห้้องพยาบาล
		ที่่�สำ�นั
ำ กั งานใหญ่่และสำำ�นักั งานธนาคารที่่�อาคารเอไอเอแคปิิ ตอลเซ็็นเตอร์์ มีีแพทย์์ผู้้� เชี่่ย� วชาญเฉพาะโรคหมุุนเวีียนมาตรวจรัักษาและให้้ คำ�ปรึึก
ำ ษาปัั ญหา
		สุุขภาพให้้ กับั พนัักงาน นอกจากนั้้�นยัังมีีเตีียงผู้้�ป่่วยรองรัับการเจ็็บป่่ วยและการปฐมพยาบาลเบื้้ �องต้้ นสำำ�หรัับพนัักงานระหว่่างการปฏิิบัติั งิ าน
• การทำำ�ประกัันชีีวิติ การประกัันโรคร้้ าย การประกัันอุุบัติั เิ หตุุส่่วนบุุคคล และเงิินช่่ วยเหลืือค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีอุบัุ ติั เิ หตุุเนื่่�องจากการปฏิิบัติั งิ าน
		
ธนาคารมีีการเสนอแผนประกัันสุุขภาพที่่�เหมาะกัับความต้้ องการที่่�แตกต่่างของพนัักงานแต่่ละคน โดยพนัักงานสามารถเลืือกแผนได้้ เอง เพื่่�อให้้ พนัักงาน
		มีีความมั่่�นคงในชีีวิตก
ิ ารทำำ�งานกัับธนาคาร คุ้้�มครองตลอด 24 ชั่่ว� โมง ทั้้�งในและนอกเวลาทำำ�งาน รวมถึงึ การจััดทำ�ป
ำ ระกัันชีีวิติ ให้้ กับั พนัักงานที่่�ปฏิบัิ ติั งิ าน
		 ในพื้้ �นที่่�เสี่่ย� ง 4 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ได้้แก่่ ยะลา ปััตตานีี นราธิิวาส และสงขลา รวมถึงึ เงิินช่่วยเหลืือเป็็ นค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีอุบัุ ติั เิ หตุุเนื่่อ� งจากการปฏิิบัติั งิ าน
• สิินเชื่่�อสวัสดิ
ั กิ ารพนัักงาน ธนาคารได้้ ให้้ การช่่วยเหลืือด้้ านการเงิินแก่่พนัักงานโดยจััดสวัสดิ
ั กิ ารสิินเชื่่�อพนัักงาน โดยยึึดหลัักการให้้ บริิการ กระบวนการ
		ทำำ�งานและคุุณลักั ษณะผลิิตภัณท์
ั ์ใกล้้ เคีียงกัับลููกค้้ าของธนาคาร รวมทั้้ �งส่่งเสริิ มให้้ พนัักงานยึึดมั่่�นด้้ านวิินัยั ทางการเงิิน นอกจากนี้้ � ยัังให้้ สวัสดิ
ั ิการ
		สิินเชื่่�อกรณีีพนัักงานประสบภััยพิิบัติั ิ เพื่่�อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้ อนให้้ กับั พนัักงานเหล่่านั้้�น
• กิิจกรรมพนัักงาน ธนาคารสนัับสนุุนให้้ มีกี ารจััดตั้้ �งชมรมต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ พนัักงานเข้้ าร่่วมกิิจกรรมได้้ ตามความสนใจ เพื่่อ� เป็็ นการสร้้ างสมดุุลให้้ กับั การทำำ�งาน
		 และชีีวิิตส่ว่ นตััว
• ห้้ องอาหาร เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้ กับั พนัักงาน ธนาคารจึึงได้้ จัดห้
ั ้ องอาหารสำำ�หรัับพนัักงาน ณ อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่ โดยพนัักงานสามารถซื้้ �ออาหาร
		 และเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคุณ
ุ ภาพรัับประทานในราคาย่่อมเยาและอยู่่ใ� นสภาพแวดล้้ อมที่่�ดีี
• ห้้ องออกกำำ�ลัังกาย เพื่่�อสนัับสนุุนและให้้ ความสะดวกกัับพนัักงาน รวมถึึงช่่วยให้้ พนัักงานเกิิดความใส่่ใจกัับสุุขภาพ และช่่วยให้้ มีีสุขุ ภาพแข็็งแรงและ
		มีีสมาธิิในการทำำ�งาน และสามารถส่่งเสริิ มสุุขภาพที่่�ดีีในที่่�ทำำ�งานได้้ ณ อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่
• ห้้ องสัันทนาการ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ กับั พนัักงาน รวมถึึงสามารถพัักผ่อ่ นในเวลาพััก เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานต่่อไป
การพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อให้้ สอดคล้้ องตามแผนธุุรกิิจ
ในปีี ที่่ผ่� า่ นมา ธนาคารได้้ พัฒ
ั นาเส้้ นทางการเรีียนรู้้�ตามโร้้ดแมป เพื่่อ� พััฒนาความรู้้�ความสามารถขั้้�นพื้้ �นฐานที่่�จำ�ำ เป็็ น และสมรรถนะความเป็็ นผู้้�นำำ�ให้้ กับั ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกระดัับ โดยรายละเอีียดของโครงการต่่าง ๆ สามารถอ่่านได้้ จากรายงานความยั่่�งยืืน
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการตระหนัักถึงึ ความสำำ�คัญ
ั และประโยชน์์ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี จึึงได้้ จัดั ให้้ มีนี โยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของธนาคารอย่่างเป็็ นลายลัักษณ์์
อัักษรตั้้�งแต่่ปีี 2549 รวมทั้้�งได้้ เผยแพร่่ ไว้้ บนเว็็บไซต์์ของธนาคารเพื่่�อให้้ พนัักงานธนาคารและบุุคคลภายนอกได้้ รัับทราบถึึงนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของธนาคาร ซึ่่ง� คณะกรรมการได้้ ดููแลและติิดตามให้้ พนัักงานถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััดตลอดมาและมีีการทบทวนนโยบายอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ปีี 2560 คณะกรรมการได้้ พิจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำำ�หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีสำี �ำ หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่่�สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ซึ่่ง� สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ได้้ นำำ�หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิ ษััทจดทะเบีียนของ
ตลาดหลััก ทรัั พ ย์์ ฯ ปีี 2555 มาปรัั บ ใช้้ ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งกัับ บริิ บ ทการทำำ � หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการในแต่่ ล ะกระบวนการประกอบธุุ ร กิิ จ ของธนาคาร
รวมทั้้�งเพิ่่�มประเด็็นใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้ ครอบคลุุมแนวคิิดหรืือปัั จจััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ให้้ เป็็ นไปตาม หมวดหลัักของหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิ ษััท
จดทะเบีี ย น ของตลาดหลััก ทรัั พ ย์์ ฯ ปีี 2555 ไว้้ เพื่่� อ ให้้ ธ นาคารมีี ก ารบริิ ห ารจััดก ารที่่� เ ป็็ นมาตรฐานสากล มีี ก ารดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่า งมีี ป ระสิิท ธิิ ภ าพ
ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิ ต ปราศจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั โปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อสร้้ างความยั่่�งยืืนให้้ แก่่ธนาคารและเป็็ นการสร้้ างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย สัังคม ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องทุุกฝ่่าย
สำำ�หรัับ ในปีี 2562 นี้้ � คณะกรรมการได้้ พิิจารณาทบทวนและปรัับปรุุ งนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของธนาคารโดยยัังคงยึึดถืือแนวทางตามหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิ จการที่่�ดีีสำำ�หรัั บบริิ ษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. รวมทั้้�งปรัั บปรุุ งให้้ สอดคล้้ องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของหลัักเกณฑ์์ ที่่�เกี่่� ยวข้้ อง
และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิิชย์์ (Industry Code of Conduct) ทั้้�งนี้้ � เพื่่�อให้้ ครอบคลุุมและทัันต่่อพััฒนาการด้้ านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
(โปรดพิิจารณารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้ อ “การปฏิิบัติั ิตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�น ๆ ”) และเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่านโยบายยัังคงมีีความสอดคล้้ อง
กัับมาตรฐานสากล และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� อี ยู่่� ซึ่่ง� ครอบคลุุมหลัักการ ดัังนี้้ �
หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้� น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการรัั กษาสิิทธิิ ของผู้้�ถืือหุ้้�นและส่่งเสริิ มให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นใช้้ สิิทธิิ ของตนอย่่างเต็็มที่่� โดยเฉพาะสิิทธิิ ขั้้น� พื้้ น� ฐาน อัันได้้ แก่่
การซื้้ �อขายหรืือโอนหุ้้�น การมีีส่ว่ นแบ่่งกำำ�ไรของกิิจการ การได้้ รัับข้้ อมููลข่่าวสารของธนาคารอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งการสนัับสนุุนการใช้้ สิทิ ธิิในการเข้้ าประชุุมและ
ออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ� การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี รวมถึงึ เรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีผี ลกระทบต่่อธนาคาร เช่่น การจััดสรรเงิินปัั นผล
การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน การอนุุมัติั ิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การกำำ�หนดหรืือแก้้ ไขข้้ อบัังคัับและหนัังสืือบริิ คณห์์สนธิิ เป็็ นต้้ น โดยธนาคารจะไม่่กระทำำ�การใด ๆ
อัันเป็็ นการละเมิิดหรืือริิ ดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้� น
ธนาคารมีีนโยบายสนัับสนุุนและส่่งเสริิ มผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�มทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย นัักลงทุุนสถาบัันและผู้้�ถืือหุ้้�นชาวต่่างประเทศเข้้ าร่่ วมการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2562 การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ได้้ จัดขึ้้
ั �นเมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ.ห้้ องออดิิธอเรีี ยม ชั้้�น 7 ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั
(มหาชน) สำำ�นักั งานใหญ่่ เลขที่่� 3000 ถนนพหลโยธิิน แขวงจอมพล เขตจตุุจักั ร กรุุ งเทพมหานคร ทั้้�งนี้้ � ในการกำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�ในการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น ธนาคารจะคำำ�นึึงถึึงความสะดวกของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเข้้ าร่่ วมประชุุมเป็็ นหลััก โดยการดำำ�เนิินการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเป็็ นไปตามหลัักการกํํากัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยสรุุปดังั ต่่อไปนี้้ �
ก่่ อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้� น
ในการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารได้้ แจ้้ งกำำ�หนดการพร้้อมวาระการประชุุมให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในวัันที่่� 8 มีีนาคม 2562
ก่่ อนวัันประชุุมล่่วงหน้้ า 35 วััน และได้้ เผยแพร่่ ห นััง สืือเชิิ ญ ประชุุม พร้้อมเอกสารประกอบทั้้�ง ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษไว้้ บ นเว็็บ ไซต์์ ข องธนาคาร
(www.tmbbank.com) ในส่่วนของ “นัักลงทุุนสััมพัันธ์์” ภายใต้้ หัวั ข้้ อ “การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น” เพื่่�อเปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ มีีเวลาในการศึึกษาข้้ อมููลประกอบ
การประชุุมล่่วงหน้้ าอย่่างเพีียงพอ ธนาคารได้้ มอบหมายให้้ บริิ ษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั ซึ่่�งเป็็ นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ของธนาคาร
เป็็ นผู้้�จััดส่ง่ หนัังสืือเชิิญประชุุมในรููปแบบเอกสารที่่�มีีข้้อมููลเช่่นเดีียวกัับที่่�ปรากฏบนเว็็บไซต์์ให้้ กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้ าก่่อนวัันประชุุม 21 วััน ซึ่่ง� เป็็ นไปตามนโยบาย
และมากกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ในหนัังสืือเชิิญประชุุมจะระบุุถึึงวััตถุปุ ระสงค์์และเหตุุผล และความเห็็นของคณะกรรมการในแต่่ละวาระ รวมทั้้�งรายละเอีียดข้้ อมููลประกอบการพิิจารณาใน
แต่่ละวาระอย่่างครบถ้้ วนและเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจ ในแต่่ละวาระมีีการระบุุรายละเอีียดให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่างชััดเจนว่่าเป็็ นเรื่่�องเสนอเพื่่�อพิิจารณา
หรืือเพื่่�อทราบ นอกจากนี้้ � ในหนัังสืือเชิิญประชุุมได้้ มีีการแจ้้ งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเอกสารหลัักฐานที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นนำำ�มาแสดงตนในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ขั้้�นตอนการประชุุม และวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนพร้้อมทั้้�งได้้ แนบรายงานประจำำ�ปีี (Annual Report) ในรููปแบบ QR Code (ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถขอรัับเป็็ น
รููปเล่่มได้้ ) และเอกสารอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง นอกจากนี้้ธ� นาคารได้้ เผยแพร่่ หนัังสืือเชิิญประชุุมผ่่านหนัังสืือพิิมพ์์ เป็็ นเวลา 3 วัันตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย
ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถมาเข้้ าร่่ วมประชุุมได้้ ด้้วยตนเอง ธนาคารได้้ เปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้ บุคุ คลใด ๆ เข้้ าร่่ วมประชุุมแทนตนได้้
หรืือมอบฉัันทะให้้ กรรมการ/กรรมการอิิสระของธนาคารเพื่่�อเป็็ นทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้ หนัังสืือมอบฉัันทะที่่�ธนาคารได้้
จััดส่ง่ ไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม ทั้้�งนี้้ � กรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็ นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศและแต่่งตั้้�งให้้ คัสั โตเดีียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็็ นผู้้�รัับฝากและดููแล
หุ้้�นสามารถเลืือกใช้้ หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ค. ได้้ โดยสามารถพิิมพ์์เอกสารดัังกล่่าวได้้ จากเว็็บไซต์์ของธนาคาร
92

นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ อำำ�นวยความสะดวกให้้ แก่่นักั ลงทุุนสถาบััน โดยติิดต่่อประสานงานกัับนัักลงทุุนสถาบัันให้้ จัดั เตรีี ยมหนัังสืือมอบฉัันทะให้้ พร้้อมก่่อนวััน
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อความสะดวกในการลงทะเบีียน
วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้� น
ธนาคารได้้ ดำำ�เนิินการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างโปร่่ งใส เป็็ นธรรม และปฏิิบัติั ิต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีการอำำ�นวยความสะดวกให้้ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�รัั บ มอบฉัั น ทะ โดยจััด เจ้้ า หน้้ า ที่่� ล งทะเบีี ย นแยกตามประเภทของผู้้�เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ได้้ แ ก่่ มาประชุุ ม ด้้ ว ยตนเอง หรืือเป็็ นผู้้�รัั บ มอบฉัั น ทะ
และจััดให้้ มีีการลงทะเบีียนด้้ วยระบบ Barcode ที่่�มีีความรวดเร็็ วและถููกต้้ อง พร้้อมจััดทำำ�ใบลงคะแนนในแต่่ละวาระการประชุุมให้้ แก่่ผู้้� เข้้ าร่่วมประชุุมทุุกราย
รวมถึงึ ได้้ อำ�ำ นวยความสะดวกให้้ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมด้้ วยการจััดรถรัับ-ส่่งผู้้�ถืือหุ้้�น ณ จุุดต่่าง ๆ ตลอดจนการจััดเตรีียมพื้้ �นที่่�จอดรถสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเพีียงพอ
ก่่อนเริ่่� มเข้้ าสู่่�การประชุุมตามวาระ ประธานในที่่�ประชุุมได้้ มอบหมายให้้ เลขานุุการบริิ ษััทเป็็ นผู้้�ชี้้ �แจงรายละเอีียดต่่าง ๆ ให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึงึ วิิธีีปฏิิบัติั ใิ นการออก
เสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระและวิิธีีการนัับคะแนนให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบอย่่างชััดเจน ธนาคารได้้ จัดั เจ้้ าหน้้ าที่่�เพื่่�อทำำ�หน้้ าที่่�แปลเป็็ นภาษาอัังกฤษระหว่่างการ
ประชุุมเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ ธนาคารไม่่มีีการลิิดรอนสิิทธิิใด ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่่น ไม่่แจกเอกสาร
ที่่�มีีข้้อมููลสำำ�คัญ
ั เพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างกะทัันหััน ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้ อมููลสำำ�คัญ
ั โดยไม่่ได้้ แจ้้ งให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้ า และ
ไม่่จำำ�กัดสิ
ั ทิ ธิิในการเข้้ าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาภายหลัังการประชุุมเริ่่� ม เป็็ นต้้ น
ในระหว่่างการประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมจะดำำ�เนิินการประชุุมตามระเบีียบวาระและให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้ สิิทธิิลงคะแนนเสีียง รวมทั้้�งเปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถาม
ในทุุกวาระอย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งนี้้ � ประธานให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับข้้ อเสนอแนะหรืือข้้ อคิิดเห็็นจากผู้้�ถืือหุ้้�นโดยได้้ มีีการชี้้ �แจงข้้ อซัักถามที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างละเอีียดชััดเจน และ
รัับจะนำำ�ข้้ อคิิดเห็็นที่่�เป็็ นประโยชน์์ไปพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไป
สำำ�หรัั บการลงคะแนนและการนัับคะแนนเสีี ยง ธนาคารจะดำำ � เนิิ นการอย่่า งเปิิ ดเผยและโปร่่ ง ใสโดยมีี ผู้้� แทนคืือ นางสาวรพีี พ ร สััง ข์์ จำำ�ป า จากบริิ ษัั ท
วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กัดั มาเป็็ นสัักขีพี ยานในการนัับคะแนนเสีียงครั้้�งนี้้ นอกจากนี้้
�
ธนาคารมีี
�
อาสาสมััครจากผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 2 คน ได้้ แก่่ 1.นายภคณิิต
จัันทร์์สว่า่ ง 2.นางสาวอััญชลีี วััชราภััย เป็็ นตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�นทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นสัักขีีพยานในการตรวจสอบ วิิธีีการลงคะแนน การเก็็บบััตรลงคะแนน การนัับคะแนน
และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุุกวาระ โดยเลขานุุการบริิ ษััทจะเป็็ นผู้้�ประกาศผลการลงคะแนนในทุุกวาระ
เลขานุุการบริิ ษััทจะต้้ องบัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของแต่่ละวาระการประชุุม ข้้ อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น คำำ�ชี้้ �แจงของคณะกรรมการ
ธนาคารและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมพร้้อมคะแนนเสีียงอย่่างถููกต้้ องในทุุกวาระ
ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้� น
ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเสร็็ จสิ้้ �น ธนาคารได้้ แจ้้ งมติิที่่�ประชุุมผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในวัันศุุกร์์ที่่� 12 เมษายน 2562 เวลา 20.34 น. โดยมติิ
ดัังกล่่าวได้้ ระบุุคะแนนเสีียงทั้้�งที่่�เห็็นด้้ วย ไม่่เห็็นด้้ วย และงดออกเสีียงในแต่่ละวาระ นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ จัดทำ
ั ำ�รายงานการประชุุมที่่�มีีรายละเอีียดครบถ้้ วน
ประกอบด้้ วย รายชื่่�อกรรมการที่่�เข้้ าร่่ วมและไม่่เข้้ าร่่ วมประชุุม คำำ�ชี้้แ� จงที่่�เป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั คำำ�ถาม คำำ�ตอบหรืือข้้ อคิิดเห็็นโดยสรุุ ปส่่งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
และหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ภายใน 14 วัันนัับแต่่วันั ประชุุม พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
เพื่่�อให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งธนาคารได้้ มีีการจััดเก็็บรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเป็็ นระบบ
ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีการบัันทึึกภาพบรรยากาศการประชุุมในรููปแบบ DVD เพื่่�อให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้ เข้้ าร่่วมประชุุมสามารถติิดตามการประชุุมได้้ ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
สนใจให้้ สอบถามได้้ ที่่�ธนาคาร
หมวดที่่� 2 การปฏิิบัติั ต่ิ ่ อผู้้�ถือหุ้้�
ื นอย่่ างเท่่ าเทีียมกััน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายเพื่่อ� ให้้ มั่่น� ใจว่่าสิิทธิิของตนจะได้้ รัับการปฏิิบัติั อิ ย่่างเท่่าเทีียมกัันทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย นัักลงทุุนสถาบััน
โดยผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายจะได้้ รัับการปฏิิบัติั ด้ิ ้ วยความเป็็ นธรรมและเสมอภาคตามเงื่่�อนไขของกฎหมาย โดยสรุุปดังั ต่่อไปนี้้ �
สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย หรืื อโอนหุ้้�น
ธนาคารจะแต่่งตั้้�งให้้ บริิ ษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด เป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับงานทะเบีียนหลัักทรััพย์์ของธนาคาร เพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการการซื้้ �อ ขาย หรืือโอนหุ้้�น
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สิิทธิิในการรัั บส่่ วนแบ่่ งกำำ�ไรของธนาคาร
ธนาคารจะจััดสรรกำำ�ไรให้้ กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นในรููปของเงิินปัั นผลรวมถึงึ เงิินปัั นผลระหว่่างกาล ซึ่่ง� ในการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัั นผลนั้้�น ธนาคารคำำ�นึึงถึงึ การสร้้ างความเจริิญ
เติิบโตของผลการดำำ�เนิินงานที่่�ยั่่ง� ยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาวบนศัักยภาพและขีีดความสามารถของธนาคารอย่่างเต็็มที่่� รวมถึึงความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
และการจััดสรรเงิินสำำ�รองต่่าง ๆ ของธนาคาร กรอบเวลาการจ่่ายปัั นผลและเงิินปัั นผลระหว่่างกาล รวมถึึงรายละเอีียดการจ่่ายปัั นผลและจำำ�นวนเงิินปัั นผลได้้
เผยแพร่่ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตลอดจนเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
สิิทธิิในการรัั บทราบข้้ อมููลข่่ าวสาร ผลการดำำ�เนิินงานอย่่ างสม่ำำ��เสมอและทัันเวลา
ธนาคารจะดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ ได้้ รัับข้้ อมููลข่่าวสารของธนาคารอย่่างครบถ้้ วนนอกเหนืือจากการเปิิ ดเผยข้้ อมููลผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ธนาคารยัังได้้
เผยแพร่่ข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั รวมทั้้�งข่่าวสารต่่าง ๆ ที่่�เป็็ นปัั จจุุบันั แสดงไว้้ บนเว็็บไซต์์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิิทธิิในการเข้้ าร่่ วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้� น
ธนาคารให้้ สิิทธิิในการเข้้ าร่่ วมประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ธนาคารเปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถมาเข้้ าร่่ วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ ด้้วยตนเอง
สามารถมอบฉัันทะให้้ บุคุ คลใด ๆ เข้้ าประชุุมแทนตนได้้ หรืือมอบฉัันทะให้้ กรรมการ/กรรมการอิิสระของธนาคารซึ่่ง� ไม่่มีีส่ว่ นได้้ เสีียในวาระการประชุุมเป็็ นผู้้�รัับ
มอบฉัันทะในการประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนได้้ ด้้วยเช่่นกััน
สิิทธิิในการลงคะแนนเสีียง
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารให้้ สิิทธิิการออกเสีียงในที่่�ประชุุมเป็็ นไปตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นถืืออยู่่�โดยหนึ่่ง� หุ้้�นมีีสิิทธิิเท่่ากัับหนึ่่ง� เสีียง การนัับคะแนนเสีียง
เป็็ นไปอย่่างเปิิ ดเผยถููกต้้ อง โดยธนาคารจะนัับ 1 หุ้้�นเป็็ น 1 เสีียง และถืือเสีียงข้้ างมากเป็็ นมติิ ยกเว้้ นมติิพิิเศษบางกรณีีที่่�กฎหมายหรืือข้้ อบัังคัับของธนาคาร
กํําหนดให้้ ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่ข� องจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสีียง ธนาคาร
จััดให้้ มีีการใช้้ บัตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่่อง คืือ เห็็นด้้ วย ไม่่เห็็นด้้ วย และงดออกเสีียง เพื่่�อให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงได้้ ตามที่่�ต้้องการ
ธนาคารได้้ จัดั เก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงจากผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายในทุุกวาระที่่�มีีการลงคะแนนเสีียงและดำำ�เนิินการนัับคะแนนด้้ วยระบบ Barcode ที่่�มีีความรวดเร็็ ว
พร้้อมประมวลผลอย่่างถููกต้้ อง ในระหว่่างการประชุุมธนาคารได้้ แจ้้ งผลการนัับคะแนนเสีียงให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในแต่่ละวาระโดยแบ่่งผลคะแนนเสีียงเป็็ น
จำำ�นวนเสีียงที่่�เห็็นด้้ วย ไม่่เห็็นด้้ วย งดออกเสีียง และจำำ�นวนบััตรเสีีย รวมทั้้�งธนาคารได้้ บันั ทึึกมติิที่่�ประชุุมตามผลคะแนนของการออกเสีียงในแต่่ละวาระไว้้
เป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร และเก็็บบััตรลงคะแนนทุุกใบเพื่่�อให้้ สามารถตรวจสอบได้้
สิิทธิิผู้้�ถือหุ้้�
ื นในการเสนอวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการเสนอชื่่�อบุคุ คลเพื่่อพิ
� จิ ารณาเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและเสนอคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับการประชุุมล่่วงหน้้า
ธนาคารได้้ เปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ ารัับการพิิจารณาให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการล่่วงหน้้ าก่่อนการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงเสนอคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้ า โดยผู้้�ถืือหุ้้�นต้้ องปฏิิบัติั ิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ธนาคารกำำ�หนด ในการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ธนาคารได้้ เปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้ อยเสนอวาระการประชุุมและเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ 3 เดืือนก่่อนวัันสิ้้ �นสุุด
รอบปีี บััญชีี ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม เป็็ นต้้ นไป พร้้อมรายละเอีียด ขั้้�นตอนและวิิธีีการเสนอวาระการประชุุมและการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ไว้้ บนเว็็บไซต์์ ของธนาคาร www.tmbbank.com ในส่่วนของ “นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ” ภายใต้้ หััวข้้ อ “การให้้ สิิทธิิ ผู้้�ถืื อหุ้้�นเสนอวาระและเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็ น
กรรมการล่่วงหน้้ าและเสนอคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการประชุุมล่่วงหน้้ า” และแจ้้ งให้้ นักั ลงทุุนทราบผ่่านระบบข่่าวตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สิิทธิิในการเลืือกตั้้ง� กรรมการเป็็ นรายบุุคคล และกำำ�หนดค่่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละปีี จะมีีกรรมการที่่�ครบวาระจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีีวาระการพิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการ
ธนาคาร โดยเปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็ นรายบุุคคล ซึ่่ง� ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิทิ ธิิที่่�จะเลืือกบุุคคลที่่�เห็็นว่่ามีีคุณส
ุ มบััติเิ หมาะสม เข้้ ามาทำำ�หน้้ าที่่�
กรรมการเพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์แทนตน ทำำ�ให้้ เกิิดความหลากหลาย และเป็็ นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างแท้้ จริิ ง ทั้้�งนี้้ร� ายละเอีียดของบุุคคลที่่�จะเสนอ
เพื่่อ� พิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็ นกรรมการเช่่น ชื่่อ� อายุุ การศึึกษา ประสบการณ์์ การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่น� ประเภทการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้ าร่่ วมประชุุมกรรมการ ระยะเวลาในการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เป็็ นต้้ น จะได้้ แจ้้ งให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านหนัังสืือเชิิญประชุุมในวาระนั้้�น ๆ
นอกจากนี้้ �ธนาคารให้้ สิทิ ธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการพิิจารณาอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้้ แนบรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของกรรมการที่่�มีีข้้อมููล
เพีียงพอที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้ ประกอบการพิิจารณา
สิิทธิิในการแต่่ งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่ าสอบบััญชีี
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ทุุกครั้้�ง ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีีวาระการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและการกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี เสนอให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ิ
โดยธนาคารได้้ แนบรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�สอบบััญชีีที่่�เสนอเข้้ ารัับการแต่่งตั้้�ง รวมทั้้�งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับค่่าสอบบััญชีีที่่�มีีข้้อมููลเพีียงพอที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ใช้้ ประกอบการพิิจารณา
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หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกัันเพื่่อ� ให้้ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ เสีียได้้ รัับสิิทธิิอย่่างเต็็มที่่� เป็็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยยึึดลููกค้้ าเป็็ นศููนย์์กลางและเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ า นอกจากนี้้ �ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีระบบการรัับเรื่่�องร้้องเรีี ยนจากลููกค้้ าและ
ดำำ�เนิินการแก้้ ไขปัั ญหาด้้ วยความระมััดระวัังและยุุติิธรรม มีีการเก็็บรัั กษาข้้ อมููลของลููกค้้ าไว้้ เป็็ นความลัับและปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขสััญญาที่่�ให้้ ไว้้ กัับคู่่�ค้้า
อย่่างเคร่่งครััด ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้ วยหลัักการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรมและมีีจริิยธรรม ซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต ปราศจากการทุุจริิตคอร์์ รััปชันั ธนาคารปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานทุุกคน
อย่่างยุุติธิ รรมและเสมอภาคโดยมุ่่�งเน้้ นการพััฒนาด้้ านการฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มความรู้้� ความสามารถ ศัักยภาพ และให้้ โอกาสแก่่พนัักงานในการโยกย้้ ายตำำ�แหน่่ง
หน้้ าที่่� ทั้้�งนี้้ � เพื่่�อเป็็ นการเพิ่่�มประสิิทธิิ ภาพในการทำำ�งาน รวมถึึงเป็็ นทรัั พยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณภาพในระยะยาว และมีีการกำำ�หนดผลตอบแทนที่่�เป็็ นธรรม
เทีียบเคีียงได้้ กับั อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งเสริิ มสร้้ างวััฒนธรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีขึ้้ �นในองค์์กร
นอกจากนี้้ � ธนาคารมีีมาตรการชดเชยในกรณีีที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียได้้ รัับความเสีียหายจากการที่่�ธนาคารธนาคารละเมิิดสิิทธิิ ตามกฎหมายของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย
ในปีี 2562 ธนาคารได้้ ทบทวนนโยบาย 17 ด้้ านที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ โดยสรุุปดังั ต่่อไปนี้้ �
นโยบายต่่ อผู้้�ถืือหุ้้� น
ธนาคารมีีนโยบายดููแลผลประโยชน์์ และปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย ผู้้�ลงทุุนสถาบััน รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นชาวต่่างประเทศ
อย่่างเป็็ นธรรมและเท่่าเทีียมกััน เช่่น สิิทธิิในการเข้้ าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและออกเสีียงลงคะแนน สิิทธิิในการแสดงความเห็็นอย่่างอิิสระในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเสนอวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณาเข้้ าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ สิิทธิิในการรัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไร ตลอดจนสิิทธิิใน
การรัับทราบข้้ อมููล ผลการดำำ�เนิินงาน และข่่าวสารสำำ�คัญ
ั ๆ อย่่างถููกต้้ อง ครบถ้้ วน โปร่่งใส สม่ำำ��เสมอและทัันเวลา
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อผู้้ถื� ือหุ้้น�
ธนาคารกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ เป็็ นไปอย่่างโปร่่งใสปราศจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้ างความเจริิ ญเติิบโตของผลการดำำ�เนิินงานที่่�ยั่่ง� ยืืน
อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาวบนศัักยภาพและขีีดความสามารถของธนาคารอย่่างเต็็มที่่� เพื่่�อสร้้ างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ แก่่ธนาคารทั้้�งในรููปของมููลค่่าหุ้้�นที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้ �น และ
การจ่่ายเงิินปัั นผลในอััตราที่่�เหมาะสม
นโยบายต่่ อพนัักงาน
ธนาคารดููแลให้้ พนัักงานธนาคารทุุกคนได้้ รัับการส่่งเสริิ มและพััฒนาความสามารถให้้ เกิิดศักั ยภาพในการปฏิิบัติั ิงานสููงสุุด จััดให้้ มีีสภาพการจ้้ างที่่�เหมาะสม
ยุุติิธ รรมเพื่่� อ ให้้ พ นััก งานทุุก คนได้้ มีี โ อกาสก้้ า วหน้้ า ในหน้้ า ที่่� ก ารงานโดยได้้ รัั บ ผลตอบแทนที่่� เ หมาะสมกัับ ศััก ยภาพของตน เปิิ ดรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น
ส่่งเสริิ มการทำำ�งานเป็็ นทีีม ปฏิิบัติั ิต่อ่ พนัักงานด้้ วยความสุุภาพและให้้ ความเคารพต่่อความเป็็ นปัั จเจกชน จััดให้้ มีีสวัสดิ
ั กิ ารและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน
ที่่�ดีี มีีการกำำ�หนดมาตรฐานความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งานและให้้ การเอาใจใส่่ดููแลพนัักงานทุุกคนอย่่างทั่่�วถึึง การว่่าจ้้ าง แต่่งตั้้�ง โยกย้้ าย
และกระบวนการลงโทษพนัักงานต้้ องพิิจารณาบนพื้้ �นฐานของความเป็็ นธรรม นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ ดููแลให้้ มีีแผนการใช้้ ทรััพยากรบุุคคลให้้ เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่ธนาคาร
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อพนัักงาน
ธนาคารจััดให้้ มีีสวัสดิ
ั กิ ารและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งานที่่�ดีี มีีการกำำ�หนดมาตรฐานความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งานและให้้ การเอาใจใส่่ดููแล
พนัักงานทุุกคนอย่่างทั่่�วถึึง เช่่น การจััดให้้ มีีพยาบาลอยู่่�ประจำำ�ห้้องพยาบาลตลอดทุุกวันั ที่่�อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่และสำำ�นักั งานธนาคารที่่�อาคาร AIA Capital
Center โดยจะมีี แ พทย์์ เ ข้้ า มาเพื่่� อ ตรวจรัั ก ษาพนััก งานที่่� เ จ็็ บ ป่่ วยทุุกวััน การจััด ให้้ มีี สวััสดิิ ก ารค่่ า รัั ก ษาพยาบาลแก่่ พ นััก งาน (กรณีี ผู้้�ป่่ วยนอก)
ที่่� เข้้ ารัั กษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่่าง ๆ ทั้้�งของรัั ฐบาลและเอกชน โดยพนัักงานจะได้้ รัับอััตราวงเงิินค่่ารัั กษาพยาบาลต่่อปีี ตามระดัับพนัักงาน
จััด ให้้ มีี ก ารตรวจสุุข ภาพประจำำ � ปีี จััดตั้้ง� กองทุุน สำำ � รองเลี้้ ย� งชีี พ แบบ Employee's Choice เพื่่� อ เป็็ นหลัักป ระกััน ความมั่่�น คงในชีี วิิ ตก ารทำำ � งาน
การทำำ�ประกัันชีีวิตกลุ่่�
ิ ม การทำำ�ประกัันอุุบัติั เิ หตุุส่ว่ นบุุคคลกลุ่่�ม และการทำำ�ประกัันสุุขภาพและอุุบัติั เิ หตุุระหว่่างเดิินทางต่่างประเทศในธุุรกิิจของธนาคาร จััดให้้
มีีสวัสดิ
ั ิการเงิินกู้้�ประเภทต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้ อนของพนัักงาน รวมทั้้�งสิินเชื่่�อสวััสดิิการพนัักงาน เป็็ นต้้ น
ธนาคารกำำ�หนดวิิธีีการปฏิิบัติั ิงานในองค์์กรตามหลัักสิิทธิิ มนุุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบได้้ กำำ�กัับดููแลให้้ มีีการปฏิิบัติั ิตามวิิธีีการดัังกล่่าวอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้ �รายละเอีียดนโยบายสิิทธิิมนุุษยชนได้้ เปิิ ดเผยไว้้ บนเว็็บไซต์์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
ธนาคารได้้ แต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งานและแต่่งตั้้�งเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานซึ่่ง� ได้้ ผ่า่ นการ
อบรมตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กฎหมายกำำ�หนดเพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามพ.ร.บ.ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน
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ธนาคารได้้ มีีการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ พนัักงานมีีความพร้้อมในการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ซึ่ง่� สอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายทางธุุรกิิจ
ของธนาคารธนาคารได้้ จััด ให้้ มีี ห ลัักสููต รอบรมต่่ า ง ๆ ให้้ พ นััก งานเช่่ น ความรู้้� เกี่่� ย วกัับ การให้้ บ ริิ ก ารลููกค้้ า อย่่ า งเป็็ นธรรม (Market Conduct)
การรัักษาความปลอดภััยของข้้ อมููล (Data Security) เป็็ นต้้ น ธนาคารจััดฝึึกอบรอย่่างสม่ำำ��เสมอในทุุกระดัับแบ่่งเป็็ นการฝึึกอบรมทั้้�งในด้้ านธุุรกิิจธนาคาร
ด้้ านวิิ ช าชีี พ ที่่� ต นเองสััง กัั ด ด้้ านภาวะผู้้�นำำ � และการทำำ � งานร่่ ว มกัั น โดยการจัั ด อบรมภายในธนาคารผ่่ า นห้้ องเรีี ย น (Classroom Training)
การอบรมผ่่านระบบสื่่�อดิิจิิทัลั (E-Learning) และการส่่งพนัักงานไปฝึึกอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องการต่่อต้้ าน
การทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั โดยจััดให้้ มีกี ารฝึึกอบรมแก่่พนัักงานเพื่่อ� ให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้ านการทุุจริิตคอร์์ รััปชันั ของธนาคาร ซึ่่ง� กำำ�หนด
เป็็ นแผนการฝึึกอบรมให้้ แก่่พนัักงานใหม่่ และจััดให้้ มีีการอบรมพนัักงานผ่่านระบบสื่่�อดิิจิิทัลั (E-Learning)
นโยบายต่่ อลููกค้้า
ธนาคารมุ่่�งเน้้ นการให้้ บริิ การโดยยึึดลููกค้้ าเป็็ นศููนย์์กลาง (Customer Centricity) เพื่่�อให้้ ลููกค้้าของธนาคารได้้ รัับบริิ การและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ทางการเงิินที่่�ดีี
มีีความหลากหลาย สามารถรองรัับความต้้ องการของลููกค้้ าแต่่ละรายได้้ เป็็ นอย่่างดีี ตลอดจนสร้้ างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้ แก่่ลููกค้้า และรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ดีี
แก่่ลููกค้้า
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อลููกค้้า
ธนาคารได้้ ปลููกฝัั ง วััฒ นธรรมองค์์ ก ร TMB WAY ซึ่่�ง ประกอบด้้ ว ยค่่า นิิ ย ม 5 ประการ คืือ การยึึดลููกค้้ า เป็็ นศููนย์์ ก ลาง การสื่่� อ สารอย่่า งเปิิ ดกว้้ า ง
การมุ่่�งมั่่�นสร้้ างความสำำ�เร็็ จ การรู้้�จัักบริิ หารความเสี่่�ยง และการยึึดมั่่�นในความถููกต้้ องให้้ แก่่พนัักงานเพื่่�อส่่งเสริิ มให้้ พนัักงานมุ่่�งเน้้ นลููกค้้ าเป็็ นศููนย์์กลาง
(Customer Centricity) มีีการทำำ�งานไปในทิิศทางเดีียวกััน และมีีความเข้้ าใจถึึงพฤติิกรรมของลููกค้้ าอย่่างแท้้ จริิ ง
ธนาคารมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความสะดวกสบายในการทำำ�ธุุรกรรมธนาคารซึ่่ง� ช่่วยลดความยุ่่�งยากในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินและช่่วยให้้
ลููกค้้ าเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายสัังคมและธุุรกิิจได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น ทีีเอ็็มบีี ทััช โมบายแอพ ซึ่่�งเป็็ นโมบายแอพพลิิเคชัันที่่�ช่่วยให้้ ทุุกธุุรกรรมทางการเงิิน
เป็็ นเรื่่�องง่่าย สะดวกสบาย ซึ่่ง� สามารถตอบสนอง Life Style ของลููกค้้ าในยุุคปัั จจุุบันั
ธนาคารได้้ รัับรางวััล Best Innovation Centre by Financial Institution จากการนำำ�เทคโนโลยีีเอไอมาประมวลผลเพื่่�อสร้้ างความเข้้ าใจและประสบการณ์์
ที่่�ดีีให้้ กัับลููกค้้ าบุุคคลในงานมอบรางวััล The Asian Banker Thailand Awards 2019
ธนาคารยัังจััดให้้ มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบในการให้้ คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ การบริิ การ การให้้ คำำ�ปรึึกษา วิิธีีการแก้้ ไขปัั ญหา และการรัับข้้ อร้้องเรีี ยน
โดยลููกค้้ ามั่่�นใจได้้ ว่่าธนาคารมีีมาตรการรัักษาความลัับของลููกค้้ า ไม่่นำำ�ข้้ อมููลของลููกค้้ าไปเปิิ ดเผยหรืือใช้้ ประโยชน์์ส่ว่ นตนโดยมิิชอบ และจััดให้้ มีีนโยบาย
วิิธีีปฏิบัิ ติั ิ และระบบงานการดููแลรัักษาความปลอดภััยของข้้ อมููลลููกค้้ า รวมถึงึ นโยบายการให้้ บริิการลููกค้้ าอย่่างเป็็ นธรรม ซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับแผนธุุรกิิจของธนาคาร
และความก้้ าวหน้้ าด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
นโยบายต่่ อคู่่�ค้้า
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับคู่่�ค้้าในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืนในลัักษณะการเป็็ นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ดีต่ี อ่ กััน ธนาคารมีีระเบีียบและหลัักเกณฑ์์ในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า
อย่่างชััดเจน เช่่น ในการจััดหา การจ้้ าง การเช่่า และเช่่าซื้้ �อทุุกประเภท โดยมีีการคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีมาตรฐานเข้้ าไปในทะเบีียนผู้้�ขาย (Vendor List) และมีีการ
เปรีี ยบเทีียบราคาก่่อนการจััดหา การจ้้ าง การเช่่า หรืือเช่่าซื้้ �อ นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ ปฏิิบัติั ิตามหลัักเกณฑ์์ อย่่างระมััดระวัังและรัั ดกุุม เพื่่�อให้้ เกิิดความ
เป็็ นธรรมแก่่ทุกฝ่
ุ ่ าย การดำำ�เนิินการมีีความโปร่่งใส ปราศจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั ตรวจสอบได้้ และเกิิดประโยชน์์สููงสุุดร่่วมกััน
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อคู่่�ค้า้
ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีนี โยบายการจััดซื้้ �อ (Procurement Policy) ซึ่่ง� กำำ�หนดแนวทางการพิิจารณาคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึงึ ผลกระทบขององค์์กรต่่อประเด็็นด้้ านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้ อมซึ่่�งรวมถึึงประเด็็นด้้ านสิิทธิิ มนุุษยชน โดยธนาคารทำำ�การประเมิินคู่่�ค้้าที่่�ปฏิิบัติั ิตามหลัักการที่่�ธนาคารกำำ�หนดก่่อนอนุุมััติิให้้ เป็็ นคู่่�ค้้าใน
vendor list นอกจากนี้้ � ธนาคารมีีกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของของกระบวนการจััดซื้้อ� ผ่่านการประเมิินตนเองที่่�เรีี ยกว่่า
Risk Control Self-Assessment (RCSA) ซึ่่ง� มีีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ธนาคารกำำ�หนดให้้ พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการจััดหา การจ้้ าง การเช่่า และเช่่าซื้้ �อทุุกประเภท ต้้ องปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า ดัังนี้้ �
1. พนัักงานจััดหาและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับกระบวนการจััดหาต้้ องปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�อย่่างยุุติิธรรม ซื่่�อสััตย์์ เป็็ นอิิสระ และโปร่่ งใส ในการติิดต่่อและประสานงานกัับ
		ผู้้�ขาย และต้้ องไม่่เปิิ ดเผยรายชื่่�อผู้้�ร่่วมคััดเลืือกผู้้�ขาย ราคา ข้้ อเสนอ หรืือข้้ อมููลด้้ านเทคนิิคของการจััดหานอกเหนืือจากข้้ อมููลสาธารณะ ของผู้้�เข้้ าร่่ วม
		คััดเลืือกให้้ ผู้้�ที่่� ไม่่มีีหน้้ าที่่� รัับผิิดชอบโดยตรงหรืือผู้้�เข้้ าร่่ วมคััดเลืือกรายอื่่� นทราบ เพื่่� อป้้องกัันความไม่่โปร่่ งใสของการคััดเลืือกผู้้�ขายและเพื่่� อให้้
		 เกิิดความยุุติิธรรมแก่่ผู้้�ขายทุุกรายที่่�ได้้ เข้้ าร่่ วมในการเสนอราคา
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2.	ห้้ามไม่่ให้้ พนัักงานจััดหาและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องรวมถึึงสมาชิิกโดยตรงของครอบครััว ซึ่่�งมีีส่่วนได้้ เสีียกัับการจััดซื้้ �อและการจััดจ้้างไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือ
		 ทางอ้้ อมร่่วมเป็็ นผู้้�พิิจารณาการจััดหาครั้้�งนั้้�น ๆ เช่่น เป็็ น พนัักงาน กรรมการ หุ้้�นส่่วนหรืือ ที่่�ปรึึกษาในบริิ ษััทผู้้�ขาย ไม่่ว่า่ จะได้้ รัับค่่าตอบแทน ค่่านายหน้้ า
		 หรืือสิินน้ำำ ��ใจ หรืือไม่่ก็็ตาม และธนาคารได้้ มีีการอบรมพนัักงานถึึงนโยบายเรื่่�องการไม่่รัับของขวััญ ของกำำ�นัลั (No Gifts Policy) เพื่่�อสนัับสนุุนการ
		ปฏิิบัติั ิงานที่่�โปร่่ งใส
3. พนัักงานจััดหาและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องรวมถึึงสมาชิิกโดยตรงของครอบครััว ไม่่ควรเป็็ นผู้้�ที่่�ได้้ กู้้� เงิินจากหรืือให้้ กู้้�ยืืมแก่่ผู้้�ขายปัั จจุุบันั หรืือผู้้�ขายที่่�กำำ�ลังั เสนองาน
		 ต่่อธนาคาร
4. พนัักงานจััดหาและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องในการจััดหามีีการ Self-Declaration เพื่่�อความโปร่่งใสและหลีีกเลี่่�ยงการเกิิดความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์
แนวปฏิิ บัติั ิ การคััดเลืือกคู่่�ค้า้
ในการคััด เลืือกคู่่�ค้้ า ธนาคารจะไม่่ เ ลืือกคู่่�ค้้ า ที่่� เ ป็็ นนายหน้้ า แต่่จ ะเลืือกคู่่�ค้้ า ที่่� เ ป็็ นผู้้�ผลิิ ต ผู้้�ประกอบการ ผู้้�แทนจำำ � หน่่ า ย หรืือผู้้�แทนจำำ � หน่่ า ยช่่ ว ง
ซึ่่ง� มีีสินิ ค้้ าหลัักเป็็ นของตนเอง ควบคู่่�กับั การพิิจารณาปัั จจััยที่่�สำำ�คัญ
ั ประกอบด้้ วย ประเภทของสิินค้้ าและบริิ การ ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�ผ่า่ นมา
สถานะทางการเงิิน ประวััติิการดำำ�เนิินกิิจการ ความน่่าเชื่่�อถืือและประสบการณ์์ของผู้้�บริิ หาร และความปลอดภััยในข้้ อมููลและสิินค้้ า
1.	กระบวนการคััดเลืือกผู้้�เข้้ าร่่วมคััดเลืือกต้้ องผ่่านการคััดกรองโดยทำำ� Due Diligence และ KYC เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าผู้้�ที่่�ได้้ รัับคััดเลืือกมีีคุุณสมบััติิครบถ้้ วน
		 ทาง	ธนาคารมีีการทบทวนและตรวจสอบรายชื่่�อคู่่�ค้้าให้้ เป็็ นปัั จจุุบันั ทุุก ๆ 6 เดืือนเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าธนาคารได้้ มีีคู่�ค้่ ้ าที่่�เหมาะสมและมีีประวััติิที่่�ดีีตาม
		 นโยบายของธนาคาร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง ธนาคารให้้ ความสำำ�คััญแก่่ คู่�ค้่ ้ าที่่� มีี นโยบายการต่่อ ต้้ านการคอร์์ รัั ปชัันและคู่่�ค้้าที่่� ไ ด้้ รัั บ ใบรัั บ รองจาก
		 แนวร่่ วมปฏิิบัติั ิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้ านการทุุจริิ ต (Collective Action Coalition: CAC)
2.	ธนาคารยัังมีีการตรวจสอบความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ระหว่่างคู่่�ค้้าด้้ วยกัันเองและกัับพนัักงานธนาคารด้้ วย
3.	การจััดตั้้ �งคณะกรรมการจััดหาเพื่่�อคััดเลืือกคู่่�ค้้าสำำ�หรัับรายการจััดหาที่่�มีีมููลค่่าสููงตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด และรัับรองผลการประมููลเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าการ
		คััดเลืือกและการประมููลโปร่่ งใสและเป็็ นธรรมต่่อคู่่�ค้้า และในการจััดทำำ�สัญ
ั ญา ธนาคารได้้ มีีฝ่่ายกฎหมายเป็็ นผู้้�ดููแลและทบทวนเพื่่�อความเป็็ นธรรม
		ของทั้้�งธนาคารและคู่่�ค้้า
นโยบายต่่ อเจ้้ าหนี้้�
ธนาคารมีีนโยบายรัักษาและปฏิิบัติั ติ ามสััญญาและข้้ อผููกพัันต่่าง ๆ ที่่�มีต่ี อ่ เจ้้ าหนี้้ �อย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งในเรื่่�องเงื่อ่� นไข ค้ำำ ��ประกััน การบริิหารเงิิน การไม่่ผิดนั
ิ ดชำ
ั �ำ ระหนี้้ �
และเรื่่�องอื่่�นใดที่่�ได้้ ให้้ ข้้อตกลงไว้้ กับั เจ้้ าหนี้้ �ธนาคารจะต้้ องชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�และดอกเบี้้ �ยให้้ กับั เจ้้ าหนี้้ �เงิินกู้้�ยืืมทุุกประเภทอย่่างครบถ้้ วนตามกำำ�หนดเวลา และ
ปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้ อตกลงอย่่างเคร่่งครััดโดยไม่่ใช้้ เงิินกู้้�ยืืมไปในทางที่่�ขัดั ต่่อวััตถุปุ ระสงค์์ในการกู้้�ยืืมเงิิน
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อเจ้้าหนี้้ �
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจบนศัักยภาพและขีีดความสามารถของธนาคารอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อให้้ เจ้้ าหนี้้ �มีีความมั่่�นใจในฐานะทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระ
หนี้้ �ที่่�ดีขี องธนาคาร ธนาคารได้้ กำำ�หนดให้้ หน่่วยงานบริิ หารเงิินทำำ�การรายงานฐานะและข้้ อมููลทางการเงิินของธนาคารให้้ แก่่เจ้้ าหนี้้ �ด้้ วยความถููกต้้ อง ครบถ้้ วน
และซื่่อ� สััตย์์อย่่างสม่ำำ�� เสมอ นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังได้้ บริิหารเงิินอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่อ� ความมั่่�นคงและแข็็งแกร่่ง และมีีการบริิหารสภาพคล่่องที่่�ดีเี พื่่อ� เตรีียม
พร้้อมในการชำำ�ระหนี้้ �คืืนให้้ แก่่เจ้้ าหนี้้ �อย่่างทัันท่่วงทีีและตรงตามระยะเวลาครบกำำ�หนด
นโยบายต่่ อคู่่� แข่่ งทางการค้้ า
ธนาคารมีีนโยบายปฏิิบัติั ิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้ าโดยดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม บนพื้้น� ฐานการค้้ าอย่่างเสรีี ตรงไปตรงมา
ซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิ ต ปราศจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั ไม่่ทำำ�ลาย ทำำ�ให้้ เสีียหาย ขััดขวาง กีีดกันั หรืือจำำ�กัดก
ั ารประกอบธุุรกิิจของคู่่แ� ข่่งขััน
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
ธนาคารเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่�เหมาะสมกัับความต้้ องการของลููกค้้ าบนหลัักการที่่�ให้้ บริิการอย่่างเป็็ นธรรมโดยลููกค้้ าสามารถตััดสินิ ใจได้้ โดยอิิสระ ธนาคาร
ไม่่แสวงหาข้้ อมููลที่่�เป็็ นความลัับของคู่่แ� ข่่งทางการค้้ าด้้ วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุจุ ริิ ตหรืือไม่่เหมาะสม เช่่น การให้้ สินิ บนหรืืออามิิสสินิ จ้้ างให้้ แก่่พนัักงานของคู่่แ� ข่่ง หรืือไม่่
ทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่แ� ข่่งทางการค้้ าด้้ วยการกล่่าวหาในทางร้้าย
นโยบายต่่ อผู้้� ลงทุุน
ธนาคารเปิิ ดเผยข้้ อมููลสารสนเทศที่่�ถููกต้้องครบถ้้ วนและเพีียงพอต่่อการตััดสินิ ใจของผู้้�ลงทุุนภายในกำำ�หนดเวลาหรืือตามเวลาที่่�เหมาะสม
แนวปฏิิ บัติั ิ ต่่อผู้้ล� งทุุน
รายละเอีียดดัังแสดงในหััวข้้ อ “การเปิิ ดเผยข้้ อมููลและความโปร่่งใส”
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นโยบายต่่ อหน่่ วยงานทางการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ธนาคารมีีนโยบายปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้ อบัังคัับ และระเบีียบของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ องอย่่างเคร่่ งครััด
และให้้ ความร่่วมมืือต่่อหน่่วยงานทางการเป็็ นอย่่างดีี เช่่น การปฏิิบัติั ิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั เป็็ นต้้ น
นโยบายต่่ อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม
ธนาคารมีีโครงการ Hackathon เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ พนัักงานมีีการร่่วมกัันพััฒนานวััตกรรมผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของธนาคารเพื่่�อตอบสนองต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม
ซึ่่�งในปีี ที่่�ผ่่านมาได้้ ออกผลิิตภััณฑ์์ Ultimate All Free ซึ่่�งสามารถแลกอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศผ่่านการตััดบััญชีี บััตรเดบิิตได้้ โดยลููกค้้ า
สามารถทำำ�รายการผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือทำำ�ให้้ ลดภาระในการเดิินทางมาแลกเงิินตราต่่างประเทศที่่�สาขาธนาคาร
ธนาคารมีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กับั ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility) และรณรงค์์ผ่่านกิิจกรรมในธนาคารให้้ พนัักงาน
ตระหนัักถึึงการใช้้ พลัังงานอย่่างรู้้�ค่่าและมีีประสิิทธิิ ภาพสนัับสนุุนช่่วยเหลืือในกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิ มและพััฒนาคุุณภาพของสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม
อย่่างยั่่�งยืืน ธนาคารให้้ การสนัับสนุุนการให้้ สิินเชื่่�อแก่่โครงการที่่�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อรัักษาระบบธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้ อม ภายใต้้ โครงการ IFC Green Bond
ธนาคารกำำ�หนดนโยบาย Environment & Social Responsibility (ESR Policy) เพื่่�อใช้้ เป็็ นแนวทางการพิิจารณาสิินเชื่่�อที่่�มีีผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม
โดยธนาคารจะไม่่สนัับสนุุนสิิน เชื่่� อแก่่ ธุุร กิิ จที่่� มีี กิิจกรรมที่่� ไม่่ส อดคล้้ อ งกัับ นโยบายที่่� ธ นาคารกำำ � หนด รวมทั้้�ง การสร้้ างความสััมพัันธ์์ อัันดีี กัับ ชุุมชนที่่�
สถานประกอบการของธนาคารตั้้�งอยู่่�รวมถึึงชุุมชนโดยรอบ ธนาคารได้้ จััดงบประมาณส่่วนหนึ่่�งจากรายได้้ ของธนาคาร เพื่่�อดำำ�เนิินการตามนโยบายที่่�
เกี่่�ยวข้้ องกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมผ่่านกิิจกรรมมููลนิิธิิไฟ-ฟ้้าที่่�พนัักงานอาสาสมััครในธนาคารอาสาได้้ มีีส่่วนร่่ วมในการเข้้ าไปให้้ ความช่่วยเหลืือใน
ด้้ านการส่่งเสริิ มความรู้้�เพื่่�อให้้ ชุมุ ชนสามารถพััฒนาศัักยภาพและคุุณภาพชีีวิิตทั้้ �งในด้้ านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อมในระยะยาว
นโยบายการปฏิิบัติั ติ ามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความเสมอภาคเท่่าเทีียมกัันของบุุคคลทุุกกลุ่่�ม ธนาคารไม่่กระทำำ�การใดอัันเป็็ นการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษย์์ชน (Human Rights) โดยการ
เลืือกปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่เป็็ นธรรมต่่อบุุคคลเพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่น� กำำ�เนิิด เชื้้ �อชาติิ ภาษา อายุุ การศึึกษา สถาบััน เพศ ความพิิการ สภาพทางกาย
หรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล และฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม โดยธนาคารได้้ กำำ�หนดนโยบายในการปฏิิบัติั ิเรื่่�องการปฏิิบัติั ิตามหลัักสิทิ ธิิมนุุษยชนสากล
ไว้้ ในจรรยาบรรณพนัักงาน ธนาคารกำำ�หนดวิิธีีการในการพิิจารณาการจ้้ างงานอย่่างเป็็ นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชนโดยการจ้้ างงานกำำ�หนดจากความรู้้�
ความสามารถของบุุคคลเป็็ นเกณฑ์์และกำำ�หนดผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับโครงสร้้ างตำำ�แหน่่งโดยเทีียบกัับค่่าตลาดแต่่ละขั้้�นตามระดัับที่่�กำำ�หนดไว้้
แนวปฏิิ บัติั ิ ในการไม่่ล่่วงละเมิิ ดสิิ ทธิิ มนุุษยชน
พนัักงานทุุกคนต้้ องปฏิิบัติั ต่ิ อ่ บุุคคลทุุกกลุ่่�มด้้ วยความสุุภาพ เคารพ ให้้ เกีียรติิซึ่ง่� กัันและกััน ไม่่แสดงพฤติิกรรมใด ๆ ที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือล่่วงละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชน
โดยการเลืือกปฏิิบัติั ทั้้ิ �งคำำ�พููดและการกระทำำ� เพราะความแตกต่่างเรื่่�องถิ่่น� กำำ�เนิิด เชื้้ �อชาติิ ศาสนา ภาษา อายุุ การศึึกษา เพศ ความพิิการ สภาพทางกายหรืือสุุขภาพ
สถานะของบุุคคล และฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม
นโยบายการไม่่ ล่่วงละเมิิดทรัั พย์์ สิินทางปัั ญญา
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ล่ว่ งละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญา กระทำำ�การ หรืือแสวงหาประโยชน์์จากงานอัันมีีลิขสิ
ิ ทิ ธิ์์�หรืือทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญา (Copy Rights and
Intellectual Property Rights) เว้้ นแต่่ธนาคารจะได้้ รัับอนุุญาตจากเจ้้ าของลิิขสิทิ ธิ์์�อย่่างถููกต้้ องตามกฎหมาย ธนาคารมีีการกำำ�หนดนโยบายการใช้้ งานระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้้ ระบบโปรแกรมซอฟต์์แวร์์ การทำำ�งานของพนัักงานเพื่่�อป้้องกัันการใช้้ ซอฟต์์แวร์์ ที่่�ละเมิิดลิขสิ
ิ ทิ ธิ์์� หรืือไม่่เกี่่�ยวข้้ อง
กัับการทำำ�งาน
แนวปฏิิ บัติั ิ การไม่่ล่่วงละเมิิ ดทรััพย์์สิินทางปัั ญญาหรืื อลิิ ขสิิ ทธิ์์�
ในการปฏิิบัติั ิงานด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ การพััฒนาระบบงาน การจััดหาโปรแกรม และการจััดหาอุุปกรณ์์เทคโนโลยีี ธนาคารได้้ ปฏิิบัติั ิอย่่างถููกต้้ องตาม
พระราชบััญญััติลิิ ขสิ
ิ ทิ ธิ์์� และรองรัับความถููกต้้ องตามกฎหมายต่่อกรมทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญา ตลอดจนพร้้อมรัับการตรวจสอบโดยเจ้้ าของลิิขสิทิ ธิ์์� รวมถึึงการดููแล
มิิให้้ พนัักงานทำำ�ซํ้้ �า ดััดแปลง เผยแพร่่ ไม่่ว่่าจากสำำ�เนาหรืือต้้ นฉบัับทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน หรืือนำำ�โปรแกรมที่่�มิิใช่่ลิขสิ
ิ ทิ ธิ์์�ของธนาคาร/ ไฟล์์ EXE/ เพลง/ เกมส์์/
ลิิงค์์อื่่�น ๆ ที่่�ติดตั้้
ิ �งได้้ ทันั ทีี มาใช้้ ภายในธนาคารโดยเด็็ดขาด
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นโยบายการป้้องกัันการทุุจริิต การรัั บของขวััญ การเลี้้�ยงรัั บรอง และการรัั บสิินบน
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิ ตในธนาคาร การรัับของขวััญ การเลี้้ �ยงรัับรอง และการรัับสิินบน ธนาคารมีีการจััดทำำ�นโยบาย
มาตรฐาน และขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่�ยวข้้ องด้้ วยมาตรการที่่�เข้้ มงวดเพื่่�อลดความเสีียหายที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ทุุจริิ ต เพื่่�อเสริิ มสร้้ างประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลในการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิ ตในธนาคาร
ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีีมาตรการป้้องกัันมิิให้้ บุคุ คลภายนอกมาใช้้ ธนาคารเป็็ นเครื่่�องมืือในการกระทำำ�ความผิิดทางกฎหมาย รวมถึึงธนาคารมีีมาตราการป้้องกััน
คุ้้�มครองผู้้�ที่่�ปฏิิเสธหรืือผู้้�แจ้้ งการกระทำำ�การทุุจริิ ต ให้้ ได้้ รัับความปลอดภััยจากการถููกคุุกคาม ปองร้้าย ถููกลงโทษ ลดตำำ�แหน่่ง หรืือข่่มขู่่� เช่่น นโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิ ต (Anti Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy
เป็็ นต้้ น
นอกจากนี้้ ธนาคารให้้
�
ความสำำ�คัญ
ั ในการห้้ ามให้้ หรืือรัับสิินบนเพื่่อ� ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ หรืือการห้้ ามจ่่ายสิินบนในการตกลงธุุรกิิจใด ๆ ทั้้�งกัับภาครััฐและเอกชน
ธนาคารจััดทำำ�นโยบายของขวััญ เลี้้ �ยงรัับรอง ซึ่่ง� ธนาคารมีีนโยบายไม่่รัับของขวััญหรืือการรัับรอง สำำ�หรัับการให้้ ของขวััญหรืือเลี้้ �ยงรัับรองในบริิ บทของธุุรกิิจ
กำำ�หนดวิิธีีปฏิิบัติั ิที่่�ชัดั เจนเมื่่�อดำำ�เนิินการตามประเพณีีปฏิิบัติั ิและตามความจำำ�เป็็ น
แนวปฏิิ บัติั ิ การป้้ องกัันการทุุจริิต การรัับของขวััญ การรัับสิิ นบน
พนัักงานทุุกคนมีีหน้้ าที่่�รายงานการรัับของขวััญหรืือการเลี้้ �ยงรัับรอง หากพนัักงานไม่่สามารถปฏิิเสธการรัับของขวััญหรืือการเลี้้ �ยงรัับรองตามแนวทางที่่�นโยบาย
กำำ�หนดพนัักงานทุุกคนจะต้้ องเข้้ ารัับการอบรมหลัักสููตรเกี่่ย� วกัับ การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต (Anti Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/
Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy ทุุกปีี เพื่่�อสร้้ างความตระหนัักรู้้� และป้้องกัันกรณีีการกระทำำ�ที่่�เข้้ าข่่ายทุุจริิ ตหรืือการรัับสิินบน
นโยบายการแจ้้ งเบาะแสหรืื อการร้้ องเรีี ยน
ธนาคารมีีนโยบายการแจ้้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการร้้องเรีี ยนของพนัักงาน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกกลุ่่�มเพื่่�อให้้ สามารถ
ติิดต่่อสื่่�อสาร แจ้้ งเบาะแส หรืือร้้องเรีี ยน ในกรณีีที่่�พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้อง เช่่น การปฏิิบัติั ิผิิดกฎหมาย การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณหรืือจริิ ยธรรม
การยัักยอกทรััพย์์สินิ การทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั การถููกละเมิิดสิทิ ธิิ และเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้ เกิิดความเสีียหายต่่อธนาคาร
ธนาคารจััดช่อ่ งทางเพื่่อ� ให้้ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ เสีียสามารถแจ้้ งเบาะแสหรืือร้้องเรีียนได้้ สะดวกโดยสามารถแจ้้ งเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรหรืือแจ้้ งผ่่านทางเว็็บไซต์์ของธนาคาร
รวมถึึงดููแลให้้ มีีนโยบาย ขั้้�นตอนปฏิิบัติั ิต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ ข้้อมููลหรืือข้้ อร้้องเรีี ยนได้้ ถููกส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องเพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบและแก้้ ไขอย่่าง
รวดเร็็ ว และรายงานให้้ คณะกรรมการตรวจสอบหรืือประธานคณะกรรมการธนาคารได้้ รัับทราบ พร้้อมทั้้�งมีีการแจ้้ งกลัับให้้ ผู้้� แจ้้ งเบาะแสหรืือผู้้�ร้้องเรีี ยนทราบ
ถึึงการดำำ�เนิินการของธนาคาร
นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังได้้ กำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีี ยนให้้ ได้้ รัับความปลอดภััยจากการถููกคุุกคาม การถููกปองร้้าย ถููกลงโทษ ลดตำำ�แหน่่ง หรืือการ
ถููกข่่มขู่่� จากการแจ้้ งเบาะแสหรืือร้้องเรีียน
แนวปฏิิ บัติั ิ การในเรื่่ �องการแจ้้งเบาะแสหรืื อการร้้องเรีียน
ธนาคารจััดช่อ่ งทางเพื่่อ� ให้้ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ เสีียสามารถแจ้้ งเบาะแสหรืือร้้องเรีียนได้้ สะดวกโดยสามารถแจ้้ งเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรหรืือแจ้้ งผ่่านทางเว็็บไซต์์ของธนาคาร
และกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีี ยนให้้ ได้้ รัับความปลอดภััยจากการถููกคุุกคาม การถููกปองร้้าย ถููกลงโทษ ลดตำำ�แหน่่ง หรืือการถููกข่่มขู่่� จากการแจ้้ ง
เบาะแสหรืือร้้องเรีี ยนโดยมีีหน่่วยงานกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ านกำำ�กับั ดููแล เพื่่�อให้้ การแก้้ ไขข้้ อร้้องเรีี ยนเป็็ นไปอย่่างรวดเร็็ ว
นโยบายการดููแลความขััดแย้้ งของผลประโยชน์์
ธนาคารมีีความเข้้ มงวดในการดููแลรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งของผลประโยชน์์ หรืือ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือ รายการระหว่่างกััน ซึ่่�งในการพิิจารณา
การทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คัญ
ั จะต้้ องได้้ รัับการพิิจารณาและอนุุมััติิจากคณะกรรมการ และต้้ องสอดคล้้ องกัับข้้ อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ ของทางการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง โดยกำำ�หนดให้้ มีีการพิิจารณารายการเหล่่านี้้ �เสมืือนเป็็ นการทำำ�รายการที่่�กระทำำ�กับั บุุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่่�งผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย
ในรายการใดจะไม่่เกี่่�ยวข้้ องในกระบวนการอนุุมัติั ริ ายการดัังกล่่าว
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ธนาคารได้้ กำำ�หนดนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์สำำ�หรัับพนัักงาน เพื่่�อให้้ การทำำ�ธุุรกรรมที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทาง
ผลประโยชน์์ได้้ รัับการปฏิิบัติั ิอย่่างเป็็ นธรรม โปร่่ งใส สอดคล้้ องกัับกฎเกณฑ์์ทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง และดููแลให้้ มีีการเปิิ ดเผยข้้ อมููลอย่่างถููกต้้ องครบถ้้ วนใน
แบบแสดงรายการข้้ อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี
นอกจากนี้้ �ในการพิิจารณาวาระที่่�มีีกรรมการท่่านหนึ่่ง� ท่่านใดในคณะกรรมการมีีส่ว่ นได้้ เสีีย ธนาคารกำำ�หนดให้้ กรรมการท่่านนั้้�นจะต้้ องแจ้้ งการมีีส่ว่ นได้้ เสีีย
ของตน อย่่างน้้ อยก่่อนการพิิจารณาวาระนั้้�น ๆ และให้้ เลขานุุการคณะกรรมการบัันทึึกไว้้ ในรายงานการประชุุมคณะกรรมการ รวมทั้้�งงดเว้้ นจากการมีีส่ว่ นร่่วม
ในการประชุุมพิิจารณาในวาระนั้้�น
แนวปฏิิ บัติั ิ การดููแลความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
ผู้้�บริิ หารและพนัักงานทุุกคนมีี ห น้้ า ที่่� ร ายงานและหลีี ก เลี่่� ยงรวมถึึง ป้้องกัันกรณีี ที่่� จ ะเกิิ ด ความขััด แย้้ งของผลประโยชน์์ โ ดยรายงานต่่อ หััว หน้้ า งานถึึง
ผลประโยชน์์ ที่่�อาจจะขััดแย้้ งนั้้�น รวมถึึงหลีีกเลี่่�ยงในการร่่ วมพิิจารณารายการที่่�อาจจมีีผลประโยชน์์ ขััดแย้้ งผู้้�อนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งนั้้�นจะ
ต้้ องเป็็ นบุุคคลอื่่�นหรืือผู้้�บริิ หารในลำำ�ดับั ถััดไปเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ เกิิดความขััดแย้้ งของผลประโยชน์์ นอกจากนี้้ �กรรมการ ผู้้�บริิหารตามนิิยาม ก.ล.ต.จะต้้ องเปิิ ดเผย
ข้้ อมููลหลัักทรััพย์์ที่่�มีีการถืือครองในบริิ ษััทต่่าง ๆ เพื่่�อป้้องกัันกรณีีที่่�จะเกิิดความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์หรืือการใช้้ ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตน
นโยบายการควบคุุมภายใน
ธนาคารได้้ กำำ�หนดนโยบายการควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิ หารและระดัับปฏิิบัติั ิการ และจััดให้้ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิ ภาพ เหมาะสม
และเพีียงพอ มีีการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของธนาคารอย่่างสมํ่่�าเสมอ ซึ่่ง� ธนาคารมอบหมายให้้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยกรรมการอิิสระ
ทั้้�งคณะทำำ�หน้้ าที่่�สอบทานระบบการควบคุุมภายใน โดยมีีหน่่วยงานตรวจสอบทำำ�หน้้ าที่่�ตรวจสอบการปฏิิบัติั ิงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ เป็็ นไปอย่่าง
ถููกต้้ องตามระเบีียบ ข้้ อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง พร้้อมรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� การตรวจสอบของธนาคารมีีความครอบคลุุมในทุุก ๆ
ด้้ านทั้้�งด้้ านบััญชีี การเงิิน การบริิ หาร การดำำ�เนิินงานตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี จึึงมั่่�นใจได้้ ว่า่ ผลประโยชน์์ของธนาคารและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียได้้ รัับการดููแล
อย่่างดีีที่่�สุดุ
จริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนัักถึึงข้้ อประพฤติิปฏิิบัติั ิที่่�ดีีงามเพื่่�อรัักษา ส่่งเสริิ มเกีียรติิคุณ
ุ และชื่่�อเสีียงของธนาคาร คณะกรรมการได้้ จัดั ให้้ มีีจรรยาบรรณกรรมการ
และจรรยาบรรณพนัักงานซึ่่ง� เปิิ ดเผยไว้้ บนเว็็บไซต์์ของธนาคาร โดยกรรมการและพนัักงานธนาคารทุุกคนได้้ ลงนามรัับทราบและมีีหน้้ าที่่�ปฏิบัิ ติั ติ ามจรรยาบรรณ
อย่่างเคร่่งครััด เพื่่อ� เป็็ นหลัักประพฤติิอันั เหมาะสมแสดงถึงึ คุุณธรรมและจริิยธรรมในการทำำ�งานประจำำ�วันั อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้ างความเชื่่�อถืือและความไว้้ วางใจ
จากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย
นโยบายการต่่ อต้้านคอร์์ รััปชััน
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุณธ
ุ รรม โดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่าย โดยมีีแนวทางสอดคล้้ องกัับหลััก
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณ เพื่่�อให้้ เกิิดความโปร่่ งใสปราศจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั ทุุกรููปแบบ โดยธนาคารได้้ รัับประกาศนีียบััตรการรัับรองใน
ฐานะสมาชิิกแนวร่่ วมปฏิิบัติั ิของจากโครงการแนวร่่ วมปฏิิบัติั ิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้ านทุุจริิ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) หรืือ CAC
เพื่่�อเป็็ นการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้ านทุุจริิ ตคอร์์ รััปชัันที่่�อาจจะเกิิ ดจากปัั จจััยภายในและภายนอกองค์์ กร ธนาคารกำำ �หนดนโยบายการต่่อต้้ านการทุุจริิ ต
คอร์์ รััปชันั และห้้ ามจ่่าย/รัับสิินบนและกระบวนการบริิ หารจััดการความเสี่่ย� งดัังกล่่าวโดยกำำ�หนดมาตรการกำำ�กับั ดููแลผ่่านนโยบายการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั เพื่่�อให้้
กรรมการและพนัักงานใช้้ เป็็ นแนวทางในการปฏิิบัติั ิงาน เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารเป็็ นองค์์กรที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใสปราศจากการคอร์์ รััปชันั และธนาคาร
ได้้ กำำ�กับั ดููแลให้้ กรรมการและพนัักงานปฏิิบัติั ิตามนโยบายอย่่างเคร่่ งครััด มีีบทลงโทษสำำ�หรัับพนัักงานที่่�ไม่่ปฏิิบัติั ิตามนโยบาย สร้้ างความตระหนัักถึึงการมีี
ส่่วนร่่ วมที่่�จะรัับผิิดชอบในการป้้องกัันและต่่อต้้ านการคอร์์ รััปชัันมิิให้้ เกิิดขึ้้น� ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้้ างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ปราศจากการคอร์์ รััปชััน
นอกจากนี้้ �ธนาคารมีีมาตรการดููแลและให้้ ความเป็็ นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�ปฏิิเสธหรืือแจ้้ งเบาะแสการกระทำำ�การทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั รวมทั้้�งมาตรการป้้องกัันคุ้้�มครองให้้
ได้้ รัับความปลอดภััยจากการถููกคุุกคาม ปองร้้าย ถููกลงโทษ ลดตำำ�แหน่่ง หรืือข่่มขู่่�
ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีีกระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั การกำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กับั ดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตาม
ความเสี่่�ยงจากการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั การติิดตามประเมิินผลการปฏิิบัติั ิตามนโยบายการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั ผ่่านกระบวนการ Risk Control Self-Assessment:
RCSA ซึ่่ง� มีีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่่างสม่ำำ��เสมอตามหลััก 3 Lines of Defense และ Market Conduct Bank Wide
ตลอดจนจััดให้้ มีีการฝึึกอบรมแก่่พนัักงานเพื่่�อให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้ านการคอร์์ รััปชันั ของธนาคาร
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ทั้้�งนี้้ � สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ ในหััวข้้ อ “รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน การต่่อต้้ านการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั ”
แนวปฏิิ บัติั ิ การต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน
ธนาคารสื่่�อสารให้้ พนัักงานทุุกคนรัับทราบและเข้้ าใจเนื้้ �อความของนโยบายการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั ผ่่านทาง Infahnet ทุุกปีี นอกจากนี้้ �ธนาคารยัังกำำ�หนดให้้
พนัักงานทุุกคนเข้้ ารัับการอบรมหลัักสููตรการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั ผ่่าน E-learning ซึ่่�งหลัักสููตรดัังกล่่าวจััดเป็็ นหลัักสููตรบัังคัับที่่�พนัักงานทุุกคนต้้ องเข้้ าเรีี ยน
นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังกำำ�หนดกระบวนการ RCSA ซึ่่ง� ครอบคลุุมประเด็็นที่่�กำำ�หนดแนวทางการกำำ�หนดวิิธีีการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการเกิิดคอร์์ รััปชันั
หมวดที่่� 4 การเปิิ ดเผยข้้ อมููลและความโปร่่ งใส
การเปิิ ดเผยข้้ อมููล
ธนาคารมีีการเปิิ ดเผยสารสนเทศทั้้ �งที่่�เป็็ นสารสนเทศทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและผลประกอบการของธนาคารที่่�ตรงต่่อความเป็็ นจริิ ง
อย่่างครบถ้้ วน เพีียงพอ และทัันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุุรกิิจและสถานะทางการเงิินที่่�แท้้ จริิ งของธนาคาร เพื่่�อให้้ ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียของ
ธนาคารได้้ รัับสารสนเทศอย่่างเพีียงพอผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ที่่�สามารถเข้้ าถึึงข้้ อมููลได้้ อย่่างเท่่าเทีียมกััน ธนาคารเปิิ ดเผยสารสนเทศที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อสาธารณชน
ตามหลัักเกณฑ์์และข้้ อกำำ�หนดการเปิิ ดเผยข้้ อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. และหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างครบถ้้ วน เช่่น การจััดส่่ง
รายงานทางการเงิินต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่่�กำำ�หนด โดยงบการเงิินของธนาคารไม่่มีีรายการที่่�ผู้้�สอบบััญชีีแสดงความคิิดเห็็น
อย่่างมีีเงื่่�อนไข รวมทั้้�งไม่่มีีประวััติิการถููกสั่่�งให้้ แก้้ ไขงบการเงิินจากตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ธนาคารมีีการจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์
ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) สำำ�หรัับงบการเงิินทุุกไตรมาสและเผยแพร่่ ไว้้ บนเว็็บไซต์์ของ
ธนาคารเพื่่�อให้้ ผู้้� ลงทุุนทราบข้้ อมููลและเข้้ าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้ �นกัับฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารในแต่่ละไตรมาสได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น
นอกจากนี้้ ธนาคารมีี
�
การเปิิ ดเผยค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร รวมถึงึ ข้้ อมููลการถืือครองหลัักทรััพย์์ธนาคารของกรรมการและผู้้�บริิหาร ในแบบแสดงรายการ
ข้้ อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำำ�ปีี
ความสััมพัันธ์์ กัับนัักลงทุุน
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารความสััมพัันธ์์กับั นัักลงทุุนทั้้�งประเภทสถาบัันและรายย่่อยในประเทศและต่่างประเทศ โดยคำำ�นึึงถึงึ คุุณภาพ ความถููกต้้ อง
ครบถ้้ วน ความเพีียงพอ โปร่่งใส และทัันต่่อเหตุุการณ์์ของข้้ อมููลสารสนเทศของธนาคารที่่�เปิิ ดเผยให้้ แก่่นักั ลงทุุนและนัักวิเิ คราะห์์หลัักทรััพย์์ ธนาคารดููแลให้้ ฝ่่าย
จััดการของธนาคารได้้ พบปะกัับนัักลงทุุนและนัักวิเิ คราะห์์หลัักทรััพย์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยจััดให้้ มีีการประชุุมเพื่่�อชี้้ �แจงผลการดำำ�เนิินงานรายไตรมาสและรายปีี
ตลอดจนเข้้ าร่่ วมประชุุมสััมมนากัับนัักลงทุุนและนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ทั้้ �งในและต่่างประเทศอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ เกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคาร รวมถึึงการสร้้ างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในระยะยาว
ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations) เพื่่�อทำำ�หน้้ าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ทั่่ว� ไป ฯลฯ ให้้ ได้้ รัับทราบ
ข้้ อมููลข่่าวสารของธนาคารทั้้�งข้้ อมููลทางการเงิินและข้้ อมููลทั่่�วไปอย่่างถููกต้้ อง ครบถ้้ วน ทัันเหตุุการณ์์ และเป็็ นไปตามกฎหมาย หรืือกฎระเบีียบต่่าง ๆ
เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ การตััดสินิ ใจลงทุุน การสร้้ างความเชื่่�อมั่่�น และการสร้้ างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้ แก่่ธนาคาร
โดยนัักลงทุุนสามารถสอบถามข้้ อมููลข่่าวสารของธนาคารได้้ ที่่�หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ กลยุุทธ์์องค์์กร ชั้้�น 28 สำำ�นักั งานใหญ่่ ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั
(มหาชน) โทรศััพท์์ 02-242-3475 โทรสาร 02-299-1211หรืือเว็็บไซต์์ธนาคารที่่� www.tmbbank.com หรืืออีีเมล์์ ir.tmb@tmbbank.com หรืือหากต้้ องการสอบถาม
ข้้ อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถติิดต่่อได้้ ที่่ห� น่่วยงานเลขานุุการกรรมการ กลยุุทธ์์องค์์กร*
(*เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็ น เลขานุุการและที่่�ปรึึกษาองค์์กร มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563) ชั้้�น 28 สำำ�นักั งานใหญ่่ ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
โทรศััพท์์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
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ในปีี 2562 ธนาคารนำำ�เสนอข้้ อมููลให้้ แก่่นักวิ
ั เิ คราะห์์และนัักลงทุุนอย่่างสม่ำำ�� เสมอตามแผนงานปกติิ รวมทั้้�งได้้ จัดั กิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพิ่่�มเติิมเพื่่อ� ให้้ ข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับโครงการรวมกิิจการ เช่่น การจััดประชุุมหรืือพบปะนัักลงทุุนในช่่วงการเพิ่่�มทุุน ซึ่่ง� การจััดกิิจกรรมด้้ านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ในปีี 2562
สรุุปได้้ ตามตาราง ดัังนี้้ �
รูู ปแบบการเข้้ าพบ

จำำ�นวนครั้้�ง

จำำ�นวนบริิษััท

จำำ�นวนราย

การเข้้ าพบสััมภาษณ์์ตัวั ต่่อตััว
(One-on-one Meeting)

18

23

38

การ conference calls

11

11

14

การจััดพบนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
และนัักลงทุุนกลุ่่�มย่่อย
(Analyst and Group Meeting)

7

340

396

Live Webcast

6

142

174

การเดิินทางไปพบผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
(Investor Conference and Non-deal
Roadshow)

61

316

409

รวม
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832

1,031

เว็็บไซต์์ ของธนาคาร
ปัั จจุุบันั การเปิิ ดเผยข้้ อมููลผ่่านทางเว็็บไซต์์เป็็ นช่่องทางที่่�สะดวกและรวดเร็็ วที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือสาธารณชนสามารถเข้้ าถึึงข้้ อมููลได้้ โดยง่่ายและมีีความเท่่าเทีียมกััน
ในการรัับทราบข้้ อมููล ธนาคารจึึงดููแลให้้ มีกี ารเปิิ ดเผยข้้ อมููลต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับธนาคารไว้้ บนเว็็บไซต์์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
และสามารถดาวน์์โหลดข้้ อมููลดัังกล่่าวได้้
ความรัั บผิิดชอบของคณะกรรมการต่่ อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการได้้ จัดั ให้้ มีีรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กับั รายงานของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจำำ�ปีี
การป้้องกัันการใช้้ ข้้อมููลภายใน
ธนาคารมีีนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิในการเก็็บรัักษาและป้้องกัันการใช้้ ข้้อมููลภายในเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร ซึ่่ง� รวมทั้้�งข้้ อมููลที่่�ยังั มิิได้้ มีีการเปิิ ดเผยต่่อประชาชน
เป็็ นการทั่่�วไปซึ่่ง� เป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหรืือมููลค่่าของหลัักทรััพย์์ และดููแลให้้ มีีการปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจัังเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานที่่�อยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งหรืือสถานะที่่�มีีโอกาสล่่วงรู้้�ข้้ อมููลภายในของธนาคาร รวมทั้้�งบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้ องตามคำำ�นิิยามที่่�ทางการกำำ�หนด ไปกระทำำ�การแสวงหา
ประโยชน์์จากข้้ อมููลนั้้�นเพื่่�อตนเองหรืือผู้้�อื่่�น เช่่น การซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ก่อ่ นที่่�ข้้อมููลนั้้�นจะเปิิ ดเผยเป็็ นการทั่่�วไป การนำำ�ข้้ อมููลหรืือความลัับของธนาคารและ/หรืือ
ลููกค้้ าไปใช้้ ในการทำำ�ธุุรกิิจแข่่งขัันกัับธนาคารและ/หรืือลููกค้้ าของธนาคาร การหาประโยชน์์จากอำำ�นาจหน้้ าที่่�ในทางมิิชอบ
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ธนาคารกำำ�หนดให้้ กรรมการ ผู้้�บริิ หารตั้้�งแต่่ระดัับประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านต่่างๆ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่หรืือหััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารหรืือเทีียบเท่่า และเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารหรืือเทีียบเท่่าในหน่่วยงานควบคุุมทางการเงิิน วางแผนและวิิเคราะห์์ทางการเงิิน
และบริิ หารเงิิน รวมทั้้�งบุุคคลที่่�ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านการเงิินกำำ�หนด มีีหน้้ าที่่�เปิิ ดเผยข้้ อมููลและรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยธนาคารทั้้�งของ
ตนเอง คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ ต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าวทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการซื้้ �อ ขาย โอน
หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้ �น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่่�สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
นอกจากนี้้ � ธนาคารกำำ�หนดให้้ ฝ่่ายจััดการจััดทำำ�รายงานการถืือหุ้้�นธนาคารของกรรมการ ผู้้�บริิ หาร และคู่่�สมรส บุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะต่่อคณะกรรมการ
เพื่่อ� ทราบเป็็ นประจำำ�ทุกุ เดืือน และจััดทำ�ำ รายงานสรุุปการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หารด้้ านต่่าง ๆ รวมทั้้�ง คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ โดยให้้ มีีการเปิิ ดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี
หมวดที่่� 5 ความรัั บผิิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารกำำ�หนดโครงสร้้ างของคณะกรรมการที่่�มีีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้้ วย ทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้ าน ประสบการณ์์
และเพศ คณะกรรมการมีีจำำ�นวนที่่�เหมาะสมและเป็็ นไปตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นกำำ�หนด พร้้อมขอบเขตหน้้ าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ชัดั เจน มีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจ
ที่่�เหมาะสม ไม่่ทำำ�ให้้ บุคุ คลใดบุุคคลหนึ่่ง� หรืือกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่ง� มีีอำำ�นาจโดยไม่่มีีข้้อจำำ�กัดั ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้้ กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�
ต้้ องการสรรหาให้้ สอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร โดยบางกรณีีธนาคารได้้ ใช้้ ฐานข้้ อมููลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่่
(ดููในหััวข้้ อ หลัักเกณฑ์์การสรรหากรรมการอิิสระและกรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้� บริิ หาร)
องค์์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้้ วย กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้� บริิ หาร (รวมกรรมการอิิสระ) กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หาร โดยมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้ อยในจำำ�นวน
ที่่�คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนกำำ�หนด ทั้้�งนี้้ �กรรมการอิิสระต้้ องมีีคุณส
ุ มบััติที่่ิ ค� รบถ้้ วนตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด ซึ่่ง� เข้้ มงวดกว่่าข้้ อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ�ข
� องคณะกรรมการ
กำำ�กับั ตลาดทุุน
คณะกรรมการธนาคารปัั จจุุบันั ประกอบด้้ วยกรรมการที่่�มีปี ระสบการณ์์ ทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้ านจากหลากหลายสาขา จำำ�นวน 13 คน ประกอบด้้ วย
1) กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 4 คน ทั้้�งนี้้ �กรรมการอิิสระอีีก 1 คน อยู่่ใ� นกระบวนการสรรหา
			 (เท่่ากัับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ) ซึ่่ง� เป็็ นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดโดยสำำ�นักั งาน ก.ล.ต.
2)		กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 8 คน
3)		กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 1 คน
ทั้้�งนี้้ �ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียสามารถมั่่�นใจได้้ ว่า่ กรรมการสามารถปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ในฐานะตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ อย่่างเป็็ นอิิสระและมีีการถ่่วงดุุลที่่�เหมาะสม
การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีกำำ�หนดการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง เว้้ นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็ นเร่่งด่่วน ธนาคารอาจจััดให้้ มีีการประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็ น ธนาคาร
จััดส่ง่ กำำ�หนดการประชุุมทั้้�งปีี เป็็ นการล่่วงหน้้ าให้้ กรรมการแต่่ละคนได้้ รัับทราบเพื่่�อให้้ กรรมการสามารถจััดสรรเวลามาประชุุมได้้ ทุกุ ครั้้�ง โดยประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หารจะเป็็ นผู้้�พิิจารณาและเห็็นชอบเรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อบรรจุุเข้้ าเป็็ นวาระการประชุุมโดยประธานกรรมการจะเป็็ นผู้้�อนุุมัติั ิ
ธนาคารจััดส่ง่ หนัังสืือเชิิญประชุุมกรรมการพร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมให้้ กรรมการล่่วงหน้้ าอย่่างน้้ อย 5 วัันทำำ�การก่่อนวัันประชุุมเพื่่�อให้้ กรรมการมีีเวลา
เพีียงพอในการศึึกษา พิิจารณา และตััดสิินใจข้้ อมููลในเรื่่�องต่่าง ๆ มาก่่อนล่่วงหน้้ า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรืือข้้ อมููลที่่�จำำ�เป็็ นเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ต่่าง ๆ ที่่�เข้้ าวาระการประชุุมจากฝ่่ ายจััดการได้้ การประชุุมจะใช้้ เวลาประมาณ 3 ชั่่ว� โมง ประธานกรรมการเป็็ นผู้้�กล่่าวนำำ�เข้้ าสู่่ว� าระการประชุุม การประชุุมดำำ�เนิินไป
ตามระเบีียบวาระ มีีการจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและมากพอที่่�กรรมการจะพิิจารณาอย่่างรอบคอบก่่อนตััดสินิ ใจ โดยการออกเสีียงลงมติิ
ในวาระต่่าง ๆ ของที่่�ประชุุมคณะกรรมการจะได้้ มติิเป็็ นเอกฉัันท์์ ทั้้�งนี้้ � ประธานกรรมการจะสรุุปเป็็ นมติิที่่�ประชุุม นอกจากนี้้ � กรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้ เสีียในวาระที่่�มีี
การพิิจารณาจะไม่่อยู่่�ร่่วมประชุุมในวาระนั้้�น และจะไม่่ออกเสีียงใด ๆ
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เลขานุุการคณะกรรมการเป็็ นผู้้�ดููแลการจััดทำำ�รายงานการประชุุม การจััดเก็็บเอกสารอย่่างเป็็ นระเบีียบเพื่่�อการตรวจสอบ รวมทั้้�งการจััดส่ง่ รายงานการประชุุม
ให้้ แก่่หน่่วยงานทางการภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้ � สามารถดููการเข้้ าประชุุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยได้้ ในหััวข้้ อ “การประชุุม
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย”
ในปีี 2562 กรรมการธนาคารได้้ เข้้ าร่่วมประชุุมคณะกรรมการคิิดเป็็ นเฉลี่่�ยร้้อยละ 92 ของจำำ�นวนการประชุุม โดยกรรมการมีีการซัักถามอย่่างเป็็ นอิิสระ และให้้
ข้้ อเสนอแนะที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ธนาคารซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของธนาคาร
การประชุุมระหว่่ างกรรมการ โดยไม่่ มีีกรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ นผู้้�บริิ ห ารและกรรมการอิิ ส ระได้้ มีี ก ารจััดส รรเวลาเพื่่� อ ประชุุ ม ร่่ ว มกััน โดยปราศจากการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของกรรมการที่่� เ ป็็ นผู้้�บริิ ห าร
เพื่่�ออภิิปรายในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คัญ
ั และเพื่่�อเป็็ นการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้ องกัับหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี โดยในปีี 2562 มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้ �น จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2562
นอกจากนี้้ � เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2562 ธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีการประชุุมระหว่่างประธานคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยงและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อหารืือถึึงประสิิทธิิผลของการบริิ หารความเสี่่�ยง
การแบ่่ งแยกตำำ�แหน่่ งและการถ่่ วงดุุลของกรรมการที่่�ไม่่ เป็็ นผู้้�บริิหาร
ธนาคารกำำ�หนดให้้ ประธานกรรมการกัับประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารจะต้้ องมิิใช่่บุคุ คลเดีียวกัันเพื่่อ� ป้้องกัันมิิให้้ เกิิดสถานการณ์์ที่่บุ� คุ คลใดบุุคคลหนึ่่ง� มีีอำ�ำ นาจอย่่าง
ไม่่มีีข้้อจำำ�กัดั และให้้ มีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจอย่่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
การแบ่่ งแยกบทบาทหน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบระหว่่ างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้้ น กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิหาร) จะไม่่เป็็ นพนัักงานของธนาคารและไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในการบริิหารงานปกติิ โดยคณะกรรมการจะทำำ�หน้้ าที่่�กำำ�กับั
ดููแลในภาพรวม คณะกรรมการได้้ มีีการจััดทำำ�กฎบััตรหรืือนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ระบุุอำำ�นาจหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ เพื่่�อเป็็ น
การกำำ�หนดกรอบหน้้ าที่่�และให้้ กรรมการธนาคารใช้้ อ้้างอิิงในการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ งของกรรมการ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการเป็็ นไปตามข้้ อบัังคัับของธนาคาร ข้้ อ 17 คืือ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี ทุุกครั้้�งให้้ กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนหนึ่่ง� ในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�มีีอยู่่�ทั้้ �งหมด ถ้้ าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ ตรงเป็็ นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ ออกโดยจำำ�นวนที่่�ใกล้้ ที่่�สุดกั
ุ บั ส่่วนหนึ่่ง�
ในสาม ซึ่่ง� กรรมการซึ่่ง� พ้้ นตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้ รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
สำำ�หรัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการที่่�เป็็ นกรรมการอิิสระนั้้�น ธนาคารมีีนโยบายกำำ�หนดให้้ กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องกัันได้้ ไม่่เกิิน 9 ปีี
นัับจากวัันที่่�ได้้ รัับการแต่่งตั้้ �งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก หากกรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครบ 9 ปีี และประสงค์์จะกลัับมาดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระอีีกครั้้�ง จะต้้ องพ้้ นจากการเป็็ นกรรมการในธนาคารเป็็ นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี (ดููในหััวข้้ อ หลัักเกณฑ์์การสรรหากรรมการอิิสระ
และกรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้� บริิ หาร)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่ งในบริิษััทอื่่�นของกรรมการ
เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่ากรรมการสามารถทุ่่�มเทเวลาในการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ในธนาคารได้้ อย่่างเพีียงพอ ธนาคารกำำ�หนดจำำ�นวนบริิ ษััทที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งให้้ เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยคำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของกรรมการที่่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายบริิ ษััท ดัังนี้้ �
1.	กรรมการธนาคารจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิ ษััทจดทะเบีียนอื่่�น ๆ ไม่่เกิิน 5 บริิ ษััท* (ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ)
2.	กรรมการธนาคารสามารถเป็็ นประธานกรรมการ กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หาร หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม อย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� หรืือหลายอย่่างในบริิ ษััทอื่่�น
		 ได้้ อีีกไม่่เกิิน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ (ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ) ทั้้�งนี้้ � การเป็็ นประธานกรรมการ กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หาร หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามใน
		 บริิ ษััท หากเป็็ นบริิ ษััทที่่�มิิใช่่กลุ่่�มธุุรกิิจ ให้้ นับั แต่่ละบริิ ษััทเป็็ นหนึ่่ง� กลุ่่�มธุุรกิิจ
3.	กรรมการต้้ องเปิิ ดเผยข้้ อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิ ษััทอื่่�นให้้ ธนาคารทราบตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ และระเบีียบของธนาคาร
หมายเหตุุ * รวมธนาคาร (ธนาคารทหารไทยและบริิ ษััทจดทะเบีียนอื่่�นอีีกไม่่เกิิน 4 บริิ ษััท)

104

การดำำ�รงตำำ�แหน่่ งในบริิษััทอื่่�นของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารจะปฏิิบัติั งิ านธนาคารเต็็มเวลา เว้้ นแต่่ได้้ รัับอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคารให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิ ษััทอื่่�นได้้
บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการมีีหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบอย่่างน้้ อยครอบคลุุมเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้ �
1.	กำำ�กับั ติิดตาม และดููแลการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ของคณะกรรมการให้้ เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บรรลุุตามวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายของธนาคาร
2.	ดููแลให้้ กรรมการทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเสริิ มให้้ เกิิดวัฒ
ั นธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิ ยธรรม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีร่่วมกัับประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
		 ในการกำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการและมีีมาตรการที่่�ดููแลให้้ เรื่่�องสำำ�คัญ
ั ได้้ ถููกบรรจุุเป็็ นวาระการประชุุม
3. เสริิ มสร้้ างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร และระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
โดยประธานกรรมการจะทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นประธานในการประชุุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารโดย ประธานคณะกรรมการของ
ธนาคารเป็็ นกรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร ซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับเกณฑ์์ธรรมาภิิบาล ธปท.ที่่�กำำ�หนดให้้ ประธานกรรมการของสถาบัันการเงิิน สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็ น
กรรมการอิิสระหรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร
บทบาทหน้้ าที่่�ของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารมีีบทบาทหน้้ าที่่�ในการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารให้้ เป็็ นไปตามกลยุุทธ์์และกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ เป็็ นไปอย่่างราบรื่่�น
ภายใต้้ นโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด โดยประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารจะเป็็ นผู้้�ที่่�มีีความรัับผิิดชอบสููงสุุดต่่อการดำำ�เนิินงานของทั้้�งธนาคาร
ค่่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้้ กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ องค์์ประกอบ และค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็ นธรรมอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยใช้้ หลัักการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของ
คณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีีความสอดคล้้ องกัับภาระหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้ รัับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้้�งอยู่่ใ� น
ลัักษณะเทีียบเคีียงได้้ กับั บริิษัทั ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์และบริิษัทั ที่่�อยู่่ใ� นอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและมีีขนาดใกล้้ เคีียงกััน ทั้้�งนี้้ สามารถดููรายละเอีี
�
ยดในหััวข้้ อ
“ค่่าตอบแทนกรรมการ”
โบนััสกรรมการ
คณะกรรมการเป็็ นผู้้�มีีบทบาทสาคััญในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบาย และกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ เป็็ นไปตามเป้้าหมาย และทำำ�ให้้ ธนาคารมีี
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�แข็็งแกร่่งและยั่่�งยืืน คณะกรรมการได้้ พิิจารณาให้้ โบนััสแก่่คณะกรรมการในอััตราที่่�เหมาะสม สอดคล้้ องกัับผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
และเทีียบเคีียงได้้ กับั บริิ ษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็็ นผู้้�พิิจารณาโบนััสและนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาให้้ ความ
เห็็นชอบและบรรจุุเป็็ นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติั ิ นอกจากนี้้ �คณะกรรมการได้้ ดููแลให้้ ธนาคารเปิิ ดเผยโบนััสกรรมการเป็็ น
รายบุุคคลในรายงานต่่าง ๆ ตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ เช่่น แบบแสดงรายการข้้ อมููลประจำำ�ปีี (56-1) และรายงานประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้ �สามารถดููรายละเอีียดในหััวข้้ อ
“ค่่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้้ จัดั ให้้ มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย กรรมการเป็็ นรายบุุคคล โดยวิิธีีประเมิินตนเอง
(Self-Assessment) และวิิ ธีี ป ระเมิิ น แบบไขว้้ (Cross-Assessment) เพื่่� อ สะท้้ อ นถึึง ประสิิท ธิิ ภ าพในการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� และปัั ญ หาอุุปส รรคต่่า ง ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้ �นในปีี ที่่�ผ่า่ นมา โดยใช้้ แบบประเมิินที่่�ได้้ รัับการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้้ มีีการจััดส่ง่ แบบประเมิินดัังกล่่าวให้้ กับั คณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อการประเมิินผล
หลัักเกณฑ์์ การประเมิินผล
หลัักเกณฑ์์การประเมิินจะครอบคลุุมประเด็็นต่่าง ๆ ประกอบด้้ วย โครงสร้้ างของคณะกรรมการ การประชุุมคณะกรรมการ การทำำ�หน้้ าที่่�ของกรรมการ
ความสััมพัันธ์์กับั ฝ่่ายจััดการ การพััฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ตามบทบาทหน้้ าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
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ขั้้�นตอนการประเมิินผล
ขั้้�นตอนการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ แบ่่งออกเป็็ น 3 ลัักษณะ ประกอบด้้ วย
1.	การประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�โดยรวมของคณะกรรมการทั้้�งคณะ
2.	การประเมิิ น การปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� โ ดยรวมของคณะกรรมการชุุดย่่อ ยแต่่ล ะคณะ (ประกอบด้้ ว ย คณะกรรมการบริิ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง และคณะกรรมการสิินเชื่่�อ)
3.	การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล (Individual Self-Assessment)
4.	การประเมิินแบบไขว้้ (Cross Assessment)
กลุ่่�มที่่� 1 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารหรืือกรรมการชุุดย่อ่ ยแต่่ละคนประเมิินประธานคณะกรรมการธนาคารหรืือประธานคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยนั้้�น ๆ
กลุ่่�มที่่� 2 ประธานคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละชุุดประเมิินกรรมการแต่่ละคนในคณะกรรมการชุุดย่่อยนั้้�น ๆ และประธานคณะกรรมการธนาคารประเมิิน
				กรรมการธนาคารแต่่ละคน
วิิธีีการประเมิินผล
1. ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมิินโดยกรรมการธนาคารทุุกคน
2. ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย จะประเมิินโดยกรรมการธนาคารที่่�ได้้ รัับมอบหมายให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งในคณะนั้้�น ๆ รวมถึงึ กรรมการ
		ธนาคารคนอื่่�น ๆ (โดยสมััครใจ) และผู้้�บริิ หารของธนาคารที่่�ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยโดยจะประเมิินแยกเป็็ นรายคณะ
3. ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านรายบุุคคล (การประเมิินตนเอง) จะประเมิินโดยกรรมการธนาคารทุุกคน
4. การประเมิินแบบไขว้้ ซึ่ง่� ประธานของแต่่ละคณะกรรมการจะประเมิินกรรมการในคณกรรมการชุุดนั้้ �น ๆ และกรรมการในคณะกรรมการจะประเมิินประธาน
		ของคณะกรรมการ
การประเมิิน
1.	ประเมิินประสิิทธิิภาพ
1.1 คณะกรรมการธนาคาร
1.2 คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
2.	ประเมิินรายบุุคคล
3.	ประเมิินไขว้้
3.1 ประธาน > กรรมการ
3.2 กรรมการ > ประธาน

ผู้้�ประเมิิน
ประธานของแต่่ ละคณะ

กรรมการในแต่่ ละคณะ

เลขานุุการของคณะ

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

คณะกรรมการสรรหากำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาลจะรวบรวมการประมวลผลการประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�เพื่่�อเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อทราบ
และแจ้้ งต่่อเลขานุุการของคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อทบทวนและพิิจารณาปรัับปรุุ งการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับคณะกรรมการธนาคารหรืือคณะกรรมการ
ชุุดย่อ่ ยให้้ มีีประสิิทธิิภาพขึ้้ �น
การฝึึกอบรมและพััฒนากรรมการ
ธนาคารได้้ ส่่งเสริิ มและสนัับสนุุนในการให้้ ความรู้้�แก่่กรรมการในการทำำ�หน้้ าที่่�กรรมการธนาคาร โดยจััดให้้ เข้้ าอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิ มสถาบััน
กรรมการบริิ ษััทไทย (สมาคม IOD) ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับกรรมการอย่่างน้้ อย 1 หลัักสููตร ได้้ แก่่ หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) หรืือหลัักสููตร
Director Certification Program (DCP) รวมถึึงหลัักสููตรอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงและการป้้องกัันภััย
จากไซเบอร์์ การปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ในการเป็็ นกรรมการภายใต้้ ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย และข้้ อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง หรืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ธนาคารเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะความสามารถในการกำำ�กับั ดููแล โดยธนาคารเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้ จ่า่ ยทั้้�งหมด
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ธนาคารได้้ ดููแลให้้ ฝ่่ายจััดการจััดหลัักสููตรอบรมภายในของธนาคารให้้ แก่่กรรมการเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารและ
ความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร เช่่น ด้้ าน IT Risk & Cyber Security ทั้้�งนี้้ � ธนาคารได้้ ส่ง่ เสริิ มให้้ กรรมการเข้้ าร่่วมการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั ิการด้้ าน
Cyber Resilience ซึ่่ง� ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ จัดขึ้้
ั �นในระหว่่างปีี 2562 เพื่่�อให้้ กรรมการของสถาบัันการเงิินได้้ รัับความเข้้ าใจด้้ าน IT Governance เพิ่่�มขึ้้ �น
ธนาคารได้้ ส่่งเสริิ มและสนัับสนุุนให้้ กรรมการชาวต่่างประเทศที่่�ไม่่ได้้ พำำ�นักั อยู่่�ในประเทศไทยได้้ มีีการเข้้ าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�
กรรมการจากต่่างประเทศ ซึ่่ง� เทีียบเคีียงได้้ กับั หลัักสููตรของสมาคม IOD อีีกทั้้ �งสนัับสนุุนให้้ เข้้ าอบรมหลัักสููตรของสมาคม IOD เช่่นกััน
ในกรณีีที่่ธ� นาคารมีีการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ หากเป็็ นกรรมการที่่�ยังั ไม่่เคยเข้้ ารัับการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวกัับกรรมการ ธนาคารจะจััดให้้ เข้้ าอบรมหลัักสููตรของ
สมาคม IOD เพื่่อ� ให้้ ได้้ รัับทราบข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับบทบาทของการเป็็ นกรรมการและความรัับผิิดตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�กรรมการตามกฎระเบีียบ
และข้้ อพึึงปฏิิบัติั ิของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. รวมทั้้�งหลัักการของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และธนาคารยัังได้้ จัดั หลัักสููตรภายในธนาคารให้้
แก่่กรรมการเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารและความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ปัั จจุุบันั กรรมการธนาคารผ่่านการอบรมหลัักสููตร DCP จำำ�นวน 5 คน และผ่่านการอบรมหลัักสููตร DAP จำำ�นวน 1 คน และผ่่านทั้้�งสองหลัักสููตร DCP และ DAP
จำำ�นวน 3 คน นอกจากนี้้ � ธนาคารยัังได้้ จัดั หลัักสููตรภายในธนาคารให้้ แก่่กรรมการเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารและ
ความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร โดยรายละเอีียดของหลัักสููตรอบรมได้้ ถููกจัดั อยู่่ใ� นส่่วนของประวััติโิ ดยย่่อของคณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
ธนาคารจััดให้้ มีกี ารปฐมนิิเทศกรรมการทุุกครั้้�งที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงกรรมการใหม่่ โดยจััดให้้ มีคู่ี �มืื่ อกรรมการเพื่่อ� นำำ�เสนอข้้ อมููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของธนาคาร เอกสารและ
ข้้ อมููลที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของกรรมการใหม่่ เพื่่�อเตรีี ยมความพร้้อมในการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของกรรมการในรููปแบบของสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีี
เลขานุุการบริิ ษััทเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดการปฐมนิิเทศในเรื่่�องต่่าง ๆ โดยสรุุปดังั ต่่อไปนี้้ �
•	การให้้ ความรู้้�ทั่่ว� ไปเกี่่�ยวกัับธนาคารและธุุรกิิจธนาคาร ได้้ แก่่ ประวััติิธนาคาร เอกสารสำำ�คัญ
ั ธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของธนาคาร วิิสัยั ทััศน์์ และ
		พัันธกิิจ งบการเงิิน โครงสร้้ างธุุรกิิจ โครงสร้้ างการจััดการ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง และค่่าตอบแทนกรรมการ เป็็ นต้้ น
•	การให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎ ระเบีียบ และข้้ อพึึงปฏิิบัติั ขิ องกรรมการ ได้้ แก่่ กฎระเบีียบทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับกรรมการ นโยบายและแนวปฏิิบัติั ขิ องธนาคาร
		ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับกรรมการ สรุุ ปข้้ อควรระวัังที่่�สำำ�คัญ
ั และข้้ อพึึงปฏิิบัติั ิที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการ ข้้ อเตืือนใจในการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของกรรมการบริิ ษััทจดทะเบีียน
		 และกรมธรรม์์ประกัันภััยความรัับผิิดสำำ�หรัับกรรมการ เป็็ นต้้ น
•	การจััดให้้ มีีการพบปะหารืือกัับผู้้�บริิ หารของธนาคาร เพื่่�อสอบถามข้้ อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ งผู้้�บริิหาร (Succession Plan)
ธนาคารกำำ�หนดให้้ มีีการจััดทำำ�แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิ หาร เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนดัังกล่่าวเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของการวางแผนกลยุุทธ์์
ด้้ านบุุคลากร ธนาคารมีีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่่าง ๆ ที่่�เชื่่�อมโยงกัับวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายทางธุุรกิิจ รวมถึึงวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจ
ว่่าการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิ หารเป็็ นไปอย่่างราบรื่่�น รวมถึึงได้้ มีีการจััดเตรีี ยมบุุคลากรทดแทนเพื่่�อให้้ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารเป็็ นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
คณะกรรมการได้้ กำำ�กับั ดููแลให้้ ธนาคารมีีการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ธนาคารกำำ�หนด โดยถืือเป็็ นภาระหน้้ าที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของกรรมการ และพนัักงาน
ทุุกคนที่่�มีีหน้้ าที่่�ต้้องปฏิิบัติั เิ พื่่�อนำำ�พาธุุรกิิจของธนาคารให้้ ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
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หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของธนาคาร
1.	ธนาคารจะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้ วยความระมััดระวััง มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่อ� ความมั่่�นคงและเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและต่่อเนื่่�องภายใต้้ วัฒ
ั นธรรม
		 องค์์กร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้้ วย ยึึดลููกค้้ าเป็็ นศููนย์์กลาง (Customer Centricity) สื่่อ� สารอย่่างเปิิ ดกว้้าง (Open Communication) มุ่่�งมั่่�นสร้้ าง
		 ความสำำ�เร็็จ (High Performance) รู้้�จัักบริิหารความเสี่ย่� ง (Risk Management) และยึึดมั่่�นในความถููกต้้ อง (Integrity)
2.	ธนาคารจะดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุุจริิตคอร์์ รััปชันั โดยยึึดหลัักพื้้ �นฐานสาคััญ คืือ
		 ความรัับผิิดชอบต่่อผลลััพธ์์ (Accountability) ความรัับผิิดชอบ (Responsibility) ความเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment) ซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต (Loyalty) และ
		 โปร่่งใสตรวจสอบได้้ (Transparency)
3.	กรรมการและพนัักงานจะรัักษาผลประโยชน์์ของธนาคารควบคู่่ไ� ปกัับการคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ สิิทธิิ และความ เท่่าเทีียมกัันของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย ซึ่่ง� จะ
		 เสริิมสร้้ างความเชื่่อ� มั่่�นให้้ กับั ผู้้�ลงทุุนทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ และมีีส่ว่ นในการเพิ่่�มมููลค่่าให้้ แก่่ธนาคาร
4.	ธนาคารจะดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้ อบัังคัับ และข้้ อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่ย� วข้้ อง
5.	ธนาคารจะกำำ�หนดแนวทางการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็ นธรรมและโปร่่งใส
6.	ธนาคารจะป้้องกัันมิิให้้ เกิิดความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ระหว่่างธนาคาร กรรมการ พนัักงาน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย รวมถึงึ เป็็ นการสร้้ างกรอบความรัับผิิดชอบ
		ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย
7.	ธนาคารจะกำำ�หนดกระบวนการปฏิิบัติั งิ านที่่�รััดกุมุ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีระบบการบริิหารความเสี่ย่� งที่่�เป็็ นมาตรฐานสากล
8.	ธนาคารจะมีีการเปิิ ดเผยรายงานทางการเงิิน และข้้ อมููลสารสนเทศที่่�มีผี ลต่่อการตััดสินิ ใจอย่่างถููกต้้ องครบถ้้ วนและทัันตามกำำ�หนดเวลา

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย

เพื่่�อให้้ การปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการเป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล คณะกรรมการได้้ แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อแบ่่งเบาภาระของ
คณะกรรมการในการติิดตาม กำำ�กับั ดููแล หรืือพิิจารณาศึึกษาเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ๆ ของธนาคารในรายละเอีียด โดยคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีอำำ�นาจในการอนุุมัติั ิและ
ตััดสินิ ใจในนามของคณะกรรมการตามอำำ�นาจหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้้ กำำ � หนดขอบเขตหน้้ าที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยให้้ เหมาะสมสอดคล้้ องกัั บ ภารกิิ จ ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย
มีีการแบ่่งแยกหน้้ าที่่�อย่่างชััดเจน ไม่่ซ้ำำ ��ซ้้ อน และเป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการ จััดให้้ มีกี ารประชุุมอย่่างสม่ำำ�� เสมอพร้้อมรายงานผลการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้ คณะกรรมการรัับทราบเป็็ นประจำำ�
คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ประกอบด้้ วย
1. คณะกรรมการบริิหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
4. คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง
5. คณะกรรมการสิินเชื่่อ�
6. คณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ
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(1) คณะกรรมการบริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิ หาร มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 6 คน โดยคณะกรรมการบริิ หารมีีการประชุุมเดืือนละ 2 ครั้้�ง หรืือตามที่่�จำำ�เป็็ น
โดยคำำ�สั่่ง� ของประธานคณะกรรมการบริิหาร
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

หมายเหตุุ

นายฟิิ ลลิิป จีี. เจ. อีี. โอ. ดามััส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

ประธาน

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ (1)

รองประธาน

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ (2)

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายจุุมพล ริิ มสาคร

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายมิิฮาว ยาน ซููเรค (3)
(Mr. Michal Jan Szczurek)

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิหาร
(ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร)

หมายเหตุุ
(1) นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งรองประธาน โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
(2) นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิริิ ิเลิิศ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
(3) นายมิิฮาว ยาน ซููเรค ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการ แทน นายวอน นิิเจล ริิกเตอร์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
		 ทั้้�งนี้้ � นายวอน นิิเจล ริิกเตอร์์ ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562

นายนริิ ศ อารัักษ์์สกุลุ วงศ์์ ทำำ�หน้้ าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิ หาร *

* นายเกรีี ยงไกร ภููริิ วิิทย์์วัฒ
ั นา ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการคณะกรรมการบริิ หาร แทน นายนริิ ศ อารัักษ์์สกุลุ วงส์์ มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1. ทบทวนผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารในรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้ �
		 1.1.ทบทวน และนำำ�เสนองบประมาณประจำำ�ปีี แผนธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึงแผนการใช้้ เงิินทุุน
		 1.2.ติิดตามผลประกอบการและผลการดำำ�เนิินงานตามสายงานธุุรกิิจของธนาคาร
		 1.3.ดููแลผลการดำำ�เนิินงานของบริิ ษััทในกลุ่่�ม
2. ทบทวน และนำำ�เสนอ หรืืออนุุมัติั ิการลงทุุนขนาดใหญ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับแผนงานและกลยุุทธ์์ตามอำำ�นาจที่่�ได้้ รัับมอบหมาย
3. ทบทวน และนำำ�เสนอแผนธุุรกิิจใหม่่ซึ่ง่� เป็็ นกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร รวมถึึงแผนการลงทุุนในบริิ ษััทอื่่�น
4.	ติิดตามความคืืบหน้้ าการบริิ หารการเปลี่่�ยนแปลงของธนาคารซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มศัักยภาพของธนาคารในอนาคต
5.	ติิดตามความคืืบหน้้ าการบริิ หารแบรนด์์และการสื่่�อสารขององค์์กร
6. ทบทวนผลการดำำ�เนิินงานของคณะประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร (CEC) และให้้ คำำ�ปรึึกษาแก่่ฝ่่ายจััดการในประเด็็นที่่�เร่่งด่่วนหรืือสำำ�คัญ
ั ตลอดจนทบทวน
		ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ที่่�ฝ่่ายจััดการเสนอ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
7.	กำำ�กับั ดููแลการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิิจิิตัลั ของธนาคารและแผนการลงทุุนด้้ าน IT เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าการลงทุุนสำำ�หรัับโครงสร้้ างพื้้ �นฐานและระบบงานรองรัับ
		การให้้ บริิ การด้้ านดิิจิิตัลั ของธุุรกิิจรวมถึึงการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านความปลอดภััยของระบบ
8.	กำำ�กับั ดููแลให้้ มีีการบริิ หารจััดการที่่�เหมาะสมกัับข้้ อมููลของลููกค้้ า คุุณภาพของข้้ อมููลและความปลอดภััยของข้้ อมููล
9.	ติิดตามการควบคุุมและดููแลการปฏิิบัติั ิในการดููแลความปลอดภััยของระบบและการบริิ หารจััดการช่่องโหว่่ต่่อภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ เพื่่�อให้้ ข้้อมููลมีี
		 ความเชื่่�อถืือได้้ และปลอดภััยเป็็ นไปตามนโยบายการบริิ หารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด รวมถึึงรายงานให้้ คณะกรรมการธนาคารทราบถึึงการเปิิ ดเผย
		 ข้้ อมููลด้้ าน IT และความปลอดภััยด้้ านไซเบอร์์
10.การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยภายใต้้ การจััดการของคณะกรรมการบริิ หารและการกำำ�กับั ดููแลงานคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยให้้ มีีความชััดเจน
11.ดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิ หารพิิจารณาแล้้ วเห็็นว่่ามีีความจำำ�เป็็ นตามหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบ หรืือดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�น ๆ
		ที่่�ได้้ รัับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 3 คน ซึ่่ง� มีีคุณส
ุ มบััติิสอดคล้้ องกัับหลัักเกณฑ์์ดังั ที่่�คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และกำำ�หนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือตามที่่�จำ�ำ เป็็ น โดยคำำ�สั่่ง� ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

หมายเหตุุ

นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�

ประธาน

กรรมการอิิสระ

นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิิทธิ์์�

กรรมการ

กรรมการอิิสระ

นายปริิ ญญา หอมเอนก(1)

กรรมการ

กรรมการอิิสระ

หมายเหตุุ
(1) นายปริิญญา หอมเอนก ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระแทน นายคริิสโตเฟอร์์ จอห์์น คิิง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
ทั้้�งนี้้ � นายคริิสโตเฟอร์์ จอห์์น คิิง ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 16 ธัันวาคม 2562

กรรมการตรวจสอบที่่�มีคี วามรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิิน
1. นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�
2. นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิทิ ธิ์์�
โดยมีี นายสุุนทร รัักพาณิิชย์์ ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	สอบทานให้้ ธนาคารมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้ องและเพีียงพอ
2.	สอบทานให้้ ธนาคารมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และ
		พิิจารณาความเป็็ นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้ าย เลิิกจ้้าง หััวหน้้ าหน่่วยงาน
		ตรวจสอบภายในก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล (NRCC) เพื่่�อเห็็นชอบและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อ
		 อนุุมัติั ิตามลำำ�ดับั
3.	ประเมิินผลงานรวมถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงผลงานของหััวหน้้ าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
4.	ประเมิินผลงานรวมถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงผลงานของหััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
5.	พิิจารณาและอนุุมัติั แิ ผนงานตรวจสอบประจำำ�ปีี (Annual Audit Plan) ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
6.	สอบทานให้้ ธนาคารปฏิิบัติั ิตามกฎหมายว่่าด้้ วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับธุุรกิิจของ
		ธนาคาร รวมทั้้�งพิิจารณารายงานกำำ�กับั ดููแลของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน (Compliance Function)
7.	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่ง� มีีความเป็็ นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�ง
		 เสนอการเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร รวมทั้้�งเข้้ าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้ าร่่วมประชุุมด้้ วยเป็็ นประจำำ�อย่่างน้้ อยปีี ละ 1 ครั้้�ง
8.	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารว่่าจ้้ างหรืือการทำำ�ข้้ อตกลงกัับผู้้�สอบบััญชีีในภารกิิจอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้ องสััมพัันธ์์ หรืือนอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี
		 (Audit-Related and Other Services)
9.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ ให้้ เป็็ นไปตามกฎหมายและข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้ �
		 เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ธนาคาร
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10.จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิ ดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี ของธนาคาร ซึ่่ง� รายงานดัังกล่่าวต้้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
		ตรวจสอบ และต้้ องประกอบด้้ วยข้้ อมููลอย่่างน้้ อยดัังต่่อไปนี้้ �
		 • ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้ อง ครบถ้้ วน เป็็ นที่่�เชื่่�อถืือได้้ ของรายงานทางการเงิินของธนาคาร
		 • ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของธนาคาร
		 • ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิตามกฎหมายว่่าด้้ วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับ
			 ธุุรกิิจของธนาคาร
		 • ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
		 • ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์
		 •	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้ าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
		 • ความเห็็นหรืือข้้ อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ รัับจากการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
		 • รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบภายใต้้ ขอบเขตหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
11.ดำำ �เนิิ นการสอบสวนโดยไม่่ชัักช้้า เมื่่� อได้้ รัั บแจ้้ ง จากผู้้�สอบบััญ ชีี เ กี่่� ย วกัับ พฤติิ ก ารณ์์ อัันควรสงสััย และรายงานผลการตรวจสอบเบื้้ อ� งต้้ น ให้้ แ ก่่
		สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. และผู้้�สอบบััญชีีทราบ ภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วันั ที่่�ได้้ รัับแจ้้ งจากผู้้�สอบบััญชีี และรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อดำำ�เนิิน
		การปรัับปรุุ งแก้้ ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�
		ดัังต่่อไปนี้้ �
		 • ผลประโยชน์์ทับั ซ้้ อน
		 •	กรณีีทุจุ ริิ ตหรืือข้้ อบ่่งชี้้ �ว่่าอาจมีีการทุุจริิ ต หรืือบกพร่่องที่่�สำำ�คัญ
ั ในระบบควบคุุมภายใน
		 •	การปฏิิบัติั ไิ ม่่ชอบด้้ วยกฎหมายหรืือข้้ อกำำ�หนดของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
		 หากคณะกรรมการธนาคารหรืือผู้้�บริิหารไม่่ดำ�ำ เนิินการให้้ มีกี ารปรัับปรุุงแก้้ ไขภายในเวลาตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนด คณะกรรมการตรวจสอบ
		 จะต้้ องเปิิ ดเผยการกระทำำ�ดังั กล่่าวไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี และรายงานต่่อธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
12.	ดำำ�เนิินการตามความเหมาะสม เมื่่�อได้้ รัับแจ้้ งในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมหรืือเหตุุการณ์์อันั ควรสงสััยจากบุุคคลทั้้�งภายในและ/หรืือภายนอกธนาคาร
		 รวมทั้้�งจากผู้้�แจ้้ งเบาะแส (Whistleblowers)
13.	สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดำำ�เนิินการแก้้ ไขของฝ่่ายจััดการตามรายงานผลการตรวจสอบและการสั่่�งการของธนาคารแห่่งประเทศไทย
		สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
14. สอบทานความถููกต้้ องน่่าเชื่่�อถืือของรายงานทางการเงิินของบริิ ษััทในเครืือ การปฏิิบัติั ิตามนโยบายและมาตรฐานการ ปฏิิบัติั งิ านที่่�ธนาคารกำำ�หนดขึ้้ �น
		 เพื่่�อให้้ บริิ ษััทในเครืือถืือปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและการตรวจสอบ
15.	ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้้ วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16.	ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�อื่่�นใดที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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(3) คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่ าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล เป็็ นกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้� บริิหาร มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้ �น 4 คน โดยคณะกรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล มีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือตามที่่�จำ�ำ เป็็ น โดยคำำ�สั่่ง� ของประธานคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

หมายเหตุุ

นายฟิิ ลลิิป จีี. เจ. อีี. โอ. ดามััส (1)
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

ประธาน

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ (2)

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายจุุมพล ริิ มสาคร

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

กรรมการ

กรรมการอิิสระ

นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์

(3)

หมายเหตุุ
(1) นายฟิิ ลลิิป จีี. เจ. อีี. โอ. ดามััส ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล แทน นายศิิริิพงษ์์ สมบััติศิิ ริิ ิ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่�
		 17 ธัันวาคม 2562
(2) นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิริิ ิเลิิศ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
(3) นายธีีรนัันท์์ ศรีีหงส์์ ได้้ รับั การแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562

นางสาวจิิตรลดา สิิระชาดาพงศ์์* ทำำ�หน้้ าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล

* นางวิิจิติ รา ธรรมโพธิิทอง ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล แทน นางสาวจิิตรดา สิิระชาดาพงศ์์ มีีผลตั้้�งแต่่ วัันที่่� 21 มกราคม 2563

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่ าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
การสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการสรรหา คััดเลืือก และแต่่งตั้้�งบุุคคลดัังต่่อไปนี้้ � โดยใช้้ skill matrix ประกอบการวิิเคราะห์์
		 ให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมัติั ิ
			 (1)	กรรมการธนาคาร
			 (2)	กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
			 (3)	ตััวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้้�แทน ประธาน หรืือผู้้�บริิ หารสููงสุุดของบริิ ษััทในกลุ่่�ม หรืือกิิจการที่่�ธนาคารมีีสิทิ ธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�แทน
			 (4)	ผู้้�บริิ หารระดัับสููง
2.	กลั่่�นกรอง พิิจารณาบุุคคลสำำ�หรัับเสนอชื่่�อ และนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ตามข้้ อ 1.
3. เสนอแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิ หารระดัับสููงต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
4. ทบทวนและติิดตามให้้ มีีการนำำ�นโยบาย หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และแผนงานตามข้้ อ 1. และ ข้้ อ 3. ไปปฏิิบัติั ใิ ห้้ เกิิดประสิิทธิิผล และรายงาน
		 ให้้ คณะกรรมการธนาคารรัับทราบอย่่างน้้ อยปีี ละ 1 ครั้้�ง
การกำำ�หนดค่่ าตอบแทน
1.	พิิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้้ าง และแนวปฏิิบัติั โิ ดยรวมเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของธนาคารและบริิ ษััทในกลุ่่�ม รวมถึึง สวััสดิิการ การประเมิินผลการ
		ปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� กำำ�หนดผลตอบแทน เงิินรางวััล และเงิินชดเชยกรณีีการเลิิกจ้้าง เพื่่อ� ให้้ มีคี วามสอดคล้้ องกัับมติิคณะกรรมการธนาคาร วััฒนธรรม เป้้าหมาย
		กลยุุทธ์์ และสภาพแวดล้้ อมการควบคุุมภายใน การเพิ่่�มมููลค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว และมีีความเหมาะสมเป็็ นธรรมกัับบทบาท หน้้ าที่่�
		 ความรัั บ ผิิ ดช อบ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งและผลการปฏิิ บััติิ ง านของแต่่ ล ะบุุค คล และเทีี ย บเคีี ย งได้้ กัับ อััต ราผลตอบแทนในตลาดเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
		 ความเป็็ นธรรมแก่่ทุกฝ่
ุ ่ าย และให้้ ข้้อเสนอแนะแก่่ฝ่่ายจััดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
		 (ทั้้�งนี้้ � ขึ้้ �นอยู่่�กับั การอนุุมัติั ขิ องที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น)
3. อนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทน สวััสดิกิ าร ผลตอบแทนที่่�เป็็ นรางวััล หรืือเงิินชดเชยกรณีีการเลิิกจ้้างของผู้้�บริิหารระดัับสููง (หรืือในกรณีีประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารเสนอ
		 ให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมัติั )ิ
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ด้้ านบรรษััทภิิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบีียบ และแนวปฏิิบัติั ิต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่า
		ธนาคารมีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสููงสุุด มีีจริิ ยธรรมตามแนวปฏิิบัติั ิที่่�เป็็ นสากล ตลอดจน ดููแล ติิดตาม และรายงานให้้ คณะกรรมการ
		ธนาคารทราบเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการและประสิิทธิิผลของการดำำ�เนิินการอย่่างน้้ อยปีี ละ 1 ครั้้�ง
2. เสนอขนาดและองค์์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยที่่�เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต อำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการ
		ชุุดย่อ่ ยแต่่ละคณะที่่�ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ
3. เสนอนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านเป็็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ต่่อคณะกรรมการธนาคาร
		 เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ และรายงานผลให้้ คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้้ าที่่�อื่่�นๆ
1.	ดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับบทบาทและขอบเขตหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิิจารณาแล้้ วเห็็นว่่ามีีความจำำ�เป็็ น
		ตามความรัับผิิดชอบตามที่่�กล่า่ วมาข้้ างต้้ น หรืือได้้ รัับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2.	จััดทำำ�รายงานและเปิิ ดเผยข้้ อมููลการทำำ�งานแก่่คณะกรรมการธนาคาร หน่่วยงานที่่�กำำ�กับั ดููแลธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�น และสาธารณชนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
		 หรืือตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
(4) คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้ �น 5 คน โดยคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� งมีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง หรืือตามที่่�จำ�ำ เป็็ น
โดยคำำ�สั่่ง� ของประธานคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

หมายเหตุุ

นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์ (1)

ประธาน

กรรมการอิิสระ

นายปริิ ญญา หอมเอนก (2)

กรรมการ

กรรมการอิิสระ

นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิหาร
(ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร)

นายโยฮัันเนส ฟรานซิิสคัสั คริิ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

กรรมการ

ผู้้�บริิหารธนาคาร
(ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
ด้้ านบริิหารความเสี่ย่� ง)

หมายเหตุุ
(1) นายธีีรนัันท์์ ศรีีหงส์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ แทน นางแคทเธอรีีน โล เป็็ ก เช็็ง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
(2) นายปริิญญา หอมเอนก ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ แทน นายศิิริิพงษ์์ สมบััติศิิ ริิ ิ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562

นายวีีรวััฒน์์ โกมุุทานนท์์ ทำำ�หน้้ าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
บทบาทหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1.	นำำ�เสนอกรอบการกำำ�กับั ดููแลความเสี่่�ยงที่่�ดีี (Risk Governance Framework) รวมถึึง นโยบายการบริิ หารความเสี่่�ยงโดยรวม ต่่อคณะกรรมการธนาคาร
		 โดยครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้ านตลาด ความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้ านเงิินกองทุุน
		 ความเสี่ย่� งด้้ านปฏิิบัติั กิ าร (รวมถึงึ ความเสี่ย่� งด้้ านการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์) ความเสี่ย่� งด้้ านกลยุุทธ์์และด้้ านชื่่อ� เสีียง ความเสี่ย่� งด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		 และความเสี่่�ยงด้้ านอื่่�น ๆ
		 1.1. ให้้ คำำ�แนะนำำ�ต่่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่่�องนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความเสี่่�ยง ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ระดัับความเสี่่�ยง
				ที่่�สามารถทนได้้ (Risk Tolerance) และกลยุุทธ์์ความเสี่่�ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่่วยงานธุุรกิิจ
		 1.2.ให้้ ความเห็็นต่่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุุมัติั ิระดัับความเสี่่�ยง (Risk Level) และการกระจุุกตัวั ของความเสี่่�ยง (Risk Concentration)
				ทั้้�งนี้้ � โดยอยู่่ภ� ายใต้้ ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ของคณะกรรมการธนาคาร
		 1.3. อนุุมัติั ินโยบายและกรอบงานที่่�สำำ�คัญ
ั เพื่่�อใช้้ กำำ�กับั การบริิ หารความเสี่่�ยง รวมถึึงประเด็็นเกี่่�ยวกัับการกำำ�กับั ดููแลความเสี่่�ยง (Risk Governance)
				 ตามที่่�ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
		 1.4.	กำำ�กับั ดููแลเงิินกองทุุนและการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านกลยุุทธ์์สภาพคล่่องเพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
		 1.5.	กำำ�กับั ดููแลความเหมาะสมของการกำำ�หนดนโยบายและมาตรฐานในการจััดให้้ มีีระบบเทคโนโลยีี ข้้ อมููลสารสนเทศ และการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
				 ด้้ านไซเบอร์์ ตามมาตรฐานสากล
		 1.6.	กำำ�กับั ดููแลเทคโนโลยีี ข้้ อมููลสารสนเทศ และความเสี่่�ยงด้้ านไซเบอร์์ ให้้ อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ในการกำำ�กับั ดููแลความเสี่่�ยงในภาพรวม
2. วางกลยุุทธ์์ให้้ มีีความสอดคล้้ องกัับนโยบายการบริิ หารความเสี่่�ยง ซึ่่ง� กลยุุทธ์์ดังั กล่่าวต้้ องสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลได้้ ว่า่ ระดัับความเสี่่�ยงของ
		สถาบัันการเงิินอยู่่ใ� นระดัับที่่�เหมาะสม
		 2.1. อนุุมัติั เิ พดานความเสี่่�ยงส่่วนเพิ่่�มเติิม (Supplemental Risk Limit) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายและกรอบงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
		 2.2. ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายและระบบการบริิ หารความเสี่่�ยงของธนาคาร รวมถึึงประสิิทธิิภาพของนโยบายและระบบการบริิ หารความเสี่่�ยง
				 ในแง่่ของ การระบุุ การวััด การรวบรวม การควบคุุม และการรายงานความเสี่่�ยงว่่าได้้ มีีการดำำ�เนิินการโดยผู้้�บริิ หารระดัับสููงและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
				 บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง (CRO)
		 2.3.ทบทวนและติิดตามความเสี่่�ยงทั้้�งหมด รวมถึึงการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยง ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการควบคุุมภายใน และการกำำ�กัับขั้้�นตอนการ
				ปฏิิบัติั งิ าน (Process) รวมถึึงระบบปฏิิบัติั งิ าน (System)
3. อนุุมัติั ิการแต่่งตั้้�ง การทบทวนโครงสร้้ างและองค์์ประกอบ รวมถึึงบทบาทหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงในระดัับจััดการชุุดย่อ่ ยต่่าง ๆ
4. รายงานผลการปฏิิบัติั ใิ นเรื่่�องบริิหารความเสี่ย่� ง การบริิหารความเสี่ย่� งในเรื่่�องต่่าง ๆ รวมทั้้�งมาตรในการบริิหารจััดการความเสี่ย่� งต่่อคณะกรรมการธนาคาร
		 และหารืือแลกเปลี่่�ยนกัับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อ� ให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารมีีนโยบายและกลยุุทธ์์ครอบคลุุมความเสี่ย่� งด้้ านต่่าง ๆ รวมถึงึ ความเสี่ย่� งใหม่่ ๆ
		 เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า การนำำ�ไปปฏิิบัติั เิ ป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีีประสิิทธิิผลสอดคล้้ องตามนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�ธนาคารกำำ�หนดไว้้
5. ให้้ คำำ�แนะนำำ�ในการพััฒนาและการรัักษาไว้้ ซึ่ง่� วััฒธรรมที่่�ส่่งเสริิ มการบริิ หารความเสี่่�ยงให้้ เป็็ นไปอย่่างเหมาะสม โดยผ่่านทางวิิธีีปฏิิบัติั ิ (Procedure)
		การฝึึกอบรมและการปฏิิ บััติิ ข องผู้้�นำำ � เพื่่� อ ให้้ พ นััก งานได้้ ต ระหนััก ถึึ ง ผลกระทบจากการกระทำำ �ข องตนซึ่่�ง ส่่ง ผลกระทบในวงกว้้ า งต่่อ ธนาคาร
		 รวมทั้้�งหน่่วยงานธุุรกิิจของตน
6.ให้้ คำำ�แนะนำำ�ในการวางโครงสร้้ างผลตอบแทน ให้้ มีีความสอดคล้้ องกัับการบริิ หารความเสี่่�ยงและวััฒนธรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงภายใต้้ ระดัับ
		 ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
7.ให้้ ความเห็็นชอบในการพิิจารณาการแต่่งตั้้�งหรืือโอนย้้ ายหรืือถอดถอน ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยงและมีี ส่่วนร่่ วมในการ
		ประเมิินการปฏิิบัติั ิงานของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยงและรัับทราบ KPI ของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านบริิ หารความเสี่่�ยง
8.	ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�อื่่�นใดที่่�คณะกรรมการมอบหมายหรืือกฎหมายกำำ�หนด
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(5) คณะกรรมการสิินเชื่่�อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการสิินเชื่่�อ มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 4 คน โดยคณะกรรมการสิินเชื่่�อมีีการประชุุมเดืือนละ 2 ครั้้�ง หรืือตามที่่�จำำ�เป็็ น โดยคำำ�สั่่ง� ของ
ประธานคณะกรรมการสิินเชื่่�อ
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

หมายเหตุุ

นายจุุมพล ริิ มสาคร

ประธาน

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิ หาร
(ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร)

นายโยฮัันเนส ฟรานซิิสคัสั คริิ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

กรรมการ

ผู้้�บริิหารธนาคาร
(ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
ด้้ านบริิหารความเสี่ย่� ง)

นายเอกณััติิ เกีียรติินภาสิินธุ์์� ทำำ�หน้้ าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการสิินเชื่่�อ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการสิินเชื่่�อ
1.	พิิจารณาอนุุมัติั ดัิ งั ต่่อไปนี้้ �ที่่�เกิินจากอำำ�นาจอนุุมัติั ิของฝ่่ายจััดการ
		 1.1.	สิินเชื่่�อ
		 1.2.	การแก้้ ไขและการปรัับปรุุงหนี้้ �
		 1.3.	การตััดจำำ�หน่่ายหนี้้ �สููญทางบััญชีี และการจำำ�หน่่ายหนี้้ � NPL
		 1.4.	การเข้้ าซื้้ �อทรััพย์์สินิ /ตีีโอนทรััพย์์ชำำ�ระหนี้้ � การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สินิ และการตััดจำำ�หน่่ายทรััพย์์สินิ รอการขายออกจากบััญชีี ซึ่่ง� เกิินจากอำำ�นาจอนุุมัติั ิ
				ของฝ่่ายจััดการ และไม่่ใช่่ลููกหนี้้ � Related Parties หรืือเป็็ นกลุ่่�มลููกหนี้้ �ที่่�ไม่่เกิิน SLL
2. ทบทวนคำำ�ขออนุุมัติั ิสินิ เชื่่�อเฉพาะเรื่่�องสำำ�หรัับลููกหนี้้ � Related Parties หรืือกลุ่่�มลููกหนี้้ �ที่่�เกิิน SLL ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตััดสินิ ใจอนุุมัติั ิสินิ เชื่่�อของคณะกรรมการด้้ านสิินเชื่่�อในระดัับบริิ หาร
4.	พิิจารณาอนุุมัติั คิ วามเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่�อและความเสี่ย่� งอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องสำำ�หรัับรายการการลงทุุนหรืือความผููกพัันในการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เกิินจาก
		อำำ�นาจอนุุมัติั ิของฝ่่ายจััดการ
5.	ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�อื่่�นใดที่่�คณะกรรมการมอบหมายหรืือกฎหมายกำำ�หนด
(6) คณะกรรมการกำำ�กัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ
คณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 11/2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2562 ได้้ มีีมติิอนุุมัติั ิการตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ
โดยให้้ มีีผลตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2563
คณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 4 คน โดยคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีกำำ�หนดการประชุุมไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
หรืือตามที่่�จำำ�เป็็ น โดยคำำ�สั่่ง� ของประธานคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ ง

หมายเหตุุ

นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์

ประธาน

กรรมการอิิสระ

นายปริิ ญญา หอมเอนก

กรรมการ

กรรมการอิิสระ

นายมิิฮาว ยาน ซููเรค

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิ หาร

นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่่�เป็็ นผู้้�บริิหาร
(ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร)

นายสุุทธิิกานต์์ รุ่่�งศรีี ทอง ทำำ�หน้้ าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศ
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คณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้ มีีมติิอนุุมัติั ิขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�คณะกรรมการกำำ�กับั เทคโนโลยีีสารสนเทศดัังนี้้ �
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ของคณะกรรมการกำำ�กัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ
1. กำำ�กับั ดููแลแผนกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินงานด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดย
• เห็็นชอบหรืือทบทวนกลยุุทธ์์ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อย่่างน้้ อยปีี ละครั้้�งเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า
		 - เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีความสอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์และทิิศทางในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
		 - โครงสร้้ างพื้้ �นฐานด้้ านเทคโนโลยีีมีีความยืืดหยุ่่�นที่่�จะรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ รวมถึึงเทคโนโลยีีใหม่่ในอนาคต
		 -	ธนาคารมีีการประเมิินความพร้้อม หรืือระดัับวุุฒิิภาวะ (Maturity Level) ของเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงความสามารถในการรัับมืือกัับภััยไซเบอร์์
			ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
•	ติิดตามผลการดำำ�เนิินโครงการที่่�นำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั รวมถึึงโครงการที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
2. กำำ�กับั ดููแลให้้ มีีนโยบายและการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�งในภาวะปกติิและในภาวะวิิกฤตที่่�เหมาะสม โดย
• เห็็นชอบหรืือทบทวนนโยบายการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อย่่างน้้ อยปีี ละครั้้�ง
•	สนัับสนุุนให้้ มีีการจััดการโครงสร้้ างองค์์กรที่่�ทำำ�ให้้ การบริิ หารความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิภาพ โดยแบ่่งแยกหน้้ าที่่�ความรัับผิิดชอบอย่่างชััดเจนตามหลัักการ
		 ควบคุุมดููแล 3 ระดัับ (Three Lines of Defense)
•	ติิดตามสถานะความเสี่่�ยง ประสิิทธิิผลของการบริิ หารความเสี่่�ยง รวมถึึงประเด็็นที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ครอบคลุุมการแก้้ ไขปัั ญหาหรืือประเด็็นที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั
		 ในการบริิ หารความเสี่่�ยง ด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศ
3. กำำ�กับั ดููแลงบประมาณการลงทุุนและค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ เป็็ นไปตามแผนกลยุุทธ์์และให้้ อยู่่ใ� นระดัับที่่�เหมาะสม
4. กำำ�กับั ดููแลให้้ มีีการเสริิ มสร้้ างความรู้้�และตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงเรื่่�องเทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่พนัักงาน
5. ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�อื่่�นใดที่่�กฎหมายกำำ�หนด
(6) คณะกรรมการชุุดต่่างๆ ในระดัับฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการหรืือคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยจะแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ในระดัับฝ่่ายจััดการ (Management) เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
หรืือคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยภายใต้้ ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�คณะกรรมการหรืือคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยอนุุมัติั ิ
คณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ในระดัับฝ่่ายจััดการที่่�มีีประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านต่่าง ๆ เป็็ นประธาน ประกอบด้้ วย
1. คณะประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
		มีีหน้้ าที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนกลยุุทธ์์ระยะยาว กำำ�กับั ดููแลให้้ มีีการทบทวนการดำำ�เนิินงานให้้ บรรลุุตามเป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ของธนาคาร พิิจารณาเสนอ
		 ต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อขออนุุมัติั แิ ผนธุุรกิิจ งบประมาณประจำำ�ปีี และแผนอััตรากำำ�ลังั รวมทั้้�งควบคุุมจำำ�นวนพนัักงานให้้ เป็็ นไปตามแผนพิิจารณา
		 และอนุุมัติั ิการลงทุุน โครงการสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ของธนาคาร ภาพลัักษณ์์ องค์์กร การสื่่�อสาร การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ และการดำำ�เนิินการเพื่่�อกอบกู้้�
		สถานการณ์์ ตลอดจนแก้้ ไขปัั ญหาในภาวะการณ์์ที่่�มีีเหตุุฉุกุ เฉิิน รวมทั้้�งพิิจารณากลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิ ษััทในเครืือและทบทวนผลการดำำ�เนิินงาน
2. คณะนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง
		มีีหน้้ าที่่�ประเมิินความถููกต้้ องและความพอเพีียงของการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ ทบทวนและรัับรองหรืืออนุุมัติั นิ โยบายความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ
		กรอบงาน แนวทางการปฏิิบัติั งิ าน มาตรฐานและแนวทางการพิิจารณาสิินเชื่่�อ รวมถึึงเกณฑ์์การอนุุมัติั ิสินิ เชื่่�อสำำ�หรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ ตามอำำ�นาจ
		 อนุุมัติั ิที่่�ได้้ รัับมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มิใิ ช่่ ด้้านการเงิิน
		มีีหน้้ าที่่�ระบุุ วััด และติิดตามความเสี่่�ยงด้้ านปฏิิบัติั ิการ ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิตามกฏเกณฑ์์ และความเสี่่�ยงด้้ านกฎหมายของหน่่วยงานต่่าง ๆ
		 อย่่างครอบคลุุม และมั่่�นใจว่่าผู้้�บริิ หารหรืือหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างเหมาะสมและครอบคลุุมในเรื่่�องต่่าง ๆ อย่่างครบถ้้ วน
4. คณะพิิจารณาสิินเชื่่�อ
		มีีหน้้ าที่่�ในการพิิจารณา ให้้ ความเห็็น และตััดสิินใจอนุุมัติั ิเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความเสี่่�ยงด้้ านสิินเชื่่�อ และความเสี่่�ยงของผู้้�ออกตราสารหนี้้ � รวมถึึงอนุุมัติั ิ
		สิินเชื่่�อตามอำำ�นาจที่่�ได้้ รัับมอบหมาย ให้้ ความเห็็นชอบสำำ�หรัั บสิินเชื่่�อที่่�เกิินอำำ�นาจอนุุมััติิก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการสิินเชื่่�อพิิจารณา นอกจากนี้้ �
		 คณะพิิจารณาสิินเชื่่�อสามารถมอบอำำ�นาจช่่วงและมอบอำำ�นาจในการลงนามแก่่บุคุ คลที่่�เกี่่�ยวข้้ องได้้ ตามที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการธนาคาร
5. คณะปรัั บปรุุ งคุุณภาพสิินเชื่่�อ
		มีีหน้้ าที่่�อนุุมัติั กิ ารปรัับโครงสร้้ างหนี้้ �ทุุกประเภทในระดัับฝ่่ายจััดการตามที่่�ได้้ รัับมอบหมาย พิิจารณาและอนุุมัติั เิ รื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่�อ
		 ความเสี่ย่� งจากการลงทุุน (Investment Risk) อนุุมัติั กิ ารปรัับโครงสร้้ างหนี้้ � ทบทวนสถานะ แผนการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับลููกหนี้้ �ที่่�อยู่่�ขั้้ �นตอนการ
		ปรัั บ โครงสร้้ างหนี้้ � หรืืออยู่่� ร ะหว่่ า งติิ ดต ามผลการปฏิิ บััติิ ต ามเงื่่� อ นไข (Nursing Period) โดยไม่่ คำำ �นึึ งถึึ ง ชั้้�น หนี้้ � หรืือลููกหนี้้ ที่่� � เ ป็็ น NPL
		 และการตััดหนี้้ �สููญทางบััญชีี (Write off)
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6. คณะกรรมการบริิหารสิินทรัั พย์์ และหนี้้�สิิน
		มีีหน้้ าที่่�วางหลัักเกณฑ์์และการปฏิิบัติั กิ ารในนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิิน ให้้ ความเห็็นชอบ / อนุุมัติั กิ ารทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยว
		 ข้้ องกัับการบริิ หารสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิิน รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่อง การบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านตลาด
		การบริิ หารเงิิน การบริิ หารทุุนทางเศรษฐกิิจด้้ านตลาด
7. คณะกรรมการพััฒนาเทคโนโลยีีและระบบงาน
		มีีหน้้ าที่่�ให้้ ความเห็็นชอบแผนกลยุุทธ์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อให้้ มีีความสอดคล้้ องกัับแผนกลยุุทธ์์ ของธนาคาร รัับทราบความก้้ าวหน้้ าทางด้้ าน
		 เทคโนโลยีีที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวกัับธนาคาร รวมทั้้�งผลการบริิ หารและปฏิิบัติั ิการด้้ านเทคโนโลยีี
8. คณะกรรมการทรัั พยากรบุุคคล
		มีีหน้้ าที่่�พิิจารณาอนุุมััติิกรอบการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการบริิ หารงานทรัั พยากรบุุคคล มาตรฐานการกำำ�หนดค่่าตอบแทน ระเบีียบกฎเกณฑ์์
		 แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิ หาร การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงาน การปรัับเงิินเดืือน การจ่่ายโบนััสและเงิินรางวััลของพนัักงานระดัับที่่�ต่ำำ��กว่่าหััวหน้้ า
		 เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร อนุุมััติิโครงสร้้ างการจััดลำำ�ดับั ชั้้�นงาน (Job Grade) การจััดตำำ�แหน่่งตามลัักษณะงาน (Functional Title) และประเด็็นต่่าง ๆ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับโครงการ HR Transformation รวมถึึงโครงสร้้ างการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลและวััฒนธรรมองค์์กร
9. คณะกรรมการกำำ�หนดโทษทางวิินััย
		มีีหน้้ าที่่�พิิจารณาลงโทษพนัักงานผู้้�กระทำำ�ผิิดวิินัยั และพิิจารณาการชดใช้้ ความเสีียหายให้้ แก่่ธนาคาร
10.คณะกรรมการ Customer Experience Management
		มีีหน้้ าที่่�กำำ�กับั ดููแลด้้ านประสบการณ์์แก่่ลููกค้้าและบริิ หารข้้ อร้้องเรีี ยนของลููกค้้ าให้้ มีีการดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม
11.คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน
		มีีหน้้ าที่่�พิจิ ารณานโยบายและแผนงานด้้ านความปลอดภััยในการทำำ�งาน รวมถึงึ ความปลอดภััยนอกงาน ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้ านความปลอดภััย
		 รวมทั้้�งพิิจารณาข้้ อบัังคัับและคู่่�มืือว่่าด้้ วยความปลอดภััยในการทำำ�งาน มาตรฐานด้้ านความปลอดภััยในการทำำ�งานของสถานประกอบการ
12.คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนการต่่ อต้้านการทุุจริิต
		มีีหน้้ าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลให้้ มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามระบบการบริิหารความเสี่ย่� งด้้านการทุุจริิตของธนาคารให้้ อยู่่ใ� นระดัับที่่�ยอมรัับได้้รวมถึงึ มีีระบบงานที่่�เกี่่ย� วข้้ องที่่�เหมาะสม

3. การสรรหาและแต่่ งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด

ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้้ พิิจารณาถึึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้้ วยความรู้้�ความสามารถ ทัักษะวิิชาชีีพ
ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้ าน ประสบการณ์์ โดยไม่่จำ�กั
ำ ดั เพศ รวมถึงึ คุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่�ต้้องการสรรหาจะต้้ องสอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์และแนวทางในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของธนาคาร โดยธนาคารได้้ ใช้้ ฐานข้้ อมููลกรรมการ (Director Pool) มาประกอบในการสรรหากรรมการใหม่่ในบางกรณีี
ธนาคารมีีแนวปฏิิบัติั ใิ นการสรรหากรรมการดัังต่่อไปนี้้ �
หลัักเกณฑ์์ การสรรหากรรมการอิิสระและกรรมการที่่�มิใิ ช่่ ผู้้� บริิหาร
1.	การสรรหากรรมการอิิสระ
		ธนาคารตระหนัักดีีว่า่ กรรมการอิิสระมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการรัักษาผลประโยชน์์ของธนาคารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย ดัังนั้้�น เพื่่�อเสริิ มสร้้ างความเป็็ นอิิสระให้้ กับั
		กรรมการและดููแลจััดการเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ให้้ เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ รวมทั้้�งหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการ
		จึึงได้้ กำ�ำ หนดนโยบายในการพิิจารณาเลืือกกรรมการอิิสระจากบุุคคลในสาขาวิิชาชีีพต่่าง ๆ ที่่�มีคุี ณส
ุ มบััติแิ ละประสบการณ์์ที่่เ� หมาะสม สามารถให้้ ความเห็็น
		ที่่�เป็็ นอิิสระ มีีความเที่่�ยงธรรมในการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่� และมีีการนำำ�ตารางความรู้้�ความชำำ�นาญ (Skills Matrix) มาเป็็ นเครื่่�องมืือประกอบการพิิจารณาโดย
		 คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาลจะเป็็ นผู้้�พิิจารณา สรรหาและกลั่่�นกรอง ผู้้�ที่่มี� คุี ณส
ุ มบััติเิ หมาะสมก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการหรืือ
		ผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้ วแต่่กรณีี) เป็็ นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�ง โดยคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระต้้ องเป็็ นไปตามที่่�ธนาคารกำำ�หนดซึ่่ง� มีีความเข้้ มงวดกว่่าข้้ อกำำ�หนดของ
		 คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนทั้้�งนี้้ เพื่่
� อ� มิิให้้ บุคุ คลที่่�จะพิิจารณาให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเป็็ นกรรมการอิิสระมีีลักั ษณะที่่�อาจทำำ�ให้้ ไม่่สามารถให้้ ความเห็็น ตััดสินิ ใจ
		 หรืือลงมติิใด ๆ ได้้ อย่่างเป็็ นอิิสระ คณะกรรมการจึึงมีีนโยบายกำำ�หนดให้้ กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องกัันได้้ ไม่่เกิิน 9 ปีี นับั จากวัันที่่�ได้้ รัับการ
		 แต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก หากกรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครบ 9 ปีี และประสงค์์จะกลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
		อิิสระอีีกครั้้�ง จะต้้ องพ้้ นจากการเป็็ นกรรมการในธนาคารเป็็ นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี นอกจากนี้้ �ตามที่่�ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ กรรมการ
		อิิสระที่่�ดำำ�รงวาระเกิิน 9 ปีี สามารถขอแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้ แต่่ต้้องไม่่เกิินวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2565 ดัังนั้้�น ในการพิิจารณาหากกรรมการอิิสระ
		ท่่านใดที่่�ดำ�ำ รงวาระเกิิน 9 ปีี แต่่มีคี วามรู้้�ความสามารถและทำำ�ประโยชน์์ให้้ แก่่ธนาคารมาโดยตลอด และสามารถให้้ คำ�ำ แนะนำำ�และความเห็็นที่่�เป็็ นประโยชน์์
		 ต่่อธนาคาร ธนาคารจะพิิจารณาต่่อวาระแก่่กรรมการโดยสอดคล้้ องกัับหลัักการดัังที่่�กล่า่ วข้้ างต้้ น
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คุุณสมบััติกิ รรมการอิิสระ
1.ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิ ออกเสีียงทั้้�งหมดของธนาคาร บริิ ษััทใหญ่่ บริิ ษััทย่่อย บริิ ษััทร่่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
		 ควบคุุมของธนาคาร ทั้้�งนี้้ � ให้้ นับั รวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้ วย
2. ไม่่เป็็ นหรืือเคยเป็็ นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่ วมบริิ หารงาน ลููกจ้้ าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้ เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร บริิ ษััทใหญ่่
		 บริิ ษััทย่่อย บริิ ษััทร่่วม บริิ ษััทย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้ นแต่่จะได้้ พ้้นจากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมา
		 แล้้ วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนได้้ รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็ นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็ น บิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรส
		ของบุุตร ของกรรมการรายอื่่น� ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้ รัับการเสนอให้้ เป็็ นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
		ของธนาคาร หรืือบริิ ษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิ ษััทใหญ่่ บริิ ษััทย่่อย บริิ ษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร ในลัักษณะที่่�
		 อาจเป็็ นการขััดขวางการใช้้ วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็ นหรืือเคยเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนัยั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทาง
		 ธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิ ษััทใหญ่่ บริิ ษััทย่่อย บริิ ษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้ นแต่่จะได้้ พ้้นจากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมา
		 แล้้ วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนได้้ รัับการแต่่งตั้้�ง
		
		 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่ง� รวมถึงึ การทำำ�รายการทางการค้้ าที่่�กระทำำ�เป็็ นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้ เช่่าอสัังหาริิ มทรััพย์์ รายการ
		 เกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้ หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้ วยการรัับหรืือให้้ กู้้�ยืืม ค้ำำ ��ประกััน การให้้ สินิ ทรััพย์์เป็็ นหลัักประกัันหนี้้ �สิิน รวมถึึง
		 พฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็ นผลให้้ ธนาคารหรืือคู่่�สัญ
ั ญามีีภาระหนี้้ �ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง� ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตัวั ตนสุุทธิิของ
		ธนาคารหรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิบิ ล้้ านบาทขึ้้ �นไป แล้้ วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่า่ ทั้้�งนี้้ � การคำำ�นวณภาระหนี้้ �ดัังกล่่าวให้้ เป็็ นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�
		 เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้ วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้ �ดัังกล่่าว
		 ให้้ นับั รวมภาระหนี้้ �ที่่�เกิิดขึ้้ �นในระหว่่างหนึ่่ง� ปีี ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็ นหรืือเคยเป็็ นผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของธนาคาร และไม่่เป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีนัี ยั
		ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร บริิ ษััทใหญ่่ บริิ ษััทย่่อย บริิ ษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
		 ควบคุุมของธนาคารสัังกััดอยู่่� เว้้ นแต่่จะได้้ พ้้นจากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้ วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนได้้ รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็ นหรืือเคยเป็็ นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่ง� รวมถึงึ การให้้บริิการเป็็ นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่ง� ได้้รับั ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีี
		 จากธนาคาร บริิ ษััทใหญ่่ บริิ ษััทย่่อย บริิ ษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของธนาคาร และไม่่เป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนัยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
		หุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้ บริิ การทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้ วย เว้้ นแต่่จะได้้ พ้้นจากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้ วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนได้้ รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็ นกรรมการที่่�ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้ �นเพื่่�อเป็็ นตััวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
		ของธนาคาร
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็ นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยั กัับกิิจการของธนาคาร หรืือบริิ ษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็ นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนัยั ในห้้ างหุ้้�นส่่วน หรืือ
		 เป็็ นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้ าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้ รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
		ของบริิ ษััทอื่่�น ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็ นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยั กัับกิิจการของธนาคาร หรืือบริิ ษััทย่่อย
9. ไม่่ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเป็็ นกรรมการอิิสระในธนาคารต่่อเนื่่�องกัันเกิินกว่่า 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก เว้้ นแต่่ได้้ พ้้น
		 จากการเป็็ นกรรมการในธนาคารเป็็ นระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
10.ไม่่มีีลักั ษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ ไม่่สามารถให้้ ความเห็็นอย่่างเป็็ นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
ทั้้�งนี้้ � หากคณะกรรมการกำำ �กัับตลาดทุุน คณะกรรมการกำำ �กัับหลัักทรัั พย์์ และตลาดหลัักทรัั พย์์ ตลาดหลัักทรัั พย์์ ฯ หรืือธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ มีี
ประกาศปรัับปรุุง/แก้้ ไขเพิ่่�มเติิม/ผ่่อนปรนหลัักเกณฑ์์คุณส
ุ มบััติิกรรมการอิิสระก็็ให้้ ถืือปฏิิบัติั ิตามได้้ ในภายหลััง
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2.	การสรรหากรรมการที่่�มิใิ ช่่ ผู้้� บริิหาร
		 คณะกรรมการกำำ�หนด นโยบาย กระบวนการคััดเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการธนาคารอย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน
		 และบรรษััทภิิบาล จะเป็็ นผู้้�พิิจารณาสรรหาและกลั่่�นกรองผู้้�ที่่มี� คุี ณส
ุ มบััติเิ หมาะสมตามกฎเกณฑ์์ทางการที่่�กำำ�หนดและตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
		 นอกจากนี้้ มีี� การนำำ�ตารางความรู้้�ความชำำ�นาญ (Skills Matrix) มาเป็็ นเครื่่�องมืือประกอบการพิิจารณา ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้ วแต่่กรณีี)
		 เป็็ นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้ �ผู้้�ที่่�ได้้ รัับการเสนอชื่่�อนอกจากจะต้้ องมีีคุณส
ุ มบััติิตามข้้ อกำำ�หนดของธนาคารและของหน่่วยงานทางการ รวมทั้้�งมีีคุณส
ุ มบััติิ
		ส่่วนตนที่่�เหมาะสมแล้้ ว ยัังจะต้้ องเป็็ นผู้้�ที่่�มีีทักั ษะ ความรู้้�ความชำำ�นาญ ความสามารถและประสบการณ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความเป็็ นผู้้�นำำ� รวมถึงึ
		 ความเป็็ นอิิสระ พร้้อมด้้ วยวิิสัยั ทััศน์์และความคิิดเชิิงกลยุุทธ์์ ที่่�จะสามารถนำำ�ธนาคารไปสู่่�การเติิบโตที่่�มั่่น� คงและยั่่�งยืืน ตลอดจนสามารถอุุทิิศเวลา
		 เพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของธนาคารด้้ วย
		 ในกรณีีตำ�ำ แหน่่งกรรมการธนาคารว่่างลงก่่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็็ นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนโดยผ่่านการพิิจารณา
		 จากคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล โดยให้้ อยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่าวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน เว้้ นแต่่วาระของ
		กรรมการจะเหลืือน้้ อยกว่่าสองเดืือน บุุคคลซึ่่ง� เข้้ าเป็็ นกรรมการแทนนั้้�นจะต้้ องได้้ รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
		
		การแต่่งตั้้�งกรรมการโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธนาคารกำำ�หนดให้้ ใช้้ วิธีิ ีการพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็ นรายบุุคคล โดยกรรมการแต่่ละรายต้้ องได้้ รับั คะแนนเสีียงข้้ างมาก
		ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
3.	การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
		 ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล จะเป็็ นผู้้�พิิจารณาให้้ ความเห็็นชอบ
		ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิิจารณาถึึงความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้ านที่่�ต้้องการตามหน้้ าที่่�
		 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยนั้้�น ๆ และพิิจารณาผู้้�ที่่�มีีทักั ษะด้้ านวิิชาชีีพ คุุณสมบััติเิ ฉพาะด้้ าน และประสบการณ์์ รวมทั้้�งไม่่มีีความขััดแย้้ ง
		 ทางผลประโยชน์์มาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง นอกจากนี้้ � คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยแต่่ละคณะจะต้้ องมีีองค์์ประกอบและคุุณสมบััติที่่ิ ค� รบถ้้ วนตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ
		 พร้้อมทั้้�งมีีการนำำ�ตารางความรู้้�ความชำำ�นาญ (Skill Matrix) มาประกอบการพิิจารณาด้้ วย
4.	การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
		 ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารตั้้�งแต่่ระดัับ “หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร” ขึ้้ �นไป คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
		 จะทำำ�หน้้ าที่่�ในการพิิจารณาสรรหาและกลั่่�นกรองคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุณส
ุ มบััติเิ หมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งทั้้�งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้้ อ
		กำำ�หนดและข้้ อบัังคัับของธนาคาร และนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิการแต่่งตั้้�ง เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับข้้ อ
		กำำ�หนดและข้้ อบัังคัับของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับธุุรกิิจของธนาคาร
		สำำ�หรัับการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับ “เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร” ลงมา ฝ่่ายจััดการจะเป็็ นผู้้�พิิจารณาสรรหาและแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามความเหมาะสม
		ธนาคารได้้ ดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนสืืบทอดผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คัญ
ั และมีีการทบทวนแผนดัังกล่่าวเป็็ นประจำำ�ทุกุ ปีี ในกรณีีที่่�บางตำำ�แหน่่งได้้ มีีการกำำ�หนด
		 วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งไว้้ ชัดั เจน คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล จะพิิจารณาดำำ�เนิินการสรรหาเป็็ นการล่่วงหน้้ าก่่อนครบ
		 วาระดัังกล่่าว
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาลได้้ รัับมอบหมายให้้ ดำ�ำ เนิินการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดในแต่่ละปีี สำำ�หรัับ
ปีี 2562 ได้้ มีีการประเมิินในด้้ านต่่าง ๆ ได้้ แก่่ การทำำ�กำำ�ไรประสิิทธิิภาพ การบริิ หารต้้ นทุุน ความสามารถในการสร้้ างรายได้้ ในอนาคต การบริิ หารความเสี่่�ยง
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิิจิิตัลั การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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4.การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่ อย
ธนาคารกำำ�หนดโครงสร้้ างการบริิหารจััดการและควบคุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย ทั้้�งในด้้ านการจััดทำ�ำ แผนกลยุุทธ์์ นโยบาย เป้้าหมาย และการแต่่งตั้้�งกรรมการ
ผู้้�แทนเพื่่อ� เข้้ าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารจััดการบริิษัทั ย่่อย รวมถึงึ การจััดองค์์กรภายในของธนาคารเพื่่อ� รัับผิิดชอบดููแลบริิษัทั ย่่อยตามความเหมาะสม
4.1.	กลไกในการกำำ�กัับดููแล
		 คณะกรรมการมีีกลไกในการกำำ�กับั ดููแลที่่�ทำำ�ให้้ สามารถควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิ ษััทย่่อยเพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์
		 ในเงิินลงทุุนของธนาคาร โดยได้้ กำ�ำ หนดนโยบาย “การกำำ�กับั แบบรวมกลุ่่�ม” (Consolidated Supervision Policy) ขึ้้ �น ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยนโยบายในด้้ านต่่าง ๆ ดัังนี้้ �
		 1. นโยบายบััญชีีและการรายงานทางการเงิิน
			 เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายด้้ านการบััญชีีและการจััดทำ�ำ รายงานทางการเงิิน เพื่่อ� ให้้ ธนาคารสามารถรวบรวมข้้ อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้ องในการจััดทำ�ำ งบการเงิินรวมสำำ�หรัับ
			 บริิษัทั ย่่อยได้้ อย่่างถููกต้้ องเป็็ นไปในรููปแบบและเนื้้ �อหาเดีียวกัันกัับธนาคาร และเป็็ นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่ธ� นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด รวมถึงึ การนำำ�ข้้ อมููล
			 ทางการเงิินและบััญชีีดังั กล่่าวมาเป็็ นข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้ ในการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษัทั ย่่อยได้้อย่่างถููกต้้องและทัันเวลา เพื่่อ� ประโยชน์์
			 ในการควบคุุมและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
		 2. นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
			 และนโยบายการป้้องกัันการใช้้ ข้้อมูลู ภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest)
			 นโยบายด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ (Corporate Governance Policy) เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายให้้บริิษัทั ย่่อยต้้องดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ ภายใต้้จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
			 และการมีีจรรยาบรรณที่่�ดีีในการปฏิิบัติั ิงาน โดยมีีหลัักการและแนวปฏิิบัติั ิสอดคล้้ องกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)
			 ข้้ อพึึงปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี (Best Practice) และสอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของธนาคาร
			 นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์และนโยบายการป้้องกัันการใช้้ ข้้อมููลภายใน (Policy on Confidential & Insider
			 Information and Conflict of Interest) เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายเพื่่อ� ให้้ บริิษััทย่่อยปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทาง
			 ผลประโยชน์์และป้้องกัันการใช้้ ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ย่่อย
		 3. นโยบายด้้านการต่่อต้้านคอร์์ รััปชันั (Anti-Corruption Policy)
			 เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อให้้ บริิ ษััทย่่อยปฏิิบัติั ิตามนโยบายการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั และนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องดัังกล่่าวของธนาคาร รวมถึึงกฎหมาย
			ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับเรื่่�องดัังกล่่าว เพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นของธนาคารและบริิ ษััทย่่อยในการต่่อต้้ านการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั การให้้ รัับสิินบนหรืืออามิิสสิินจ้้ าง
			ทั้้�งจากเจ้้ าหน้้ าที่่�/หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน
		 4. นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy)
			 เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่ย่� งของบริิษัทั ย่่อย โดยครอบคลุุมความเสี่ย่� งในด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและส่่งผล
			 ต่่อความมั่่�นคงแก่่บริิษัทั ย่่อย ประกอบด้้วย การบริิหารความเสี่ย่� งด้้านตลาด (Market Risk Management) การบริิหารความเสี่ย่� งด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk
			 Management) การบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านปฏิิบัติั กิ าร (Operational Risk Management) และการบริิหารความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่อ� (Credit Risk Management)
		 5. นโยบายด้้านการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ (Compliance Policy)
			 เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายและสนัับสนุุนให้้ บริิ ษััทย่่อยถืือปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้ การดำำ�เนิินการของบริิ ษััทย่่อยเป็็ นไปตามนโยบายด้้ านการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ิตาม
			กฎเกณฑ์์ของธนาคารและการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ของทางการที่่�เกี่่ย� วข้้ องในเรื่่�องต่่าง ๆ เช่่น การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ของทางการ การปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
			ประกาศและหนัังสืือเวีียนของธนาคารแห่่งประเทศไทย การรู้้�จัักตัวั ตนของลููกค้้ าและการปฏิิบัติั ติ ามพระราชบััญญััติป้ิ ้ องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และ
			 พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายลููกค้้ าและการปฏิิบัติั ิตามพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปราม
			การฟอกเงิิน และพระราชบััญญััติป้ิ ้ องกัันและปราบปรามการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
		 6. นโยบายด้้านภาพลัักษณ์์ องค์์ กร (Corporate Communication Policy)
			 เป็็ นการกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อให้้ บริิ ษััทย่่อยถืือเป็็ นแนวทางในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ เป็็ นไปในแนวทางเดีียวกััน และส่่งเสริิ มภาพลัักษณ์์ของธนาคาร
			 ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันการเงิิน ทั้้�งในด้้ านของการใช้้ ชื่่�อ เครื่่�องหมายการค้้ า และการเปิิ ดเผยสารสนเทศของบริิ ษััทย่่อย
7. นโยบายด้้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
			 เป็็ นการกำำ�หนดบทบาทหน้้ าที่่�ของตรวจสอบ และสอบทานสิินเชื่่�อ และบทบาทการกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อัันสััมพัันธ์์ ร่่วมกัับ
			 บทบาทหน้้ าที่่�ของฝ่่ายจััดการ และผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุุม และกำำ �กัับดููแลบริิ ษััทย่่อย โดยมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์
			 เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคาร รวมทั้้�งบริิ ษััทย่่อยมีีวัฒ
ั นธรรมองค์์กรเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี
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4.2 การแต่่ งตั้้�งกรรมการผู้้�แทน
เพื่่�อให้้ การบริิหารจััดการและการควบคุุมบริิษััทย่่ อยเป็็ นไปอย่่ างรัั ดกุุมตามนโยบายการกำำ�กัับแบบรวมกลุ่่�ม คณะกรรมการจึึงกำำ�หนดนโยบาย
ในการแต่่ งตั้้�งกรรมการผู้้�แทนในบริิษััทย่่ อย ดัังนี้้�
1.	ธนาคารจะแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�แทนตามสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นของธนาคาร
2.	ประธานกรรมการบริิ ษััท ต้้ องได้้ รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการธนาคาร
3.	กรรมการผู้้�จััดการ หรืือ ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารของบริิ ษััทย่่อย การแต่่งตั้้�งต้้ องได้้ รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคาร (กรณีีการแต่่งตั้้�ง
		กรรมการผู้้�จััดการเฉพาะบริิ ษััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจการให้้ สิินเชื่่�อหรืือธุุรกรรมที่่�มีีลักั ษณะคล้้ ายสิินเชื่่�อทุุกบริิ ษััทต้้ องขอความเห็็นชอบจากธนาคาร
		 แห่่งประเทศไทย)
4.	ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารที่่�มีีหน้้ าที่่�ควบคุุมดููแลบริิ ษััทย่่อย จะพิิจารณานำำ�เสนอกรรมการผู้้�แทนจากผู้้�บริิ หารของธนาคาร โดย
		 4.1.การแต่่ง ตั้้�ง กรรมการผู้้�แทนใหม่่ ให้้ นำำ� เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุมััติิแ ต่่งตั้้�งกรรมการ โดยผ่่า นคณะประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
				 บริิ หาร คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล หรืือ โดยแนวปฏิิบัติั ิอื่่�นที่่�คณะกรรมการธนาคารจะกำำ�หนดขึ้้ �นในอนาคต
		 4.2.	การแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�แทนเดิิม กลัับเข้้ าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระ ให้้ นำำ�เสนอคณะประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�ง
5.	ธนาคารอาจพิิจารณาแต่่งตั้้�งบุุคคลภายนอกที่่�มีีประสบการณ์์ในธุุรกิิจและการบริิ หาร เข้้ าร่่วมเป็็ นกรรมการได้้ ตามความเหมาะสม
6.	กรณีีมีีกรรมการผู้้�แทนมากกว่่า 1 คน ธนาคารอาจแต่่งตั้้�งกรรมการ 1 คน เพื่่�อทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นกรรมการ Lead Director โดยจะเป็็ นผู้้�บริิ หารระดัับหััวหน้้ า
		 เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารขึ้้ �นไป เพื่่�อเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการในการรวบรวม นำำ�เสนอข้้ อมููลและให้้ ความเห็็นต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิ ษััท
7.	ผู้้�ที่่�ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งเป็็ นกรรมการผู้้�แทน สามารถเป็็ นประธานกรรมการ หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� หรืือหลายอย่่างในบริิ ษััทอื่่�น
		 ได้้ ไม่่เกิิน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ
8. พนัักงานที่่�ได้้ รัับการเสนอชื่่�อให้้ เป็็ นกรรมการผู้้�แทนต้้ องไม่่มีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ในบริิ ษััทที่่�ธนาคารส่่งเข้้ าร่่วมเป็็ นกรรมการบริิ ษััท
4.3 ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�และความรัั บผิิดชอบของกรรมการผู้้�แทน
1.	กรรมการผู้้�แทนทุุกคนจะไม่่รัับค่่าตอบแทนจากการเป็็ นกรรมการ รวมทั้้�งผลตอบแทนทุุกประเภททั้้�งในรููปที่่�เป็็ นตััวเงิินและไม่่เป็็ นตััวเงิิน
2.	กรรมการผู้้�แทนของบริิ ษััทย่่อยมีีหน้้ าที่่�เข้้ าร่่วมประชุุมคณะกรรมการของบริิ ษััทย่่อยเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายและแผนกลยุุทธ์์ของบริิ ษััทย่่อยให้้ สอดคล้้ องกัับ
		ของธนาคาร โดย Lead Director จะทำำ�หน้้ าที่่�ร่่วมกัับ
		 2.1.	กลยุุทธ์์องค์์กร ที่่�จะเป็็ นผู้้�สื่่�อสารถ่่ายทอดนโยบายปัั จจุุบันั จากธนาคารให้้ กรรมการผู้้�แทนทราบ
		 2.2. หน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลบริิษัทั ย่่อยและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารที่่�เกี่่ย� วข้้ องกัับหน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลบริิษัทั ย่่อยเพื่่อ� กำำ�กับั ดููแลให้้ มีกี ารรายงานประเด็็น
				 เกี่่�ยวกัับการบริิ หารความเสี่่�ยงให้้ แก่่คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงของธนาคารทุุก 6 เดืือนหรืือตามความเหมาะสม
3.	ติิดตามและควบคุุมการดำำ�เนิินการของบริิ ษััทย่่อยให้้ เป็็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบีียบ และกฎเกณฑ์์ที่่�ธนาคารและหน่่วยงานที่่�กำำ�กับั ดููแลธนาคาร
		กำำ�หนด อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมทั้้�งไม่่ให้้ เกิิดประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
4.	นำำ�เสนอนโยบาย กลยุุทธ์์ ผลการดำำ�เนิินการของบริิ ษััทย่่อยต่่อธนาคาร
5. รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยหรืือการเปลี่่�ยนแปลงอื่่น� ๆ ที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั และอาจส่่งผลกระทบต่่อธนาคาร เช่่น การเพิ่่�มทุุน/ ลดทุุนของบริิษัทั ย่่อย
- 		การซื้้ �อขาย/ ควบรวมกิิจการ การเปลี่่�ยนแปลงฐานะทางการเงิิน การเปลี่่�ยนแปลงด้้ านธุุรกิิจ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงข้้ อกำำ�หนด/ กฎเกณฑ์์ทางการ/ กฎหมาย
		 เฉพาะของแต่่ละธุุรกิิจ
6.	ติิดตาม รัักษาสิิทธิิของธนาคาร
7.	ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด
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4.4 รายการที่่�กรรมการผู้้�แทนของบริิษััทย่่ อยต้้ องขออนุุมััติจิ ากธนาคารก่่ อนการลงมติิในการประชุุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือเปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจ
2.	การเพิ่่�มหรืือลดทุุนจดทะเบีียน
3.	การจ่่ายหรืืองดจ่่ายเงิินปัั นผล
4.	การลงทุุน/ขายในกิิจการอื่่�นเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีี ยกชำำ�ระแล้้ วของบริิ ษััท
5.	การขายสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินการ
6.	การลงนามในสััญญาทางธุุรกิิจการเปลี่่�ยนแปลงด้้ านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ด้้ านการตลาดที่่�มีีมููลค่่า 15% ของ Net Tangible Asset
7.	การเลิิกกิิจการ/หยุุดพักชำ
ั ำ�ระหนี้้ �/ล้้ มละลาย
8. รายการเกี่่�ยวโยงทั้้�งกัับธนาคารและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับบริิ ษััท
9.	การกู้้�ยืืมเงิินที่่�มีีขนาดรายการตั้้�งแต่่ 15% ของ NTA และการทำำ�สัญ
ั ญาค้ำำ ��ประกัันต่่อบุุคคลที่่� 3 ที่่�มีีขนาดรายการตั้้�งแต่่ 15% ของ NTA
10.การเปลี่่�ยนแปลงด้้ านภาพลัักษณ์์รููปแบบธุุรกิิจ ตลอดจน Brand ของกิิจการ
11.เรื่่�องอื่่�น ๆ ของบริิ ษััทย่่อยที่่�กรรมการผู้้�แทน หรืือ หน่่วยงานที่่�กำำ�กับั ดููแล เห็็นว่่ามีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจของธนาคารและความรัับผิิดชอบในการปฏิิบัติั ิ
หน้้ าที่่�ของกรรมการผู้้�แทนอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
5.	การดููแลเรื่่� องการใช้้ ข้้อมููลภายใน
		ธนาคารได้้ ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการถืือปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับมาตรการลงโทษเรื่่�องการไม่่ปฏิิบัติั ิตาม พ.ร.บ. ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 รวมถึึงประกาศ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง การใช้้ ข้้อมููลภายในตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ ไขเพิ่่�มเติิม) และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
		การไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปัั ญญา การต่่อต้้ านการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั การห้้ ามจ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ หรืือการตกลงทางธุุรกิิจใด ๆ
		ทั้้�งกัับภาครััฐและเอกชน รวมถึึงกฎเกณฑ์์ทางการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง นอกจากนี้้ � ธนาคารได้้ กำำ�หนดนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ ง
		 ทางผลประโยชน์์และการป้้องกัันการใช้้ ข้้อมููลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest) รวมถึงึ ระเบีียบเกี่่�ยวกัับ
		การกระทำำ�ความผิิดวิินัยั และการกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณพนัักงาน เพื่่�อให้้ การปฏิิบัติั ิงานของผู้้�บริิ หารและพนัักงานเป็็ นไปด้้ วยความถููกต้้ องโปร่่ งใส
		ยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณวิิชาชีีพ และปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็ นธรรม
		 5.1 นโยบายและวิิธีีการดููแลผู้้�บริิหารในการใช้้ ข้้อมููลภายใน
				ธนาคารได้้ กำ�ำ หนดแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการดููแลการใช้้ ข้้อมููลภายในเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรโดยกำำ�หนดไว้้ ในจรรยาบรรณพนัักงาน นโยบาย TMB Policy on
				 Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้้ �งมีีการจััดทำำ�คู่�มืื่ อปฏิิบัติั ิงานเรื่่�อง การทำำ�ธุุรกรรมที่่�อาจมีีหรืือเข้้ าข่่ายมีี
				 ความขััด แย้้ งทางผลประโยชน์์ และคู่่�มืื อปฏิิ บััติิ ง านเรื่่� อ งการซื้้ อ� /ขายและลงทุุ น ในหลััก ทรัั พ ย์์ ธ นาคาร เพื่่� อ เป็็ นแนวทางให้้ กรรมการ
				ผู้้�บริิหาร และพนัักงานถืือปฏิิบัติั ิ
				ธนาคารได้้ กำำ�หนดให้้ กรรมการและผู้้�บริิ หารลงนามรัั บทราบแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่� ยวข้้ อง ที่่�กำำ�หนดให้้ กรรมการและผู้้�บริิ หาร มีีหน้้ าที่่�รายงานการ
				 เปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรัั พย์์ ต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรัั พย์์ และตลาดหลัักทรัั พย์์ พ.ศ.2535
				 (รวมทั้้�งที่่� มีี แ ก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม ) ผ่่ า นระบบออนไลน์์ ภายใน 3 วััน ทำำ �ก ารนัับ จากวััน ที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงการถืือครองหลััก ทรัั พ ย์์ และแจ้้ ง ให้้
				 เลขานุุการบริิ ษััทรัับทราบเพื่่�อจััดทำำ�บันั ทึึกการเปลี่่�ยนแปลงและสรุุ ปจำำ�นวนหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิ หารพร้้อมผู้้�เกี่่�ยวข้้ อง เพื่่�อนำำ�เสนอ
				 ให้้ คณะกรรมการธนาคารทราบเป็็ นประจำำ�ทุกุ เดืือน นอกจากนั้้�น ยัังได้้ แจ้้ งบทลงโทษหากมีีการฝ่่าฝืื นหรืือไม่่ปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนดดัังกล่่าวด้้ วย
		
				ธนาคารได้้ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการดููแลเรื่่�องการใช้้ ข้้อมููลภายใน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้ อมููลภายในที่่�ยังั ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ ซึ่่ง� อาจมีีผล
				 ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของราคาหุ้้�น ธนาคารจึึงได้้ กำำ�หนดให้้ หน่่วยงานบริิ หารข้้ อมููลทางการเงิินต่่อทางการเป็็ นหน่่วยงานเดีียวที่่�ทำำ�หน้้ าที่่�ในการนำำ�ส่ง่
				 งบการเงิินและรายงานทางการเงิินต่่าง ๆ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. โดยได้้ ผ่่านกระบวนการพิิจารณาสอบถาม
				 ความถููกต้้ อง ครบถ้้ วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารตามลำำ�ดับั ทั้้�งนี้้ � เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าข้้ อมููลภายในของธนาคารจะ
				 ไม่่ถููกเปิิ ดเผยต่่อบุุคคลภายนอกก่่อนเวลาอัันควร
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				สำำ�หรัับแนวทางการป้้องกัันการใช้้ ข้้อมููลภายใน ธนาคารได้้ กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดวิินัยั และการกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณ
				 พนัักงาน (Code of Conduct) เพื่่�อให้้ การปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิ หารและพนัักงานเป็็ นไปด้้ วยความโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณวิิชาชีีพ และปฏิิบัติั ต่ิ อ่
				ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็ นธรรม สอดคล้้ องกัับแนวปฏิิบัติั ิตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ว่า่ ด้้ วยเรื่่�องการใช้้ ข้้อมููลภายใน
				 และห้้ ามพนัักงานที่่�มีีโอกาสได้้ รัับข้้ อมููลภายในเป็็ นประจำำ� หรืือบุุคคลที่่�มีีโอกาสได้้ รัับข้้ อมููลภายในเพีียงบางโอกาสทำำ�การซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์
				 จนกว่่าจะพ้้ นระยะเวลา 24 ชั่่ว� โมงหลัังจากได้้ มีีการเผยแพร่่ ข้้อมููลต่่อสาธารณชน และห้้ ามนำำ�ข้้ อมููลภายในที่่�ได้้ รัับเปิิ ดเผยแก่่ครอบครััวและ/หรืือ
				บุุคคลอื่่�นตลอดเวลาแม้้ พนัักงานและ/หรืือครอบครััวนั้้�น ๆ จะมิิได้้ ซื้้ �อ/ขายหลัักทรััพย์์ และ/หรืือจะมิิได้้ ประโยชน์์ในลัักษณะใด ๆ ก็็ตาม เพื่่�อป้้องกััน
				มิิให้้ พนัักงานแสวงหาผลประโยชน์์ เพื่่�อตนเองและ/หรืือเพื่่�อบุุคคลอื่่�น นอกจากนี้้ � ในกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์ อันั อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
				ของธนาคาร ธนาคารจะทำำ�การกำำ�หนดช่่วงเวลาการห้้ ามซื้้ �อ/ขายหลัักทรััพย์์เพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับกลุ่่�มคนที่่�ได้้ รัับข้้ อมููลภายในที่่�เกี่่ย� วข้้ องกัับเหตุุการณ์์นั้้ �น ๆ
				อีีกด้้ วย
				ทั้้�งนี้้ � กำำ �กัับการปฏิิบััติิงานจะทำำ �หน้้ าที่่� สนัับสนุุนฝ่่ายจััดการ ในการบัังคัับให้้ เป็็ นไปตามนโยบายและคู่่�มืื อปฏิิบััติิงาน รวมทั้้ง� จััดให้้ มีีกลไก
				ที่่�เหมาะสมในการติิดตามการดำำ�เนิินการให้้ เป็็ นไปตามนโยบายและคู่่�มืือปฏิิบัติั งิ านดัังกล่่าว รวมถึึงกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
		 5.2 มาตรการลงโทษ
				ธนาคารได้้ ถืือปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับมาตรการลงโทษเรื่่�องการไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามพ.ร.บ. ธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน การใช้้ ข้้อมููลภายในตามพ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ฯ การไม่่
				ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญา การต่่อต้้ านการทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั การห้้ ามจ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ หรืือการตกลงทางธุุรกิิจใด ๆ ทั้้�งกัับ
				 ภาครััฐและเอกชน รวมถึงึ กฎเกณฑ์์ทางการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง นอกจากนี้้ �ธนาคารได้้ กำำ�หนดระเบีียบเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดวินัิ ยั และการกระทำำ�
				ผิิดจรรยาบรรณพนัักงาน (Code of Conduct) เพื่่อ� ให้้ การปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารและพนัักงานเป็็ นไปด้้ วยความถููกต้้ องโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณ
				วิิชาชีีพ และปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็ นธรรม
6. ค่่ าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
6.1 ค่่ าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
			 ธนาคารและบริิษัทั ย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ให้้ แก่่
					 - ผู้้�สอบบััญชีีของธนาคารและบริิษัทั ย่่อย ในรอบปีี บัญ
ั ชีีที่่ผ่� า่ นมามีีจำ�ำ นวนเงิินรวม 14,490,000 บาท
					 - สำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้�ส
� อบบััญชีีสังั กััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้�ส
� อบบััญชีี สัังกััด ในรอบปีี บัญ
ั ชีีที่่ผ่� า่ นมา
					 มีีจำ�ำ นวนเงิินรวม 458,370 บาท
6.2 ค่่ าบริิการอื่่�น (non-audit fee)
			 ธนาคารและบริิษัทั ย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่น� ซึ่่ง� ได้้ แก่่ การตรวจสอบเพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) และ
				 การตรวจสอบตามวิิธีที่่ี ตก
� ลงร่่วมกััน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures) ให้้ แก่่
				 - ผู้้�สอบบััญชีีของธนาคารและบริิษัทั ย่่อย ในรอบปีี บัญ
ั ชีีที่่ผ่� า่ นมามีีจำ�ำ นวนเงิินรวม 1,650,000 บาทและจะต้้ องจ่่ายในอนาคตอัันเกิิดจากการตกลงที่่�ยังั
					 ให้้ บริิการไม่่แล้้วเสร็็จในรอบปีี บัญ
ั ชีีที่่ผ่� า่ นมา มีีจำ�ำ นวนเงิินรวม 875,000 บาท
		 		 - สำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้�ส
� อบบััญชีีสังั กััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้ องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นักั งานสอบบััญชีีดังั กล่่าว ในรอบปีี บัญ
ั ชีีที่่ผ่� า่ นมามีีจำ�ำ นวน
		
เงิินรวม 4,860,000 บาท และจะต้้องจ่่ายในอนาคตอัันเกิิดจากการตกลงที่่�ยังั ให้้บริิการไม่่แล้้วเสร็็จในรอบปีี บัญ
ั ชีีที่่ผ่� า่ นมา มีีจำ�ำ นวนเงิินรวม 9,960,000 บาท
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีที่่เ� ปิิ ดเผยข้้ างต้้ น ไม่่รวมค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร ธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน) ที่่�มีสถ
ี านะเป็็ นบริิษัทั ย่่อยของธนาคารเมื่่อ� วัันที่่�
3 ธัันวาคม 2562 อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้ เปิิ ดเผยค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีในแบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี 2562 ของธนาคารธนชาต
จำำ�กัดั (มหาชน)
7.	การปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีใี นเรื่่� องอื่่�นๆ
ธนาคารมีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ ธนาคารมีีการบริิ หารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ปราศจากการทุุจริิ ต
คอร์์ รััปชันั โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อสร้้ างผลตอบแทนที่่�ยั่่ง� ยืืนในระยะยาว รวมทั้้�งสร้้ างความเชื่่�อมั่่�นและความน่่าเชื่่�อถืือต่่อ ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย สัังคม และผู้้�เกี่่�ยวข้้ องทุุกฝ่่าย จากความตั้้�งใจดัังกล่่าวทำำ�ให้้ ธนาคารได้้ รัับผลการประเมิินด้้ านการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิ ษััทจดทะเบีียนใน
ระดัับ “ดีีเลิิศ” (Excellent) จากสมาคมส่่งเสริิ มสถาบัันกรรมการบริิ ษััทไทย IOD มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ธนาคารได้้ ดำำ�เนิินการเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่�ดีีอย่่างเคร่่ งครััด ซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิ ษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ของสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. และหลัักเกณฑ์์ตามโครงการ
สำำ�รวจการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิ ษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่่งเสริิ มสถาบััน
กรรมการบริิ ษััทไทย (IOD) รวมทั้้�งหลัักเกณฑ์์ในระดัับมาตรฐานสากล อาทิิเช่่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard),
Sustainability Disclosure Standard (GRI) และ Sustainability Reporting Disclosure (SDG)
123

ในปีี 2562 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้ พิิจารณาบทบาทหน้้ าที่่�ความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลธนาคาร เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับ
หลัักเกณฑ์์และบริิ บทของธนาคารที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตามปัั จจััยต่่าง ๆ ซึ่่ง� ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�ได้้ เห็็นชอบให้้ มีีการดำำ�เนิินการในปีี นี้้ �ประกอบด้้ วย
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

สิ่่�งที่่�ธนาคารดำำ�เนิินการ

หลัักการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับบทบาทหน้้ าที่่�คณะกรรมการธนาคารได้้ แก่่
หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 1:
บทบาทความรัับผิิดชอบของคณะ กรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร
(รวมถึึงการดููแลการจััดการบริิ การลููกค้้ าเป็็ นธรรม)
หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 2 :
กำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
ที่่�เป็็ นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 3 :
เสริิ มสร้้ างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 4 :
สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิ หารระดัับสููงและการบริิ หารบุุคลากร
หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 5:
ส่่งเสริิ มนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

จากหลัักปฏิิบัติั ิที่่� 1 – 5 ธนาคารได้้ นำำ�มาเพิ่่�มเติิมในปีี 2562 ได้้ แก่่
1. การจััดทำำ�นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนและเปิิ ดเผยบนเว็็บไซต์์ธนาคาร
2. การจััดอบรมให้้ กรรมการตาม skill matrix ทั้้�งนี้้ � ธนาคารส่่งเสริิ ม
ให้้ กรรมการเข้้ าร่่วมการ สััมมนาเชิิงปฏิิบัติั ิการด้้ าน Cyber Resilience
ซึ่่ง� ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ จัดขึ้้
ั �นในระหว่่างปีี 2562
เพื่่�อให้้ กรรมการของสถาบัันการเงิินได้้ รัับความเข้้ าใจในเรื่่�อง
IT Governance เพิ่่�มขึ้้ �น
3. การติิดตามจำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้ าร่่วมประชุุมของกรรมการตามกำำ�หนด
การประชุุมในระหว่่างปีี
4. การจััดให้้ มีีการประชุุมระหว่่างคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง และกรรมการอิิสระ

หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 6:
ดููแลให้้ มีีระบบการบริิ หารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 7:
รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิ ดเผยข้้ อมููล

จากหลัักปฏิิบัติั ิที่่� 6 – 7 ธนาคารได้้ นำำ�มาพิิจารณาดำำ�เนิินการดัังนี้้ �
ธนาคารกำำ�หนดให้้ คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยงทบทวนบทบาทหน้้ าที่่�
ในการบริิ หารความเสี่่�ยงให้้ ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทั้้�งหมดรวมทั้้�งที่่�จะเกิิดใหม่่
ความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีี ความเสี่่�ยงด้้ านข้้ อมููลลููกค้้ าและวััฒนธรรมการ
บริิหารความเสี่ย่� ง รวมถึงึ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างหน่่วยงานที่่�ก่อ่ ให้้ เกิิดความเสี่ย่� ง
และหน่่วยงานที่่�กำำ�กับั ดููแลความเสี่่�ยงภายในธนาคาร รวมถึึงกลุ่่�มธุุรกิิจทาง
การเงิินของธนาคาร (ดููหััวข้้ อ คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่�ยง)

หลัักปฏิิ บัติั ิ ที่่ � 8:
สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น

ธนาคารได้้ เพิ่่�มการเปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้ อยสามารถเสนอคำำ�ถามเกี่่�ยว
กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้ าผ่่านช่่องทางที่่�ธนาคารกำำ�หนด
(https://www.tmbbank.com/ir/share_meetings/agenda)
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ในปีี 2562 มีีกรรมการได้้ เข้้ าอบรมหลัักสููตรต่่างๆ เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้ �

Directors

หลัักสููตรอบรม

1. นายประสงค์์ พููนธเนศ

• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

2. พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์

• Cyber Resilience สำำ�หรัับกรรมการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแห่่งประเทศไทย

3. นายฟิิ ลลิิป จีี. เจ. อีี. โอ. ดามััส

• Strategic Board Master Class, สมาคมส่่งเสริิ มสถาบัันกรรมการ
บริิ ษััทไทย
• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

4. นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�

• Cyber Resilience Leadership, ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• Bangkok FinTech Fair 2019 ภายใต้้ แนวคิิด Collaboration for the
Future of Finance, ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• โครงการเสริิ มสร้้ างตลาดทุุนธรรมาภิิบาลเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก สำำ�นักั งาน กลต.
• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Audit Committee Forum: Intelligent Automation for Internal Audit,
เคพีีเอ็็มจีี ประเทศไทย
• ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจยุุคดิิจิิทัลั , บริิ ษััท เอิินส์์ท แอนด์์ ยััง จำำ�กัดั

5. นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์

• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 9 สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับั และส่่งเสริิ มการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
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Directors

หลัักสููตรอบรม

6. นายจุุมพล ริิ มสาคร

• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

7. นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์

• โครงการเสริิ มสร้้ างตลาดทุุนธรรมาภิิบาลเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก สำำ�นักั งาน กลต.
• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Recovery Planning, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

8. นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิิทธิ์์�

• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจยุุคดิิจิิทัลั , บริิ ษััท เอิินส์์ท แอนด์์ ยััง จำำ�กัดั

9. นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม

• Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Recovery Planning, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
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ความรัั บผิิดชอบต่่ อสัังคม
นัับตั้้�งแต่่การเปลี่่�ยนแปลงองค์์กร (TMB Transformation) ครั้้�งสำำ�คัญ
ั ในปีี 2552 ซึ่่�งเป็็ นจุุดเริ่่� มต้้ นของธนาคารภายใต้้ ปรััชญา Make THE Difference
นัับเป็็ นเวลากว่่า 10 ปีี แล้้ วที่่�ธนาคารยัังคงมุ่่�งมั่่�นคิิดค้้นและลงมืือทำำ�เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งเดิิม ๆ ให้้ ดีีขึ้้ �น รวมถึงึ มีีการพััฒนาวิิธีีการทำำ�งาน ศัักยภาพของพนัักงาน
ไปจนถึึงระดัับองค์์กร เป็็ นที่่�มาของการนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การรููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน ก่่อให้้ เกิิดประสบการณ์์ ที่่�ดีีสำำ�หรัับลููกค้้ าทั้้�งยัังช่่วย
พััฒนามาตรฐานวงการธนาคารไทย เพื่่อ� ให้้ ธนาคารได้้ รัับความไว้้ วางใจ จนเป็็ นธนาคารที่่�ลููกค้้าอยากบอกต่่อและแนะนำำ�มากที่่�สุดุ ในประเทศไทย
(The Most Advocated Bank in Thailand)
เพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้าหมายข้้ างต้้ น ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของพนัักงาน และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย ประกอบด้้ วย ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้ า คู่่�ค้้า เจ้้ าหนี้้ � คู่่�แข่่งทางการค้้ า ผู้้�ลงทุุน หน่่วยงานทางการ รวมทั้้ �งสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้ อม ให้้ ได้้ รัับการปฏิิบัติั เิ ป็็ นอย่่างดีีเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของธนาคาร สัังคมรอบข้้ างและระบบเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวม
ธนาคารมีี น โยบายในการดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� นำำ � ไปสู่่�ก ารเติิ บ โตอย่่ า งยั่่�ง ยืืน ด้้ ว ยการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการดำำ � เนิิ น งาน การพััฒ นาผลิิ ตภััณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร
เพื่่�อตอบสนองความต้้ องการลููกค้้ า การพััฒนาและเพิ่่�มคุุณค่า่ บุุคลากรในองค์์กร ควบคู่่ไ� ปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้ อม ด้้ วยการสร้้ างคุุณค่า่ ร่่วมต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่ายของธนาคาร ตามหลัักการ 8 ประการของธนาคาร ซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับแนวทางความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ดัังต่่อไปนี้้ �
1. การประกอบกิิจการเพื่่�อความเป็็ นธรรม
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ต่่อการประกอบกิิจการด้้ วยความเป็็ นธรรม ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายเรื่่�องการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ในหมวดบทบาทผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย
ซึ่่ง� คณะกรรมการได้้ ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการปฏิิบัติั ิต่อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน เพื่่�อให้้ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียได้้ รัับสิิทธิิอย่่างเต็็มที่่� เป็็ นธรรม และเหมาะสม
	ธนาคารจััดให้้ มีีระบบการรัับเรื่่�องร้้องเรีี ยนจากลููกค้้ าและดำำ�เนิินการแก้้ ไขปัั ญหาด้้ วยความระมััดระวัังและยุุติิธรรม มีีการเก็็บรัักษาข้้ อมููลของลููกค้้ าไว้้
เป็็ นความลัับและปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขสััญญาที่่�ให้้ ไว้้ กับั คู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้ วยหลัักการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรมและมีีจริิยธรรม ซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต ปราศจาก
	การทุุจริิตคอร์์ รััปชันั ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานทุุกคนอย่่างยุุติธิ รรมและเสมอภาค โดยมุ่่�งเน้้ นการพััฒนาด้้ านการฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มความรู้้� ความสามารถ ศัักยภาพ
และให้้ โอกาสแก่่พนัักงานในการโยกย้้ ายตำำ�แหน่่งหน้้ าที่่� ทั้้�งนี้้ � เพื่่�อเป็็ นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน และมีีการกำำ�หนดผลตอบแทนที่่�เป็็ นธรรมเทีียบ
เคีียงได้้ กับั อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งเสริิ มสร้้ างวััฒนธรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีขึ้้ �นในองค์์กร
2. การต่่ อต้้านคอร์์ รััปชััน
	ธนาคารตระหนัักดีีว่า่ การทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั เป็็ นสาเหตุุสำำ�คัญ
ั ต่่อการทำำ�ลายความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนส่่งผลให้้ ธนาคาร
	ต้้ องสููญเสีียผลประโยชน์์ หรืือมีีโทษทางแพ่่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดัังนั้้�น ธนาคารจััดให้้ มีีนโยบายการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั เพื่่�อให้้ กรรมการ
และพนัักงานใช้้ เป็็ นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน และธนาคารได้้กำ�กั
ำ บั ดููแลให้้ กรรมการและพนัักงาน ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายอย่่างเคร่่งครััด มีีบทลงโทษสำำ�หรัับพนัักงาน
	ที่่�ไม่่ปฏิิบัติั ิตามนโยบาย โดยธนาคารมีีมาตรการดููแลและให้้ ความเป็็ นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�ปฏิิเสธหรืือแจ้้ งเบาะแสการกระทำำ�การทุุจริิ ตคอร์์ รััปชันั ทั้้�งหมดนี้้ �จะช่่วย
	สร้้ างความตระหนัักถึึงการมีีส่่วนร่่ วมที่่�จะรัั บผิิดชอบในการป้้องกัันและต่่อต้้ านการคอร์์ รััปชัันมิิให้้ เกิิดขึ้้น� ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้้ างวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�ปราศจากการคอร์์ รััปชันั และทำำ�ให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารเป็็ นองค์์กรที่่�มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใสปราศจากการคอร์์ รััปชันั รวมถึงึ การส่่งเสริิมให้้ กรรมการ
	ธนาคารและผู้้�บริิ หารระดัับสููงตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้ านธรรมาภิิบาลและสร้้ างวััฒนธรรมการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงที่่�ดีีภายในองค์์กร
3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
	การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความเสมอภาคเท่่าเทีียมกัันของพนัักงาน ธนาคารกำำ�หนด	
นโยบายชััดเจนที่่�จะเคารพสิิทธิิมนุุษยชนภายในองค์์กร และนโยบายในการปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีต่ี อ่ พนัักงาน เช่่น นโยบายจ้้ างงาน และการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เลืือก
	ปฏิิบัติั ิ และให้้ โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันกัับคนทุุกเพศ อายุุ เชื้้ �อชาติิ สีีผิวิ ฐานะ ที่่�ครอบคลุุมสตรีี ผู้้�พิิการหรืือกลุ่่�มผู้้�ด้้ อยโอกาสอื่่น� ๆ การเข้้ าร่่วมงานและได้้ รับั ค่่าจ้้ าง
อย่่างเป็็ นธรรม รวมถึึงเปิิ ดโอกาสให้้ มีีการปรึึกษาหารืือระหว่่างธนาคารกัับพนัักงานเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการ ธนาคารสนัับสนุุนให้้ พนัักงานเติิบโตก้้ าวหน้้ าใน
หน้้ าที่่�การงาน จััดให้้ มีคี วามปลอดภััยในสถานที่่�ทำ�ำ งาน และเกื้้ �อหนุุนให้้ พนัักงานมีีโอกาสได้้ รัับผลตอบแทนและการเลื่่อ� นขั้้�นตามความรู้้�ความสามารถได้้ รัับ
	การอบรมเพื่่อ� พััฒนาความรู้้�ความสามารถของตนเอง จััดให้้ สถานที่่�ทำ�ำ งานมีีความสะอาดและปลอดภััย ทั้้�งอุุปกรณ์์การทำำ�งานและสภาพแวดล้้ อมที่่�ช่ว่ ยเพิ่่�ม
	ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน รวมถึงึ ธนาคารไม่่กระทำำ�การใดอัันเป็็ นการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชน (Human Rights) ต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุุกฝ่่ายของธนาคารโดยการเลืือก
	ปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่เป็็ นธรรมต่่อบุุคคล เพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่น� กำำ�เนิิด เชื้้ �อชาติิ ภาษา อายุุ การศึึกษา สถาบััน เพศ ความพิิการ สภาพทางกายหรืือ
	สุุขภาพ สถานะของบุุคคล และฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม นอกจากนี้้ ธนาคารมีี
�
กระบวนการบริิหารจััดการคู่่�ค้้าเพื่่อ� คััดกรองคู่่�ค้้าในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนภายใน
องค์์กร มีีการปฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็ นธรรมและเท่่าเทีียมกัันต่่อพนัักงานและแรงงาน และเพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่ย่� งด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นจากคู่่�ค้้าธุุรกิิจ และธนาคาร
ได้้ จัดทำ
ั �ำ จรรยาบรรณของคู่่�ค้้า (Supplier Code Conduct) ที่่�ครอบคลุุมการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายสิิทธิิมนุุษยชนไว้้ ให้้ คู่�ค้่ ้ ารัับทราบและยอมรัับปฏิิบัติั ติ าม
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ลููกค้้ ามีีสิทิ ธิิได้้ รัับความคุ้้�มครองทางกฏหมายและได้้ รัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิ การที่่�ดีีธนาคาร โดยธนาคารต้้ องคำำ�นึึงถึึงความเป็็ นธรรมของอััตราค่่าธรรมเนีียม
ความปลอดภััย และความครบถ้้ วนของคุุณสมบััติผิ ลิิตภัณ
ั ฑ์์และการบริิการตลอดจนถึงึ เงื่่�อนไขต่่าง ๆ ตามที่่�แจ้้ งกัับลููกค้้ าผ่่านการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
หรืือสััญญาที่่�เกี่่ย� วข้้ อง
จรรยาบรรณของธนาคารส่่งเสริิมให้้ ทุกุ คนสร้้ างบรรยากาศที่่�ดีใี นการทำำ�งาน โดยไม่่แสดงพฤติิกรรมที่่�ล่ว่ งละเมิิดสิทิ ธิิส่ว่ นบุุคคลของผู้้�อื่น่� ไม่่ละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชน
เพราะความแตกต่่างเรื่่�องถิ่่� นกำำ �เนิิ ด เชื้้ อ� ชาติิ ศาสนา ภาษา อายุุ การศึึกษา เพศ ความพิิการ สถานะทางกายหรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม
4. การปฏิิบัติั ต่ิ ่ อแรงงานอย่่ างเป็็ นธรรม
ธนาคารตระหนัักถึงึ คุุณค่า่ ของทรััพยากรบุุคคลที่่�มีต่ี อ่ การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจของธนาคารและการสร้้ างประโยชน์์ให้้ สังั คม ธนาคารจึึงมุ่่�งคััดเลืือก พััฒนา ส่่งเสริิม
และรัักษาไว้้ ซึ่ง่� พนัักงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารบรรลุุเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ประกอบด้้ วย การจััด
ให้้ มีีระบบการให้้ ผลตอบแทนที่่�เหมาะสม เป็็ นธรรมแก่่พนัักงาน การจััดให้้ มีีระบบการบริิ หารทรััพยากรบุุคคลในเรื่่�องการแต่่งตั้้�ง โยกย้้ าย รวมถึึงการให้้
เงิินโบนััสและการลงโทษที่่�ชัดั เจน การให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาความรู้้�ความสามารถของพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งมีีการดููแลรัักษา
สภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งานให้้ มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน
5. ความรัั บผิิดชอบต่่ อผู้้� บริิโภค
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจสููงสุุดและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้ าที่่�มีีต่อ่ ธนาคาร ธนาคารมุ่่�งเน้้ นการนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์อย่่างโปร่่งใส มีีคุณ
ุ ภาพ
และให้้ บริิ การที่่�เป็็ นเลิิศแก่่ลููกค้้า โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้ องการและประโยชน์์ของลููกค้้ าเป็็ นสำำ�คัญ
ั และไม่่กำำ�หนดเงื่่�อนไขการค้้ าที่่�ไม่่เป็็ นธรรม และดููแลการ
ปฏิิบัติั ิตามข้้ อตกลงที่่�ได้้ ให้้ ไว้้ กับั ลููกค้้ าอย่่างเคร่่งครััด ด้้ วยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิ ตและเอาใจใส่่อย่่างสมํ่่�าเสมอ
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดการด้้ านการให้้ บริิ การแก่่ลููกค้้าอย่่างรัับผิิดชอบและเป็็ นธรรมซึ่่ง� เป็็ นสิิทธิิขั้้ �นพื้้ �นฐานของผู้้�บริิ โภค และเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั
ที่่�จะสนัับสนุุนให้้ ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ อย่่างยั่่�งยืืน โดยธนาคารยกระดัับระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการให้้ บริิ การแก่่ผู้้� บริิ โภคทั้้�งหมด 9 ระบบ ได้้ แก่่
			
			
			
			
			
			
			
			
			

(1) คณะกรรมการและผู้้�บริิ หารระดัับสููงผลัักดันั อย่่างเป็็ นรููปธรรม กำำ�หนดให้้ เป็็ นวััฒนธรรมองค์์กร และมีีผู้้�รัับผิิดชอบชััดเจน
(2) การพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เหมาะสมกัับลููกค้้ า ความสามารถของพนัักงานขาย ช่่องทางการขาย ระบบงานและการควบคุุม และมีีเงื่่�อนไขที่่�เป็็ นธรรม
(3) การจ่่ายค่่าตอบแทนเหมาะสม เช่่น ให้้ คุณ
ุ ภาพการขายเป็็ นหนึ่่ง� ในปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ของค่่าตอบแทน และมีีมาตรการลงโทษเหมาะสมบัังคัับใช้้ จริิ ง
(4) กระบวนการขายให้้ ข้้อมููลครบถ้้ วนชััดเจน ไม่่บิดิ เบืือน และไม่่รบกวนลููกค้้ า
(5) การสื่่�อสารและให้้ ความรู้้�พนัักงานเกี่่�ยวกัับการให้้ บริิ การอย่่างเป็็ นธรรมเป็็ นไปอย่่างทั่่�วถึึง
(6) การดููแลข้้ อมููลลููกค้้ ามีีความปลอดภััยและคำำ�นึึงถึึงความเป็็ นส่่วนตััว
(7) การดููแลลููกค้้ าหลัังการขายมีีความเป็็ นธรรม
(8) การควบคุุม กำำ�กับั และตรวจสอบมีีความรััดกุมุ
(9) ระบบการปฏิิบัติั งิ านและแผนฉุุกเฉิินมีีประสิิทธิิภาพ ให้้ บริิ การได้้ อย่่างต่่อเนื่่�อง

6. การดููแลรัั กษาสิ่่�งแวดล้้ อม
ธนาคารให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการมีีส่ว่ นช่่วยดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้ อม ทั้้�งจากการวางนโยบายด้้ านสิินเชื่่อ� ที่่�มีคี วามระมััดระวัังถึงึ ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมทั้้�งทางตรง
และทางอ้้ อม การให้้ สินิ เชื่่�อเพื่่�อการสนัับสนุุนโครงการที่่�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อการดููแลรัักษาธรรมชาติิหรืือสิ่่�งแวดล้้ อม และการบริิ หารจััดการด้้ านอาคารและ
สถานที่่�เป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้ อมและสอดคล้้ องตามหลัักการของ United Nation Global Compact (UNGC)
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7. การร่่ วมพััฒนาชุุมชนหรืื อสัังคม
ธนาคารสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิ มและปลุุกจิิตสำำ�นึึกให้้ กับั ชุุมชนและสัังคมทั่่�วประเทศผ่่านกิิจกรรม “เปลี่่�ยนชุุมชนเพื่่�อความยั่่�งยืืน”
รวมถึงึ การให้้ ความช่่วยเหลืือโครงการทางสัังคมต่่าง ๆ ผ่่านโครงการไฟ-ฟ้้า โดยมููลนิิธิิทีเี อ็็มบีี เพื่่อ� สร้้ างโอกาสและส่่งเสริิมให้้ เยาวชน รวมทั้้ �งสัังคม เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้ �นอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้ ปรััชญา “Make THE Difference” ธนาคารสนัับสนุุนให้้ พนัักงานพััฒนาความรู้้�และทัักษะ รวมถึึงจััดให้้ มีีโครงการ
ภายในธนาคารเพื่่�อทำำ�การพััฒนาระบบและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ของธนาคาร เพื่่�อให้้ บริิ การที่่�ตอบสนองประสบการณ์์ของลููกค้้ าในการได้้ รัับบริิ การที่่�ดีีขึ้้ �น
8. นวััตกรรมและเผยแพร่่ นวััตกรรม
ธนาคารส่่งเสริิ มให้้ พนัักงานได้้ ใช้้ ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงาน ส่่งผลให้้ เกิิดการประ
หยััดค่า่ ใช้้ จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน การใช้้ ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดระยะเวลาและขั้้�นตอนในการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ า
และเพิ่่�มความพึึงพอใจให้้ แก่่ผู้้� ใช้้ บริิ การ
จากหลัักการทั้้�ง 8 ประการที่่�กล่า่ วมา สามารถสรุุปการดำำ�เนิินการตามหลัักการที่่�เน้้ นกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียของธนาคารแต่่ละกลุ่่�มได้้ ดัังนี้้ �

หลััก 8 ประการ/
ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย

การแข่่ งขัันทางการค้้ า
อย่่ างเป็็ นธรรม

การต่่ อต้้าน
คอร์์ รััปชััน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

•

•

พนัักงาน

•

•

ลููกค้้ า

•

•

คู่่�ค้้า

•

•

เจ้้ าหนี้้ �

•

คู่่แ� ข่่งทางการค้้ า

•

ผู้้�ลงทุุน

•

ภาครััฐ

การเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน

•

การปฏิิบัติั ิ
ต่่ อแรงงาน
อย่่ างเป็็ นธรรม

ความรัั บผิิดชอบ
ต่่ อลููกค้้า

การพััฒนาชุุมชน
และสัังคม

•

•

•
•

การดููแลรัั กษา
สิ่่�งแวดล้้ อม

นวััตกรรม

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้ านความยั่่�งยืืน
ทีีเอ็็มบีีประเมิินประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้ านความยั่่�งยืืนเพื่่�อระบุุและจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อธนาคารและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียในปีี 2562
กระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้ านความยั่่�งยืืน

1.

2.

3.

4.

ระบุุและพิิจารณาประเด็็นด้้ าน
ความยั่่�งยืืนที่่�มีีผลกระทบต่่อธนาคาร
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั

จััดลำำ�ดับั ประเด็็นด้้ านความยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คัญ
ั และเกี่่�ยวข้้ องกัับธนาคาร
ตามข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับจากหน่่วยงาน
ผู้้�บริิ หารระดัับสููงและผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย

ตรวจสอบความถููกต้้ องและอนุุมัติั ิ
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้ านความยั่่�งยืืน
โดยผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิษัทั

ทบทวนความเกี่่ย� วข้้ องและความสำำ�คัญ
ั
ของประเด็็นโดยการมีีส่ว่ นร่่วมกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้ เสีียจากภายในและภายนอก
องค์์กร

การระบุุประเด็็น
ด้้ านความยั่่�งยืืน

การจััดลำำ�ดับั ประเด็็น
ด้้ านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

การตรวจสอบ
ความถููกต้้อง

การทบทวน

จากการดำำ�เนิินการประเมิินประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้ านความยั่่�งยืืน มีี 12 ประเด็็น ได้้ แก่่
1.		การสร้้ างประสบการณ์์ที่่�ดีีต่อ่ ลููกค้้ า
2.		การเปลี่่�ยนแปลงองค์์กรสู่่�ยุคุ ดิิจิิทัลั
3.		การคุ้้�มครองข้้ อมููลส่่วนบุุคคล
4.		 ระบบไอทีีและความปลอดภััยทางไซเบอร์์
5.		 บรรษััทภิิบาล
6.		การให้้ บริิ การลููกค้้ าอย่่างเป็็ นธรรม
7.		การบริิ หารจััดการความเสี่่�ยง
8.		การสรรหาและรัักษาบุุคลากร
9. 	การให้้ ความรู้้�และการเข้้ าถึึงทางการเงิิน
10.	การให้้ สินิ เชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ
11. ความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
12. ผลกระทบด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมของธนาคาร

สำำ�หรัับรายละเอีียดของโครงการต่่างๆ สามารถอ่่ านเพิ่่�มเติิมได้้จากรายงานความยั่่�งยืืน (Sustainability
Report) ได้้ จากเว็็บไซต์์ ของธนาคาร www.tmbbank.com/sustainability หรืื อสแกน QR Code
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ข้้ อมููลหลัักทรัั พย์์ และผู้้�ถืือหุ้้� น
ข้้ อมููลหลัักทรัั พย์์
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ ว
ทุุนของธนาคาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธนาคารมีีทุนุ จดทะเบีียนจำำ�นวน 100,912,374,754.35 บาท ซึ่่ง� เป็็ นทุุนเรีี ยกชำำ�ระแล้้ ว จำำ�นวน 91,541,386,661 บาท โดยเป็็ น
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 96,359,354,380 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ หุ้้� นละ 0.95 บาท
การออกและเสนอขายหุ้้�นหรืื อหลัักทรัั พย์์ แปลงสภาพให้้ กองทุุนรวมเพื่่�อผู้้� ลงทุุนซึ่่�งเป็็ นคนต่่ างด้้ าว (Thai Trust Fund)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธนาคารทหารไทย ไม่่มีีการออก Thai Trust Fund
จำำ�นวนหุ้้�นหรืื อผลกระทบต่่ อสิิทธิิในการออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้� นจากการออกตราสารแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ ที่่�เกิิดจากหลัักทรัั พย์์
อ้้ างอิิงไทย (NVDR)
NVDR คืือ ใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์์อ้้างอิิงไทย ออกโดย “บริิ ษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กัดั (Thai NVDR Company Limited)” ซึ่่ง� เป็็ น
บริิ ษััทย่่อยที่่�จััดตั้้ง� ขึ้้น� โดยตลาดหลัักทรัั พย์์ แห่่งประเทศไทย ผู้้�ถืือ NVDR สามารถรัั บสิิทธิิ ประโยชน์์ ทางการเงิิน (Financial Benefit) ได้้ เสมืือนลงทุุน
ในหุ้้�นสามััญของบริิ ษััทจดทะเบีียนทุุกประการไม่่ว่่าจะเป็็ นเงิินปัั นผล สิิทธิิในการจองซื้้ �อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนหรืือใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิในการซื้้ �อหุ้้�นสามััญ (Warrant)
แต่่จะไม่่สามารถใช้้ สิิทธิิ ออกเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ยกเว้้ นกรณีีการใช้้ สิิทธิิ ออกเสีียงเพื่่�อลงมติิเกี่่�ยวกัับการเพิิกถอนหุ้้�นออกจากการเป็็ นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ (Delisting) ดัังนั้้�น หากมีีการนำำ�หุ้้� นของธนาคารไปออก NVDR เป็็ นจำำ�นวนมาก จะทำำ�ให้้ จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิ ออกเสีียง
ของธนาคารลดลง และสิิทธิิในการออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นเพิ่่�มขึ้้ �น
ณ วัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562 วัันปิิ ดสมุดุ ทะเบีียนครั้้�งหลัังสุุด บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีอี าร์์ จำำ�กัดั มีีหุ้้� นของธนาคารเป็็ นหลัักทรััพย์์อ้้างอิิงสำำ�หรัับการออกใบแสดงสิิทธิิใน
ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์์อ้้างอิิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จำำ�นวน 5,403,394,082 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็ นร้้อยละ 5.61 ของหุ้้�นสามััญ
ที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ วของธนาคาร อนึ่่ง� จำำ�นวนหุ้้�นของธนาคารที่่�นำ�ำ ไปออก NVDR ไม่่อยู่่ใ� นการควบคุุมของธนาคาร ผู้้�ลงทุุนสามารถตรวจสอบข้้ อมููลจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดย
NVDR ได้้ จากเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่� www.set.or.th/nvdr

นโยบายการจ่่ ายเงิินปัั นผล
นโยบายการจ่่ ายเงิินปัั นผลของธนาคาร
ธนาคารกำำ�หนดการจ่่ายเงิินปัั นผลให้้ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นจากงบการเงิินเฉพาะของธนาคาร โดยคำำ�นึึงถึึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
รวมถึงึ ความเพีียงพอของเงิินกองทุุนและการจััดสรรเงิินสำำ�รองต่่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง นอกจากนี้้ �การจ่่ายเงิินปัั นผล
ของธนาคารต้้ องเป็็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สนส.5/2559 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้น� และการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน
ลงวัันที่่� 13 มิิถุุนายน 2559 ที่่� กำำ�หนดว่่า ในระหว่่างเวลาที่่� สถาบัันการเงิินยัังไม่่ได้้ ตััดสิินทรัั พย์์ ที่่� เสีียหายออกจากบััญชีี หรืือยัังกัันเงิินสำำ�รองสำำ�หรัั บ
สิินทรััพย์์ และภาระผููกพัันที่่�อาจเสีียหายและไม่่เสีียหายไม่่ครบทั้้�งจำำ�นวน สถาบัันการเงิินจะจ่่ายเงิินปัั นผลหรืือเงิินตอบแทนอื่่น� ใดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นมิิได้้ และตามประกาศ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สนส. 20/2558 เรื่่�อง ข้้ อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการบัันทึึกบััญชีีของสถาบัันการเงิิน หมวด 8 นโยบายการจ่่ายเงิินปัั นผล ลงวัันที่่� 4 ธัันวาคม
2558 ที่่�กำำ�หนดว่่าสถาบัันการเงิินไม่่ควรนำำ�กำำ�ไรที่่�ยังั ไม่่เกิิดขึ้้ �นจริิ ง หรืือไม่่มีีกระแสเงิินสดรัับจริิ งมาใช้้ ในการจ่่ายเงิินปัั นผล เช่่น กำำ�ไรที่่�เกิิดจากการตีีราคา
หลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้ า (Mark to Market) และกำำ�ไรที่่�เกิิดจากการโอนเปลี่่�ยนประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน เป็็ นต้้ น และสถาบัันการเงิินไม่่ควรนำำ�กำำ�ไรที่่�เกิิดจาก
การขายทรััพย์์สินิ ที่่�มิไิ ด้้ มีีการซื้้ �อขายจริิง ซึ่่ง� มีีผลทำำ�ให้้ สถาบัันการเงิินมีีกำำ�ไรสููงกว่่าหรืือขาดทุุนต่ำำ�กว่
� า่ กรณีีปกติมิ าใช้้ ในการจ่่ายเงิินปัั นผล เช่่น กำำ�ไรที่่�เกิิดจาก
การขายทรััพย์์สินิ รอการขายของสถาบัันการเงิินที่่�มีเี งื่่�อนไขให้้ สถาบัันการเงิินสามารถซื้้ �อคืืนหรืือมีีสิทิ ธิิซื้้ �อคืืนทรััพย์์สินิ นั้้�นได้้ ในอนาคต เป็็ นต้้ น
ทั้้�งนี้้ � ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สนส.12/2555 ซึ่่ง� จะเริ่่� มมีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2559 เป็็ นต้้ นไป ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ กำำ�หนดให้้
ธนาคารดำำ�รงเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อรองรัับผลขาดทุุนในภาวะวิิกฤต (Conservation buffer) เพื่่�อให้้ ธนาคารพาณิิชย์์ดำำ�รงเงิินกองทุุนเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือไป
จากเกณฑ์์การดำำ�รงเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ��ของธปท. ทั้้�งนี้้ � ในการดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�มข้้ างต้้ นนั้้�น หากธนาคารพาณิิชย์์ไม่่สามารถดำำ�รงอััตราส่่วน
เงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่� ม ตามที่่� ธ นาคารแห่่ ง ประเทศไทยกำำ � หนด ให้้ ธ นาคารพาณิิ ชย์์ เ ก็็ บ สะสมเงิิ น กำำ � ไรสุุท ธิิ บ างส่่ว นหรืือทั้้�ง หมดตามสััดส่่ว นที่่� กำำ � หนด
โดยจำำ�กััดวิิธีีการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิของธนาคารพาณิิชย์์ (Earning distribution) ได้้ แก่่ การจ่่ายเงิินปัั นผล ธนาคารมุ่่�งที่่�จะดำำ�รงเงิินกองทุุนให้้ อยู่่ใ� นระดัับที่่�สููง
กว่่าเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�มที่่�ต้้องดำำ�รงเพิ่่�มเติิม ตามแผนการดำำ�รงเงิินกองทุุนของธนาคารและนโยบายการจ่่ายเงิินปัั นผล
นโยบายการจ่่ ายเงิินปัั นผลของบริิษััทย่่ อย
การจ่่ายเงิินปัั นผลของบริิ ษััทย่่อยจะต้้ องได้้ รัับการอนุุมัติั ิจากคณะกรรมการของแต่่ละบริิ ษััท เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ ความเห็็นชอบ โดย
การจ่่ายเงิินปัั นผลของบริิ ษััทย่่อยจะขึ้้ �นอยู่่�กับั ผลประกอบการและแผนงานธุุรกิิจของแต่่ละบริิ ษััท และเป็็ นไปตามข้้ อบัังคัับของบริิ ษััทและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
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ผู้้�ถืือหุ้้� นรายใหญ่่

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารสููงสุุด 10 รายแรก ณ วัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งล่่าสุุด เมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562 ของธนาคารมีีดังั นี้้ �
ผู้้�ถืือหุ้้� นรายใหญ่่

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)

คิิดเป็็ นร้้ อยละ

1. ING Bank N.V.

22,190,033,791

23.03

2. บริิ ษััท ทุุนธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน)

19,375,000,040

20.11

3.	กระทรวงการคลััง

11,364,282,005

11.79

4.	กองทุุนรวม วายุุภักษ์
ั ์ หนึ่่ง� *

9,578,979,415

9.94

5. SCOTIA NETHERLANDS HOLDINGS B.V.

5,723,611,111

5.94

6. บริิ ษััท ไทยเอ็็นวิิดีีอาร์์ จำำ�กัดั

5,403,394,082

5.61

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

1,316,959,544

1.37

8. GIC PRIVATE LIMITED

933,133,292

0.97

9.	กองทััพ**

784,612,673

0.81

10. STATE STREET EUROPE LIMITED

667,690,561

0.69

* ปัั จจุุบันั กองทุุนรวมวายุุภักษ์
ั ์ หนึ่่ง� มีีผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน ได้้ แก่่ กระทรวงการคลัังและอาจประกอบด้้ วยนัักลงทุุนภาครััฐอื่่�น
** ประกอบด้้ วยกองทััพบก กองทััพเรืือ กองทััพอากาศ หน่่วยงานทหาร และบริิ ษััท อาร์์ ทีีเอ เอ็็นเตอร์์ เทนเม้้ นท์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
ที่่�มา: ข้้ อมููลการปิิ ดสมุุดทะเบีียนล่่าสุุด ณ วัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562 ซึ่่ง� จััดทำำ�โดย บริิ ษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
	ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดููรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ได้้ จากเวบไซต์์ของธนาคาร www.tmbbank.com ในส่่วนนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

ความเสี่่�ยงของผู้้�ถืือหุ้้� น
ความเสี่ย่� งของผู้้�ถืือหุ้้�น คืือความเสี่ย่� งที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นหากผลตอบแทนจากการลงทุุนในหุ้้�นไม่่เป็็ นไปตามที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นคาดหวััง โดยผลตอบแทนจากการถืือหุ้้�นประกอบด้้ วย
ผลตอบแทนจากส่่วนต่่างราคาหุ้้�น และ/หรืือผลตอบแทนจากเงิินปัั นผล
ทั้้�งนี้้ � ธนาคารมุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้ างผลการดำำ�เนิินงานให้้ ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งดำำ�เนิินการบริิ หารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างรอบคอบ เพื่่�อที่่�จะสร้้ างผลตอบแทนที่่�ยั่่ง�
ยืืนให้้ กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว อย่่างไรก็็ดีี ยัังคงมีีปััจจััยภายนอกอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่น� อกเหนืือการควบคุุมของธนาคารที่่�อาจส่่งผลให้้ เกิิดความผัันผวนต่่อราคาหุ้้�นได้้ เช่่น
ภาวะเศรษฐกิิ จและการเมืืองทั้้�งในและต่่างประเทศ กระแสการไหลเข้้ าออกของเงิินทุุนจากต่่างประเทศ รวมถึึงเหตุุการณ์์ ที่่� ไม่่คาดคิิดต่่าง ๆ ดัังนั้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องศึึกษาปัั จจััยที่่�อยู่่น� อกเหนืือการควบคุุมของธนาคารเหล่่านี้้ �และตััดสินิ ใจลงทุุนให้้ เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่ย� งที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถรัับได้้

ผู้้�ถืือหุ้้� นสามารถดููรายชื่่�อผู้้�ถือหุ้้�
ื นรายใหญ่่ ได้้ จาก www.tmbbank.com
หรืื อสแกน QR Code
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ปัั จจััยที่่�เกี่่�ยวข้้ องอื่่�นๆ
และปัั จจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่ อการลงทุุน
รายการระหว่่ างกััน

รายการกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัันที่่�เกิิดขึ้้น� ระหว่่ างปีี
ธนาคารได้้ เปิิ ดเผยข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกััน ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยคำำ�นิิยามและลัักษณะความสััมพัันธ์์ นโยบายการกำำ�หนดราคา รายการ
ทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั กัับผู้้�บริิ หารสำำ�คัญ
ั และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกััน ยอดคงเหลืือกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้ องกััน ผลตอบแทนของผู้้�บริิ หารระดัับสููง
ผลประโยชน์์อื่่�นที่่�จ่า่ ยแก่่ผู้้� บริิ หารระดัับสููงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินสำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562

มาตรการหรืื อขั้้น� ตอนการอนุุมััติกิ ารทำำ�รายการระหว่่ างกััน
ในการทำำ�ธุุรกิิจ ธนาคารจะยึึดมั่่�นในหลัักการ ความถููกต้้ อง โปร่่ งใส และผลประโยชน์์ของธนาคารเป็็ นสำำ�คัญ
ั โดยธนาคารได้้ ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการป้้องกััน
ความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์และการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ จึึงได้้ กำำ�หนดให้้ กรรมการและผู้้�บริิ หารระดัับ
หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารขึ้้ �นไปเปิิ ดเผยข้้ อมููลความสััมพัันธ์์ หรืือความเกี่่�ยวโยงในกิิจการที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้ องหรืือเกี่่�ยวโยงกัันเป็็ นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส
และได้้ จัดทำ
ั ำ�นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้้�งคู่่�มืือปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีี
ผลประโยชน์์ขัดั แย้้ ง โดยในการพิิจารณาทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้ อง หรืือเกี่่�ยวโยงกััน ธนาคารจะดำำ�เนิินการด้้ วยหลัักความเสมอภาคและ
ยุุติธิ รรม เช่่นเดีียวกัับการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้ กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีส่ี ว่ นได้้ เสีียกัับธุุรกรรมดัังกล่่าวต้้ องไม่่
มีีส่ว่ นร่่วมในการอนุุมัติั ริ ายการและไม่่มีีสิทิ ธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุม รวมทั้้�งต้้ องเป็็ นไปตามหลัักเกณฑ์์ทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
ธนาคารไม่่มีีนโยบายให้้ สินิ เชื่่�อโดยตรง แก่่กรรมการและผู้้�บริิ หาร รวมทั้้�งผู้้�เกี่่�ยวข้้ อง สำำ�หรัับการให้้ สินิ เชื่่�อหรืือลงทุุนในกิิจการที่่�ธนาคาร กรรมการ หรืือผู้้�บริิ หาร
ระดัับสููงมีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้ อง จะต้้ องผ่่านการพิิจารณาถึึงฐานะและผลการดำำ�เนิินงานหรืือวิิเคราะห์์ความเป็็ นไปได้้ ของโครงการ ต้้ องมีีเงื่่�อนไขและราคา
เหมืือนลููกค้้ าทั่่�วไป มีีการควบคุุมปริิมาณการให้้ สินิ เชื่่�อหรืือลงทุุน มิิให้้ มีปริ
ี ิมาณเกิินสมควร และต้้ องผ่่านการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคารด้้ วยมติิเอกฉัันท์์
โดยกรรมการหรืือผู้้�บริิ หารที่่�เกี่่�ยวข้้ องต้้ องไม่่มีีส่ว่ นร่่วมในการพิิจารณาอนุุมัติั ธุิ รุ กรรมดัังกล่่าว
ธนาคารได้้ มอบหมายให้้ คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้ าที่่�ป้้องกัันและขจััดความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ โดยรายการที่่�อาจมีีผลประโยชน์์ขัดั แย้้ งซึ่่ง� มีีขนาด
ของรายการสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดต้้ องได้้ รัับการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่่าเป็็ นธรรมและไม่่มีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ก่่อนที่่�จะทำำ�รายการ
สำำ�หรัับรายการที่่�ต่ำำ��กว่า่ เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด จะมีีการรายงานให้้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็ นระยะ ๆ ทั้้�งนี้้ �รายการทั้้�งหมดจะถููกเปิิ ดเผยข้้ อมููลอย่่างครบถ้้ วน
โปร่่งใส ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ทางการกำำ�หนด
สำำ�หรัับการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต ธนาคารจะยัังคงยึึดมั่่�นในหลัักการเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร และผู้้�ถืือหุ้้�น โดยอย่่างน้้ อยจะต้้ องมีีราคาและ
เงื่่�อนไขเช่่นเดีียวกัับการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลทั่่�วไป (arm’s length basis) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ิดังั กล่่าวข้้ างต้้ น รวมทั้้�งจะมีีการ
ปรัับปรุุงนโยบายและคู่่�มืือปฏิิบัติั ใิ ห้้ สอดคล้้ องกัับกฎเกณฑ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างต่่อเนื่่�องด้้ วย
การให้้ บุุคคลซึ่่�งอาจมีีความขััดแย้้ งถืือหุ้้� นเกิินกว่่ าร้้ อยละ 5 ในบริิษััทย่่ อย หรืื อบริิษััทร่่ วม แทนการถืือหุ้้� นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่่มีีการให้้ บุคุ คลซึ่่ง� อาจมีีความขััดแย้้ งถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 5 ในบริิ ษััทย่่อย หรืือบริิ ษััทร่่วม แทนการถืือหุ้้�นของธนาคารโดยตรง

ข้้ อพิพ
ิ าททางกฎหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธนาคารไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายซึ่่�งยัังไม่่สิ้้ �นสุุดและอาจกระทบด้้ านลบต่่อทรััพย์์สิินที่่�มีีจำำ�นวนทุุนทรััพย์์สููงกว่่าร้้อยละ 5
ของส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นสุุทธิิของธนาคาร
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รายการที่่�มีีผลกระทบต่่ อการลงทุุน

ในปีี 2562 ธนาคารได้้ รัับการเปรีี ยบเทีียบปรัั บจากผู้้�กำำ�กัับดููแลทางการตามจำำ�นวนเงิิน และมาตราตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ดัังนี้้�
หน่่ วยงานทางการ

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

2558 - 2561

2562

ยอดเงิิน (บาท)

ยอดเงิิน (บาท)

ธนาคารแห่่งประเทศไทย เปรีี ยบเทีียบปรัับธนาคาร
ตามพระราชบััญญััติธุิ รุ กิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ.2551
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 4,903,125 บาท แบ่่งเป็็ น
• มาตรา 60 จำำ�นวน 2,128,125 บาท
• มาตรา 71 จำำ�นวน 2,775,000 บาท

สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เปรีี ยบเทีียบปรัับธนาคาร
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 113 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 จำำ�นวน 832,000 บาท
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• ไม่่มีี

สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เปรีี ยบเทีียบปรัับธนาคาร
ตามมาตรา 113 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 จำำ�นวน 4,254,000 บาท

การควบคุมภายใน
ความเห็็นของคณะกรรมการต่่ อการควบคุุมภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง

ธนาคารได้้ กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของธนาคาร โดยให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบการควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิ หารและระดัับปฏิิบัติั งิ านที่่�มีี
ประสิิทธิิผล โดยเฉพาะการจััดโครงสร้้ างองค์์กรที่่�ดีี การแบ่่งแยกหน้้ าที่่� และการกำำ�หนดอำำ�นาจและระดัับในการอนุุมัติั ริ ายการเพื่่�อความมั่่�นใจว่่าผลประโยชน์์
ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียและธนาคารได้้ รัับการดููแลอย่่างเหมาะสม โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่ย่� ง และคณะกรรมการสรรหากำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล ทำำ�หน้้ าที่่�กำำ�กับั ดููแลระบบการควบคุุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริิ หารความเสี่ย่� งและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้ �
เพื่่อ� ให้้ ความเชื่่�อมั่่�นต่่อคณะกรรมการ หน่่วยงานตรวจสอบได้้ ตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านของทุุกหน่่วยงานภายในธนาคารและรายการระหว่่างกััน และรายงานผล
การตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการตรวจสอบ
ยัังเป็็ นเครื่่�องมืือให้้ ฝ่่ายบริิหารพััฒนากระบวนการและการควบคุุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุุมครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2563 มีีกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบร่่วมประชุุมด้้ วย ได้้ พิจิ ารณาและรัับทราบ
ผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของธนาคาร ซึ่่ง� นำำ�เสนอโดยหััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารตรวจสอบ ในการประเมิินผลดัังกล่่าว ผู้้�ตรวจสอบได้้ พิิจารณา
ระบบการควบคุุมภายในของธนาคารตามองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั 5 ประการ ได้้ แก่่ องค์์กรและสภาพแวดล้้ อม การบริิหารความเสี่ย่� ง การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ าน
ของฝ่่ายบริิหาร ระบบสารสนเทศและการสื่่อ� สารข้้ อมููล และระบบการติิดตาม
ทั้้�งนี้้ � คณะกรรมการธนาคารรัั บทราบสถานะของระบบการควบคุุมภายในและการบริิ หารความเสี่่�ยงของธนาคาร ซึ่่�งโดยทั่่�วไปอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
ซึ่่ง� ยัังคงต้้ องมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้ สอดคล้้ องและรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจและปัั จจััยความเสี่ย่� งของสภาพแวดล้้ อมในยุุคดิิจิทัิ ลั และได้้ ติดต
ิ าม
พััฒ นาการในการปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการการควบคุุม ภายในโดยฝ่่ ายบริิ ห าร ซึ่่�ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ใ ห้้ คำำ � แนะนำำ � และติิ ดต ามการดำำ � เนิิ น งาน
ตามข้้ อสัังเกตจากการตรวจสอบ และมีีการรายงานความคืืบหน้้ า ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็็ นประจำำ�

หััวหน้้ างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้ างานกำำ�กัับการปฏิิบัติั งิ านของธนาคาร

หััวหน้้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้้ แต่่งตั้้�ง นายสุุนทร รัักพาณิิชย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอีียดข้้อมููลประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์การทำำ�งาน และประวััติิการเข้้ารัับการฝึึ กอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
หััวหน้้ างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้้ แต่่งตั้้�ง นายวรุุณ กาญจนภูู ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
(รายละเอีียดข้้อมููลประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์การทำำ�งาน และประวััติิการเข้้ารัับการฝึึ กอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั ิงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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ในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน) ประกอบด้้ วยกรรมการ จำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่ง� เป็็ นกรรมการอิิสระ ไม่่ได้้ เป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หารและพนัักงานธนาคาร ได้้ ปฏิิบัติั ิภารกิิจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบ ซึ่่ง� เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้ �
1.	สอบทานให้้ ธนาคารมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้ องและเพีียงพอ
2.	สอบทานให้้ ธนาคารมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมเพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ
3.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ ให้้ เป็็ นไปตามกฎหมายและข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้ �เพื่่�อให้้
	มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ธนาคาร
4.	สอบทานให้้ ธนาคารปฏิิบัติั ิตามกฎหมายว่่าด้้ วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับธุุรกิิจ
	ของธนาคาร รวมทั้้�งพิิจารณารายงานกำำ�กับั ดููแลของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั ิงาน (Compliance function) โดยได้้ ให้้ ข้้อสัังเกตและข้้ อเสนอแนะ
แก่่ฝ่่ายจััดการกำำ�ชับั ให้้ พนัักงานปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย
5.	พิิจารณาคััดเลืือก และเสนอให้้ คณะกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งเสนอการเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี
รวมทั้้�งพิิจารณาให้้ ความเห็็นชอบการว่่าจ้้ างหรืือการทำำ�ข้้ อตกลงกัับผู้้�สอบบััญชีีในภาระกิิจอื่่�นนอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี
6.	กำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั ิงานด้้ านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่่างใกล้้ ชิิด ตั้้�งแต่่การอนุุมัติั ิแผนงานการตรวจสอบและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้ านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดููแลให้้ สายงานตรวจสอบสามารถปฎิิบัติั ิหน้้ าที่่�ได้้ อย่่างอิิสระ และมีีทรััพยากรที่่�เหมาะสมและเพีียงพอเพื่่�อ
	การปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดของทางการ
7. ทบทวนและติิดตามข้้ อสัังเกตของทางการ ผู้้�ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่ามีีมาตรการแก้้ ไขอย่่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้ �น 15 ครั้้�ง ในระหว่่างปีี 2562 การเข้้ าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่านได้้ รายงานไว้้ ในหััวข้้ อโครงสร้้ างการถืือหุ้้�น
และการจััดการในรายงานประจำำ�ปีี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้้ รัับข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานและความร่่วมมืือด้้ วยดีีจากฝ่่ ายจััดการของธนาคาร
ทั้้�งได้้ เชิิญผู้้�เกี่่�ยวข้้ องเข้้ าชี้้ �แจงในที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้้ สอบถามและรัับฟัั งคำำ�ชี้้ �แจงจากผู้้�บริิ หารและผู้้�สอบบััญชีี
ในเรื่่�องความถููกต้้ องครบถ้้ วนของงบการเงิิน และความเพีียงพอในการเปิิ ดเผยข้้ อมููลซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้ องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่า่ รายงาน
การเงิินดัังกล่่าว มีีความถููกต้้ องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คัญ
ั และเชื่่�อถืือได้้ ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ งทางผลประโยชน์์ได้้ ผ่า่ น
การตรวจสอบว่่ามีีความเหมาะสมและสมเหตุุสมผล ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่เป็็ นรายการธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิซึ่่�งมีีเงื่่�อนไขการค้้ าทั่่�วไป นอกจากนี้้ �
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิจารณาผลการปฏิิบัติั ิงานและความเป็็ นอิิสระในการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกในปีี ที่่�ผ่า่ นมา พร้้อมทั้้�งได้้ พิิจารณาถึึง
การสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนผู้้�ตรวจสอบบััญชีีเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมและสอดคล้้ องกัับหลัักเกณฑ์์ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นชอบในการเสนอ
รายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีจากบริิ ษััท เคพีีเอ็็มจีี เป็็ นผู้้�สอบบััญชีีของธนาคารประจำำ�ปีี 2563 ต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
ผู้้�สอบบััญชีีและอนุุมัติั ิค่า่ สอบบััญชีีต่อ่ ไป
ระบบการควบคุุมภายในและการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์ของทางการของธนาคารโดยทั่่�วไปอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม ซึ่่�งยัังคงต้้ องมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องและรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจและปัั จจััยความเสี่่�ยงของสภาพแวดล้้ อมในยุุคดิิจิิทัลั ธนาคารยัังคงให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติั ิ
และการบัังคัับใช้้ อย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้ การฝึึกอบรมที่่�จำำ�เป็็ นแก่่พนัักงาน รวมทั้้�งกระบวนการติิดตามตรวจสอบ การระบุุสาเหตุุของปัั ญหา มาตรการแก้้ ไข
และมาตรการทางวิินัยั ต่่อผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อให้้ การปฏิิบัติั ิบังั เกิิดผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้ � คณะกรรมการตรวจสอบได้้ เน้้ นย้ำำ ��ให้้ ฝ่่ายบริิ หารแก้้ ไข
การดำำ�เนิินงานตามข้้ อสัังเกตจากการตรวจสอบอย่่างจริิ งจััง และรายงานความคืืบหน้้ า ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็ นประจำำ�

นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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กำำ�หนดค่่ าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้้ วยกรรมการ
จำำ�นวน 4 ท่่าน โดยเป็็ นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 2 ท่่าน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็ นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 2 ท่่าน โดยมีีกรรมการอิิสระเป็็ นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ในปีี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้้ ปฏิบัิ ติั หิ น้้ าที่่�ภายใต้้ ขอบเขตอำำ�นาจหน้้ าที่่�ตามที่่�ได้้ รับั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้ �น 13 ครั้้�ง
โดยกรรมการแต่่ละท่่านเข้้ าร่่วมประชุุมและได้้ ปฏิบัิ ติั หิ น้้ าที่่�ในเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้ �

ด้้ านสรรหา

1.	คััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุณส
ุ มบััติิเหมาะสมเพื่่�อเข้้ ารัับการเลืือกตั้้ �งเป็็ นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่่�ลาออกก่่อนครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
	กรรมการที่่�ไม่่ประสงค์์จะต่่อวาระ และกรรมการที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ รวมถึงึ การพิิจารณาให้้ ความเห็็นชอบการเพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการธนาคารจาก
	ปัั จจุุบันั จำำ�นวน 12 คน เป็็ นจำำ�นวน 14 คน และเสนอชื่่อ� ผู้้�ที่่ไ� ด้้ รัับการเสนอชื่่อ� เพื่่อ� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการใหม่่ของธนาคาร สำำ�หรัับ Merged Bank เพื่่อ� ให้้
	สามารถบริิ หารจััดการธนาคารภายหลัังการควบรวมเป็็ นไปตามข้้ อตกลงแผนการโอนกิิจการทั้้�งหมดของธนาคารธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน) มายัังธนาคาร
ทหารไทย จำำ �กััด (มหาชน) การพิิ จ ารณาความเหมาะสมในการนี้้ ไ� ด้้ ดำำ � เนิิ น การตามกระบวนการสรรหาฯก่่ อ นนำำ � เสนอคณะกรรมการธนาคาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�งในวาระการประชุุมสามััญหรืือวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ วแต่่กรณีี โดยพิิจารณาจากบุุคคลในสาขาวิิชาชีีพต่่าง ๆ ที่่�มีคุี ณส
ุ มบััติิ
เหมาะสมเป็็ นไปตามกฎหมาย ข้้ อบัังคัับของธนาคาร และประกาศของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ อง และความหลากหลายทั้้ �งในด้้ านความรู้้� ความสามารถ
ความเชี่่ย� วชาญ และประสบการณ์์ในงานด้้ านต่่าง ๆ (skill matrix) ที่่�สอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร รวมทั้้�งสามารถอุุทิศิ เวลา
ในการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�การเป็็ นกรรมการอย่่างเต็็มที่่�เพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของธนาคาร
2.	พิิจารณาให้้ ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�งกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้ แก่่ คณะกรรมการบริิ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
	กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่ย่� ง และคณะกรรมการสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ให้้ คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยมีีกรรมการที่่�มีคุี ณส
ุ มบััติแิ ละมีี
	จำำ�นวนที่่�เหมาะสมต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็ นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยแต่่ละคณะและสอดคล้้ องกัับ
	ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และนำำ�เสนอให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาอนุุมัติั ิ
3.	พิิจารณากลั่่�นกรองและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุณส
ุ มบััติิเหมาะสมเพื่่�อเข้้ ารัับการแต่่งตั้้�งเป็็ นผู้้�บริิ หารระดัับสููง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อ
	พิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�ง โดยพิิจารณาจากบุุคคลที่่�มีคี วามรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ที่่เ� หมาะสมในงานต่่าง ๆ เพื่่อ� ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และผลัักดันั ให้้ การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของธนาคารบรรลุุตามกลยุุทธ์์ ทิิศทางและเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนด
4.	พิิจารณากรอบและแนวทางเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการสรรหา รวมถึงึ หลัักการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานและผลประโยชน์์ต่า่ ง ๆ ของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานโดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ เพราะความแตกต่่างเรื่่�อง เพศ สถานะของบุุคคล และฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม และให้้ ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ด้้าน
	การบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้ สอดรัับแนวทางการบริิหารจััดการของธนาคาร
5. เสนอให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งและความต่่อเนื่่�องในการบริิ หารที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
	ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารด้้ านต่่าง ๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่อ� ให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารมีีการวางแผน คััดเลืือก และเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรเพื่่อ� ทดแทน
ในตำำ�แหน่่งงานหลัักที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร

ด้้ านกำำ�หนดค่่ าตอบแทน

6.	พิิจารณาทบทวนค่่าตอบแทนกรรมการธนาคารและกรรมการชุุดย่อ่ ยเพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� อนุุมัติั ิ
โดยคำำ�นึึงถึงึ ความเหมาะสมตามหลัักการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีีความสอดคล้้ องกัับภาระหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�
ได้้ รับั มอบหมาย (Accountability and Responsibility) เทีียบเคีียงกัับกลุ่่�มธนาคารพาณิิชย์ที่่์ อ� ยู่่ใ� นระดัับเดีียวกััน
7.	พิิจารณาเงิินโบนััสคณะกรรมการเพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ โดยคำำ�นึึงถึงึ ความสอดคล้้ อง
	กัับภาระหน้้ าที่่� ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้ รับั มอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงึ สภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม
8.	จััดให้้ มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร โดยเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมายการปฏิิบัติั งิ านที่่�ตั้้ �งไว้้ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ซึ่่ง� รวมถึึง
	ประเด็็นด้้ านการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน รวมทั้้�งพิิจารณาค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์ที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่อ� พิิจารณา
อนุุมัติั ิ โดยคำำ�นึึงถึงึ ความเหมาะสมกัับภาระหน้้ าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมาย ผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารดัังกล่่าว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม
และอยู่่ใ� นระดัับเทีียบเคีียงได้้ กับั อุุตสาหกรรมเดีียวกััน
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ด้้ านบรรษััทภิิบาล

9.	พิิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ โครงสร้้ างคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อย กฎบััตรของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย รวมถึงึ การทบทวนวิิธีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการโดยการประเมิินแบบไขว้้ และใช้้ skill matrix ในการประกอบการ
	พิิจารณาคุุณสมบััติบุิ คุ คลที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของธนาคารเพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กับั ดููแลที่่�ดีแี ละหลัักเกณฑ์์ธรรมาภิิบาลที่่�ทางการ
	ปรัับปรุุงให้้ สอดคล้้ องกัับบริิบทของธนาคารเพื่่อ� เสนอประเด็็นหารืือต่่อคณะกรรมการธนาคาร
10.	กำำ�กับั ดููแลให้้ ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีและสอดคล้้ องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากลรวมถึึงการดููแลให้้ มีีการกำำ�หนดตััวชี้้ �วััดที่่�
เหมาะสมและสอดคล้้ องกัับการพััฒนาองค์์กรเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน มีีประสิิทธิิภาพ ปราศจากการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และมีีการ
เปิิ ดเผยข้้ อมููลอย่่างครบถ้้ วน และมีีการสื่่อ� สารในเรื่่�องที่่�เกี่่ย� วข้้ อง เช่่น การไม่่ทุจุ ริิตคอร์์รัปชั
ั นั การปฎิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ ไปยัังพนัักงานเพื่่อ� สร้้ างความเชื่่อ� มั่่�น
แก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ ทุกฝ่
ุ ่ าย
11.	จััดให้้ มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีี ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย การประเมิินไขว้้ และประเมิินตนเองสำำ�หรัับกรรมการธนาคาร
รายบุุคคล และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อรัับทราบผลการประเมิิน รวมทั้้�งเสนอความเห็็นต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุ งให้้ การปฏิิบัติั ิงานของ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยในแต่่ละชุุดให้้ มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้ �น
12. ได้้ ทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอให้้ มั่่น� ใจว่่าธนาคารได้้ ดำำ�เนิินการสอดคล้้ องกัับกฏเกณฑ์์ทางการที่่�เกี่่�ยวข้้ องและแนวปฏิิบัติั ิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับหลัักธรรมาภิิบาลและ
	การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
13. พิิจารณาอนุุมัติั แิ นวทางการจััดทำ�ำ รายงานการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของธนาคารในรายงานประจำำ�ปีี
ทั้้�งนี้้ � คณะกรรมการสรรหาฯ ได้้ ปฏิบัิ ติั หิ น้้ าที่่�ตามที่่�ได้้ รับั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอย่่างเต็็มความสามารถด้้ วยความระมััดระวััง รอบคอบ และโปร่่งใส
เพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของธนาคารและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเหมาะสม

นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
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รายงานความรัั บผิิดชอบ
ของคณะกรรมการต่่ อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการธนาคาร เป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินเฉพาะของธนาคาร และงบการเงิินรวมของธนาคารและบริิ ษััทย่่อย รวมทั้้�งข้้ อมููลสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฎในรายงานประจำำ�ปีี โดยงบการเงิินดัังกล่่าวสำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ได้้ จัดทำ
ั ำ�ขึ้้ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยใช้้ นโยบาย
การบััญชีีที่่เ� หมาะสมตามหลัักความระมััดระวัังและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ�� เสมอ และใช้้ ดุลุ ยพิินิจิ และประมาณการตามความจำำ�เป็็ นอย่่างรอบคอบและสมเหตุุสมผล
รวมทั้้�งมีีการเปิิ ดเผยข้้ อมููลสำำ�คััญในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ อัันจะเป็็ นประโยชน์์ ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป ทั้้�งนี้้ � งบการเงิิน
ดัังกล่่าวได้้ ผ่า่ นการตรวจสอบและให้้ ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่�เป็็ นอิิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้้ จัดั ให้้ มีีและดำำ�รงไว้้ ซึ่ง่� ระบบบริิ หารความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำำ�กับั ดููแลที่่�เหมาะสมและ
มีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าข้้ อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้ อง ครบถ้้ วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ ซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ ของธนาคาร และป้้องกัันความเสี่่�ยงจาก
การดำำ � เนิิ น งานที่่� มีี ส าระสำำ �คััญ ทั้้�ง นี้้ � คณะกรรมการธนาคารได้้ แ ต่่ง ตั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�ง เป็็ นกรรมการอิิ ส ระทั้้�ง สิ้้ น� เป็็ นผู้้�ดููแลรัั บ ผิิ ดช อบ
เกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน ระบบการควบคุุมภายในและการเปิิ ดเผยข้้ อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างครบถ้้ วน เพีียงพอและเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าวปรากฎไว้้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� แสดงไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี นี้้ �แล้้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในโดยรวมของธนาคารมีีความเพีียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้้ างความเชื่่�อมั่่�น
อย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ ของงบการเงิินเฉพาะของธนาคารและงบการเงิินรวมของธนาคารและบริิ ษััทย่่อย สำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ว่่ามีี
ความน่่าเชื่่�อถืือได้้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ถููกต้้ องตามกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้ อง

						
นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม
นายเอกนิิติิ นิิติิทัณ
ั ฑ์์ประภาศ
						ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร	ประธานกรรมการ
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คำำ�อธิิบายและวิิเคราะห์์
ของฝ่่ายจััดการ
สรุุ ปเหตุุการณ์์ สำำ�คััญปีี 2562 ของการรวมกิิจการระหว่่ างทีีเอ็็มบีีกัับธนาคารธนชาต

8 สิิ ง หาคม 2562: ทีีเอ็็มบีีลงนามในสััญญาซื้้ �อขายหุ้้�นธนาคารธนชาตกัับทุุนธนชาตและธนาคารแห่่งโนวาสโกเทีีย (BNS) ภายใต้้ สัญ
ั ญาซื้้ �อขายหุ้้�น
ทีีเอ็็มบีีตกลงซื้้ �อหุ้้�นของธนาคารธนชาตจำำ�นวน 6,062,438,397 หุ้้�น คิิดเป็็ นสััดส่ว่ นประมาณร้้ อยละ 99.96 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดที่่�ถืือโดยทุุนธนชาตและ BNS
นอกเหนืือจากการซื้้ �อหุ้้�นธนาคารธนชาตจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 2 รายแล้้ ว ทีีเอ็็มบีีตกลงซื้้ �อหุ้้�นที่่�เหลืืออยู่่�จำำ�นวน 2,423,773 หุ้้�น คิิดเป็็ นสััดส่่วนประมาณ
ร้้อยละ 0.04 ของหุ้้�นที่่�ออกทั้้�งหมดของธนาคารธนชาตจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่น� ทุุกรายของธนาคารธนชาต
23 กัันยายน 2562: ธนาคารได้้ จัดป
ั ระชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2562 ในวัันที่่� 23 กัันยายน 2562 ตามมติิคณะกรรมการของธนาคารเกี่่�ยวกัับการเข้้ า
ซื้้ �อหุ้้�นธนาคารธนชาต ในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมัติั ิโครงการการรวมกิิจการระหว่่างทีีเอ็็มบีีและธนาคารธนชาต การออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อรองรัับการใช้้ สิิทธิิ
ซื้้ อ� หุ้้�นเพิ่่� ม ทุุน ตามใบแสดงสิิ ท ธิิ ซื้้ อ� หุ้้�นเพิ่่� ม ทุุน ที่่� โ อนสิิ ท ธิิ ไ ด้้ (TSR) ให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�นเดิิ ม ของทีี เ อ็็ ม บีี และเสนอขายหุ้้�นเพิ่่� ม ทุุน ให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�นเดิิ ม ของ
ธนาคารธนชาตทุุกราย โดยถืือเป็็ นการเสนอขายหุ้้�นให้้ แก่่ประชาชนเป็็ นการทั่่�วไปโดยเฉพาะเจาะจง (PPO)
การเพิ่่�มทุุนมีีมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้ �นประมาณ 137.3 พัันล้้ านบาท แบ่่งออกเป็็ น (1) การออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 92.6 พัันล้้ านบาท ผ่่านการออกใบแสดงสิิทธิิ
ซื้้ �อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนที่่�โอนสิิทธิิได้้ (TSR) ให้้ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของทีีเอ็็มบีีในราคาใช้้ สิิทธิิที่่� 1.40 บาทต่่อหุ้้�น และเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนใหม่่ให้้ แก่่นักั ลงทุุนรายใหม่่
และ (2) การออกตราสารหนี้้ �จำำ�นวน 44.7 พัันล้้ านบาท ผ่่านการออกตราสารหนี้้ �ด้้ อยสิิทธิิที่่�สามารถนัับเป็็ นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ตราสารหนี้้ �ทางการเงิินที่่�
นัับเป็็ นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 (Additional Tier 1) และตราสารหนี้้ �ไม่่ด้้อยสิิทธิิสกุลุ ยููโร
28 พฤศจิิ ก ายน 2562: การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 2/2562 ได้้ จัดขึ้้
ั น� เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2562 เกี่่�ยวกัับการเข้้ าซื้้ �อหุ้้�นธนาคารธนชาต
และการอนุุมัติั เิ พื่่อ� รัับโอนกิิจการจากธนาคารธนชาต
3 ธัั น วาคม 2562: ทีีเอ็็มบีีดำำ�เนิินการเข้้ าซื้้ �อหุ้้�นธนาคารธนชาตเป็็ นจำำ�นวน 6,062,438,397 หุ้้�น คิิดเป็็ นสััดส่ว่ นร้้อยละ 99.96 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่าย
ได้้ แล้้ วทั้้�ง หมดของธนาคารธนชาตจากทุุ น ธนชาตและ BNS ซึ่่� ง ในวัั น เดีี ย วกัั น นี้้ � ทีี เ อ็็ ม บีี ไ ด้้ ดำำ � เนิิ น การออกและเสนอขายหุ้้� นสามัั ญ เพิ่่� ม ทุุ น
ของธนาคารจำำ�นวน 25,113,805,279 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 2.16 บาท ซึ่่ง� เท่่ากัับ 1.1 เท่่าของมููลค่่าตามบััญชีีต่อ่ หุ้้�นของธนาคารฯ โดยอ้้ างอิิงข้้ อมููลทางการเงิินตาม
งบการเงิินรวม ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 และข้้ อมููลทางการเงิินของธนาคารสำำ�หรัับผลประกอบการภายหลัังจากวัันที่่�สิ้้ �นสุุดของงบการเงิินฉบัับล่่าสุุด
ดััง กล่่ า วจนถึึ ง วััน ที่่� 31 ตุุล าคม 2562 บวกด้้ ว ยการประมาณการทางบััญ ชีี ให้้ แ ก่่ ทุุน ธนชาต และ BNS ท้้ า ยที่่� สุุดทีี เ อ็็ ม บีี ไ ด้้ ดำำ � เนิิ น การซื้้ อ� หุ้้�น
ธนาคารธนชาตจำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 6,062,438,397 หุ้้�นคิิดเป็็ นสััดส่ว่ นร้้อยละ 99.96 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของธนาคารธนชาต จากทุุนธนชาตและ BNS สำำ�เร็็จลุุล่ว่ ง
รวมเป็็ นจำำ � นวนเงิิ น ที่่� 1.68 แสนล้้ า นบาท ส่่ ง ผลให้้ ปัั จจุุ บััน ธนาคารธนชาตมีี สถ านะเป็็ นบริิ ษัั ท ย่่ อ ยของทีี เ อ็็ ม บีี การโอนกิิ จ การทั้้�ง หมดของ
ธนาคารธนชาตมายัังทีีเอ็็มบีีคาดว่่าจะแล้้ วเสร็็ จภายในปีี 2564 ทั้้�งนี้้ � ธนาคารได้้ รวมผลประกอบการของธนาคารธนชาตจำำ�นวน 28 วััน ในงบกำำ�ไรขาดทุุน
และ ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ในงบแสดงฐานะการเงิินภายหลัังการเข้้ าซื้้ �อหุ้้�นเข้้ ามาในงบรวมของธนาคาร
27 ธัั น วาคม 2562: ทีีเอ็็มบีีประกาศความสำำ�เร็็ จในการขายหุ้้�นใน บลจ. ธนชาต โดยธนาคารธนชาตให้้ แก่่พรููเด็็นเชีียลตามสััญญาที่่�ลงนามเมื่่�อวัันที่่�
30 กัันยายน 2562 ตามสััญญาดัังกล่่าว ธนาคารธนชาตขายหุ้้�นบลจ. ธนชาต ส่่วนแรกร้้ อยละ 25.1 (จากที่่�ถืืออยู่่�ร้้อยละ 75) ขณะที่่�ธนาคารออมสิินขายหุ้้�น บลจ. ธนชาต
ทั้้�งหมดร้้ อยละ 25 ให้้ แก่่ พรููเด็็นเชีี ยล โดยมููลค่่าธุุรกรรมรวมคาดว่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า 8.4 พัันล้้ านบาท การขายหุ้้�นใน บลจ. ธนชาตของธนาคารธนชาต
เป็็ นไปตามแผนการรวมกิิ จ การ โดยปัั จ จุุบััน ทีี เ อ็็ ม บีี ถืื อหุ้้�นบลจ. ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ที่่� ร้้ อยละ 35 หลััง จากการเข้้ า ซื้้ อ� หุ้้�นธนาคาร
ธนชาตแล้้ ว ทีีเอ็็มบีีจะถืือหุ้้�น บลจ. ธนชาตทางอ้้ อมที่่�ร้้อยละ 49.9 ซึ่่ง� ต่่อจากนี้้ � สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นใน บลจ. ธนชาตร้้ อยละ 49.9 จะแสดงในงบฐานะทางการเงิิน
เป็็ นการลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมและจะแสดงในงบกำำ�ไรขาดทุุนเป็็ นส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษัทั ร่่วม ทั้้�งทีีเอ็็มบีีและอีีสท์สปริ
์ ิงมีีแผนที่่�จะรวมกิิจการระหว่่าง บลจ. ธนชาต และ
บลจ. ทหารไทย (TMBAM Eastspring) เข้้ าด้้ วยกัันในปีี 2564 และภายใน 5 ปีี ทีีเอ็็มบีีมีีสิิทธิิ ที่่�จะเลืือกในการขายหุ้้�นที่่�ถืืออยู่่�ใน บลจ.ใหม่่ทั้้ �งหมด
ให้้กับั พรููเด็็นเชีียล เน้้ นย้ำำ ��จุุดยืืนและกลยุุทธ์์การให้้บริิการด้้านกองทุุนรวมแบบ Open Architecture
สำำ�หรัับโครงสร้้ างผู้้�ถืือหุ้้�น ปัั จจุุบันั ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ประกอบด้้ วย ING BANK N.V. ร้้อยละ 23.03 บริิษัทั ทุุนธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน) ร้้อยละ 20.11 กระทรวงการคลััง
ร้้อยละ 11.79 และกองทุุนวายุุภักษ์
ั ์ หนึ่่ง� ร้้อยละ 9.94 (ปัั จจุุบันั กองทุุนรวมวายุุภักษ์
ั ์ หนึ่่ง� มีีผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนได้้ แก่่ กระทรวงการคลััง และอาจประกอบด้้ วย
นัักลงทุุนภาครััฐอื่่น� ) และ BNS ร้้อยละ 5.94 (ข้้ อมููล ณ วัันปิิ ดสมุดุ ทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562)
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สิินทรัั พย์์ รวมทั้้�งเงิินฝาก และสิินเชื่่�อขยายตััวกว่่ า 2 เท่่ าในปีี 2562 จากการรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาต ทั้้�งนี้้� ตลอดปีี 2562 ทีีเอ็็มบีีเน้้ น
การดำำ�เนิินงานและการตั้้�งสำำ�รองฯ อย่่ างรอบคอบ ทั้้�งยัังปรัับปรุุ งคุุณภาพสิินทรััพย์์ อย่่างต่่ อเนื่่�อง โดยทีีเอ็็มบีียังั คงดำำ�เนิินการ write-off เพิ่่�มเติิม
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้ �นในอนาคต ส่่งผลให้้อัตั ราส่่วนสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพลดลงจากปีี ก่่อนหน้้ า ขณะที่่� Coverage ratio ยัังคงเป็็ นไปตามเป้้าหมาย
ด้้านฐานะเงิินกองทุุนยัังคงแข็็งแกร่่ งเพื่่�อรองรัับการเติิบโตในอนาคต
ฐานเงิินฝากเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 1,398 พัันล้้ านบาท จากการรวมกิิจการและ Flagship product ของทีีเอ็็มบีีที่่�ยัังเติิบโตต่่ อเนื่่�อง: เงิินฝากขยายตััว
ร้้อยละ 115.2 YTD มาอยู่่�ที่่� 1,398 พัันล้้ านบาท ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 การเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งเป็็ นผลมาจากการรวมงบการเงิินของธนาคารธนชาต
ขณะที่่�เงิินฝากเพื่่�อการทำำ�ธุุรกรรมและเงิินฝากเพื่่�อออมขยายตััวได้้ ตามแผนเช่่นกััน ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เงิินฝากหลัักของลููกค้้ ารายย่่อยมีีแนวโน้้ มเติิบโตต่่อเนื่่�อง
หนุุ น โดยเงิิ น ฝาก TMB ALL FREE (+9.2% YTD), ME Save (+7.2% YTD) และเงิิ น ฝาก No-Fixed (+4.4% YTD) ทำำ � ให้้ เงิิ น ฝากรวม
ตามงบการเงิิ น เฉพาะขยายตัั ว ได้้ ที่่� ร้้ อยละ 2.1 YTD โดยภายหลััง การรวมกิิ จ การกัั บ ธนาคารธนชาต ธนาคารตั้้�ง เป้้ าหมายปรัั บ โครงสร้้ าง
เงิินฝากให้้ เหมาะสม โดยจะลดสััดส่่วนเงิินฝากประจำำ �ของธนาคารและเน้้ นเพิ่่�มฐานบััญชีี เงิินฝาก No-Fixed รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อการลงทุุนต่่าง ๆ
ทั้้�ง นี้้ � ทีี เ อ็็ ม บีี จ ะยัั ง คงเน้้ นกลยุุ ท ธ์์ ก ารใช้้ เงิิ น ฝากเป็็ นตัั ว นำำ � (Deposit-led strategy) และส่่ ง มอบประสบการณ์์ ท างการเงิิ น ที่่� ดีี ใ ห้้ กัั บ ลููกค้้ า
อย่่างต่่อเนื่่�องหลัังการรวมกิิจการ
สิิ น เชื่่� อ เพิ่่� ม ขึ้้�น เท่่ า ตัั ว เป็็ นผลจากมาจากการรวมเงิิ น ให้้ สิิ น เชื่่� อ ของธนาคารธนชาต: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 สิินเชื่่�อรวมอยู่่�ที่่�จำำ�นวน
1,392 พัันล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 103.0 YTD การเพิ่่�มขึ้้ �นดัังกล่่าวมีีปััจจััยหลัักมาจากการรวมเงิินให้้ สิินเชื่่�อของธนาคารธนชาตภายหลัังจากรวมกิิจการ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มสิินเชื่่�อเช่่าซื้้ �อ หลัังจากรวมงบการเงิินกัับธนาคารธนชาตแล้้ ว โครงสร้้ างสิินเชื่่�อได้้ มีีการเปลี่่�ยนแปลงและปรัับไปยัังกลุ่่�มสิินเชื่่�อ
ลููกค้้ ารายย่่อยที่่�ร้้อยละ 56 ของสิินเชื่่�อรวมจากร้้ อยละ 31 ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561 ในขณะที่่�สัดส่
ั ่วนสิินเชื่่�อลููกค้้ าธุุรกิิจลดลงเหลืือร้้อยละ 44 จาก
ร้้อยละ 68 ของสิินเชื่่�อรวม สำำ�หรัับงบการเงิินเฉพาะ สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยยัังคงเป็็ นปัั จจััยขัับเคลื่่�อนหลัักและเติิบโตได้้ ร้้อยละ 10.9 YTD ขณะที่่�สิินเชื่่�อ
ธุุรกิิจยัังคงชะลอตััวโดยลดลงร้้อยละ 8.2 YTD การลดลงดัังกล่่าวสอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์ ของธนาคารในการเตรีี ยมพร้้อมสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้ างฐานะ
การเงิินให้้ เหมาะสมภายหลัังการรวมกิิจการ
รายได้้ ดอกเบี้้�ยขยายตััวร้้ อยละ 10 ปัั จจััยหลัักมาจากสิินเชื่่�อเช่่ าซื้้�อ ขณะที่่�รายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ยลดลงเนื่่�องจากปีี ก่่ อนมีีการบัันทึึกกำำ�ไรจากดีีล
TMBAM: ทีีเอ็็มบีีมีรี ายได้้ ดอกเบี้้ �ยอยู่่�ที่่� 26,865 ล้้ านบาทสำำ�หรัับรอบ 12 เดืือน ปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 9.7 YoY สาเหตุุหลัักเกิิดจากการบัันทึึกรายได้้ ดอกเบี้้ �ย
ของสิิ น เชื่่� อ เช่่ า ซื้้ อ� ในงบการเงิิ น ของทีี เ อ็็ ม บีี แม้้ ส่่ ว นต่่ า งรายได้้ ด อกเบี้้ ย� (NIM) ลดลงมาอยู่่�ที่่� ร้้ อยละ 2.81 ในปีี 2562 การชะลอตััว ของ NIM
ส่่วนใหญ่่เป็็ นผลมาจากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดรายได้้ เพิ่่�มขึ้้ �นและมีีการรัับรู้้�งบกำำ�ไรขาดทุุนของธนาคารธนชาต 28 วััน พร้้อมทั้้�งอััตราผลตอบแทนจากการ
ให้้ สิินเชื่่�อลดลงเล็็กน้้อยจากการปรัั บลดอััตราดอกเบี้้ย� ขณะเดีียวกัันรายได้้ ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้ย� ลดลงจากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี ก่่อน ส่่วนใหญ่่มาจากการ
บัันทึึกกำำ�ไรจากขายหุ้้�นของ บลจ.ทหารไทย ในปีี 2561และการชะลอตััวของรายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมจากกองทุุนรวมและแบงก์์แอสชััวรัันส์์ ส่่งผลให้้ รายได้้ รวม
จากการดำำ�เนิินงานอยู่่�ที่่� 39,821 ล้้ านบาท ลดลงร้้อยละ 17.1 ในปีี 2562 หากไม่่รวมการบัันทึึกกำำ�ไรจากการขายหุ้้�น TMBAM รายได้้ ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้ �ย
ขยายตััวได้้ ร้้อยละ 10.8
หากไม่่ รวมการรัั บรู้้�กำำ�ไรจากการขายหุ้้�นบลจ. ทหารไทย PPOP ขยายตััวได้้ ร้้อยละ 5.2: รายได้้ รวมจากการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ 17.1 YoY
ขณะที่่�ค่่าใช้้ จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 18.3 YoY ส่่วนใหญ่่มาจากค่่าใช้้ จ่่ายในการดำำ�เนิินงานของทีีเอ็็มบีีเพิ่่�มขึ้้ �นและการบัันทึึกค่่าใช้้ จ่่ายของ
ธนาคารธนชาตในฐานะเป็็ นบริิ ษััทย่่อย ส่่งผลให้้ PPOP รอบ 12 เดืือนลดลงร้้อยละ 35.6 YoY อยู่่�ที่่� 19,658 ล้้ านบาท ทั้้�งนี้้ � หากไม่่รวมการรัับรู้้�กำำ�ไร
จากการขายหุ้้�นบลจ. ทหารไทย PPOP ขยายตััวได้้ ร้้อยละ 5.2 เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี ก่อ่ น
คุุ ณ ภาพสิิ น ทรัั พ ย์์ ยัั ง คงเป็็ นไปตามเป้้ าหมาย: เพื่่� อ เป็็ นการลดความเสี่่� ย งเชิิ ง ลบที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้น� ในอนาคต การบริิ ห ารความเสี่่� ย งอย่่า งรอบคอบ
และดููแลคุุณภาพสิินทรััพย์์จึึงเป็็ นหนึ่่�งในเป้้าหมายหลัักของธนาคาร ภายหลัังรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาตแล้้ ว ธนาคารยัังคงตั้้�งสำำ�รองฯ อย่่างรอบคอบ
ขณะที่่�ธนาคารธนชาตตั้้�งสำำ�รองฯ เพิ่่�มขึ้้ �นเป็็ นการวางแนวทางในการบริิหารความเสี่ย่� งอย่่างรอบคอบร่่วมกััน จากการที่่�ธนาคารตั้้�งสำำ�รองฯ รวมเป็็ นจำำ�นวน 10.3
พััน ล้้ า นบาทในปีี 2562 ซึ่่�ง 1.4 พััน ล้้ า นบาทมาจากสำำ � รองฯ ในส่่ว นของธนาคารธนชาต ในขณะเดีี ย วกััน ธนาคารดำำ � เนิิ น การ write-off สิิ น เชื่่� อ
ด้้ อยคุุณภาพเพิ่่�มเติิมเป็็ นจำำ�นวน 4.0 พัันล้้ านบาทในไตรมาสนี้้ � ทำำ�ให้้ ในส่่วนของทีีเอ็็มบีี (งบการเงิินเฉพาะ) สามารถลดอััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ
ลงมาอยู่่�ที่่� ร้้ อยละ 2.33 จากร้้ อยละ 2.76 ในปีี ที่่� แ ล้้ ว ส่่ ว นอััต ราส่่ ว นสำำ � รองฯ ต่่ อ สิิ น เชื่่� อ ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพซึ่่� ง สะท้้ อนความสามารถในการรองรัั บ
ความเสี่่� ย งอยู่่�ที่่� ร้้ อยละ 140 (งบการเงิิ น เฉพาะ) เป็็ นไปตามเป้้ าหมายที่่� ทีี เ อ็็ ม บีี ตั้้ง� ไว้้ สำำ � หรัั บ งบการเงิิ น รวม อััต ราส่่ ว นสิิ น เชื่่� อ ด้้ อยคุุ ณ ภาพ
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.35 และอััตราส่่วนสำำ�รองฯ ต่่อสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพยัังคงอยู่่ใ� นระดัับสููงที่่�ร้้อยละ 120
หลััง หัักสำำ � รองฯ และภาษีี ทีี เ อ็็ ม บีี มีี กำำ � ไรสุุท ธิิ 7,222 ล้้ า นบาท ลดลงร้้ อยละ 37.7 จากปีี ก่่ อ นหน้้ า ซึ่่�ง คิิ ด เป็็ นอััต ราผลตอบแทนต่่อ ส่่ว นผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือ ROE ที่่�ร้้อยละ 6.5
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ภายหลััง เสร็็ จ สิ้้ น� ขั้้�น ตอนการซื้้ อ� หุ้้�นธนาคารธนชาตเมื่่� อ วััน ที่่� 3 ธัั น วาคม 2562 ที่่� ผ่่ า นมา ทีี เ อ็็ ม บีี ไ ด้้ ร วมผลการดำำ � เนิิ น งานของธนาคารธนชาต
ในฐานะบริิ ษััทย่่อยเข้้ ามาในงบการเงิินรวม โดยด้้ านงบดุุลจะรวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต ณ สิ้้ �นสุุด 31 ธัันวาคม 2562 ขณะที่่�งบกำำ�ไรขาดทุุนนั้้�น
จะรวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาตเฉพาะช่่วงวัันที่่� 4-31 ธัันวาคม 2562 (28 วััน) ซึ่่ง� ผลการดำำ�เนิินงานหลัักในปีี 2562 มีีรายละเอีียดโครงสร้้ าง
รายได้้ และคำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ ดัังนี้้ �
ตาราง 1: รายการสำำ�คััญในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(หน่่ วย: ล้้ านบาท)

ปีี 2562

ปีี 2561

รายได้้ ดอกเบี้้ �ย

39,837

35,128

13.4%

ค่่าใช้้ จ่า่ ยดอกเบี้้ �ย

12,972

10,632

22.0%

รายได้้ ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

26,865

24,497

9.7%

11,343

12,764

-11.1%

ค่่าใช้้ จ่า่ ยค่่าธรรมเนีียมและบริิ การ

3,245

3,426

-5.3%

รายได้้ ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

8,098

9,338

-13.3%

รายได้้ จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ

4,858

14,208

-65.8%

รายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย

12,956

23,545

-45.0%

รวมรายได้้ จากการดำำ�เนิินงาน

39,821

48,042

-17.1%

ค่่ าใช้้ จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ

20,674

17,475

18.3%

10,337

16,100

-35.8%

8,810

14,467

-39.1%

ภาษีี เงิินได้้

1,588

2,866

-44.6%

กำำ�ไรสำำ�หรัั บงวด

7,222

11,601

-37.7%

0

0

N/A

7,222

11,601

-37.7%

1,287

-48

N/A

8,509

11,554

-26.4%

0.1485

0.2646

-43.9%

รายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิ การ

หนี้้ �สููญ หนี้้ �สงสััยจะสููญ และขาดทุุนจากการด้้ อยค่่า
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่ อนภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไรส่่ วนที่่�เป็็ นของส่่ วนได้้ เสีียที่่�ไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรส่่ วนที่่�เป็็ นของผู้้�ถืือหุ้้� นธนาคาร
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับงวด - สุุทธิิจากภาษีี เงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
กำำ�ไรต่่ อหุ้้� นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่ อหุ้้� น)

% เปลี่่� ยนแปลง

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน
เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562 ธนาคารได้้ ดำำ�เนิินการเข้้ าซื้้ �อหุ้้�นในธนาคารธนชาต มีีผลให้้ ธนาคารธนชาตมีีสถานะเป็็ นบริิ ษััทย่่อยของธนาคาร ทั้้�งนี้้ �ฝ่่ายบริิ หารคาดว่่าหากธนาคารและบริิ ษััทย่่อย
ได้้ มีกี ารซื้้ �อธุุรกิิจตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2562 จะมีีกำำ�ไรสุุทธิิรวมสำำ�หรัับปีี เพิ่่�มขึ้้ �นจำำ�นวนประมาณ 10,000 ล้้ านบาท ในการกำำ�หนดมููลค่่าดัังกล่่าว ฝ่่ายบริิหารใช้้ ข้้อสมมติิโดยกำำ�หนดให้้ มููลค่่า
ยุุติิธรรมมีีมููลค่่าคงเดิิม โดยถืือเสมืือนว่่าการรวมกิิจการที่่�เกิิดขึ้้ �นในระหว่่างงวดนั้้�นได้้ เกิิดขึ้้ �นตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2562 ทั้้�งนี้้ � การประมาณกำำ�ไรสุุทธิิดังั กล่่าวไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
กัับการปรัับโครงสร้้ างธุุรกิิจของบริิ ษััทย่่อยที่่�ซื้้ �อมา
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โครงสร้้ างรายได้้
ในปีี 2562 ทีีเอ็็มบีีมีีรายได้้ จากการดำำ�เนิินงานรวมทั้้�งสิ้้ �น 39,821 ล้้ านบาท ลดลงร้้อยละ 17.1 จากปีี ก่่อนหน้้ า การลดลงเป็็ นผลจากการเปรีี ยบเทีียบ
กัับ ฐานสููงในปีี 2561 ที่่� ธ นาคารมีี ก ารรัั บ รู้้� รายได้้ พิิ เ ศษจากการขายหุ้้�นร้้ อยละ 65 ของบลจ.ทหารไทย ทั้้�ง นี้้ � รายได้้ ด อกเบี้้ ย� สุุท ธิิ รวมถึึ ง รายได้้
ค่่ า ธรรมเนีี ย มและบริิ ก ารสุุท ธิิ ยััง คงเป็็ นรายได้้ ห ลัักข องธนาคาร โดยรายได้้ ด อกเบี้้ ย� สุุท ธิิ มีี สััดส่่ ว นที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุด คิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 67.5 ของรายได้้
จากการดำำ�เนิินงานรวม ตามมาด้้ วยรายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิซึ่ง่� คิิดเป็็ นร้้อยละ 20.3 และรายได้้ อื่น่� ๆ ร้้อยละ 12.2
ตาราง 2: โครงสร้้ างรายได้้
รายได้้ ดอกเบี้้ �ยสุุทธิิ
รายได้้ จากการดำำ�เนิินงานอื่่น�

รายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิ การสุุทธิิ
(หน่่วย: ล้้ านบาท)

48,042
37,439
5.6%
28.3%

29.6%
19.4%
51.0%

66.1%

39,821
12.2%
20.3%
67.5%

ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน

รายได้้ ดอกเบี้้�ยสุุทธิิและส่่ วนต่่ างรายได้้ ดอกเบี้้�ย
ทีี เอ็็มบีีมีีรายได้้ ดอกเบี้้ย� สุุทธิิ ณ สิ้้น� ปีี 2562 อยู่่�ที่่� 26,865 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 9.7 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี ก่่อน ส่่วนใหญ่่ มาจากรายได้้
ดอกเบี้้ �ยที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจากการรัับรู้้�รายได้้ ดอกเบี้้ �ยสิินเชื่่อ� เช่่าซื้้ �อของธนาคารธนชาต 28 วััน รายละเอีียดมีีดังั นี้้ �
• รายได้้ ดอกเบี้้�ย เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 13.4 YoY มาอยู่่�ที่่� 39,837 ล้้ านบาท การเพิ่่�มขึ้้ �นส่่วนใหญ่่เป็็ นผลจากการรัับรู้้�ดอกเบี้้ �ยสิินเชื่่�อเช่่าซื้้ �อและสััญญาเช่่า
		การเงิินจำำ�นวน 1,823 ล้้ านบาท จากการรวมงบการเงิินของธนาคารธนชาต และการขยายตััวของยอดเฉลี่่�ยเงิินให้้ สิินเชื่่�อ แม้้ อัตั ราผลตอบแทน
		 จากสิินทรััพย์์ที่่ก่� อ่ ให้้ เกิิดรายได้้ ลดลง
• ค่่ าใช้้ จ่่ ายดอกเบี้้�ย เพิ่่� ม ขึ้้ น� ร้้ อยละ 22.0 YoY มาอยู่่�ที่่� 12,972 ล้้ า นบาท เป็็ นผลจากการเพิ่่� ม ขึ้้ น� ของตราสารหนี้้ แ� ละเงิิ น กู้้�ยืืมสุุ ท ธิิ
		 เนื่่อ� งจากธนาคารดำำ�เนิินการออกตราสารหนี้้ �ตามแผนการเพิ่่�มทุุนเพื่่อ� รวมกิิจการกัับธนาคารธนชาต และการขยายตััวของปริิมาณเงิินฝาก		
• ส่่ วนต่่ างรายได้้ ดอกเบี้้�ย ลดลง 13 bps มาอยู่่�ที่่� ร้้ อยละ 2.81 การลดลงมีี ส าเหตุุห ลััก มาจากสิิ น ทรัั พ ย์์ ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด รายได้้ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้ น� สููง
		 ในขณะที่่�ธนาคารสามารถรัับรู้้� งบกำำ�ไรขาดทุุนได้้ 28 วัันจากการรวมงบการเงิินของธนาคารธนชาต พร้้อมทั้้�งอััตราผลตอบแทนในการให้้ สิินเชื่่�อ
		 ลดลงเล็็กน้้อยเป็็ นผลจากการปรัับลดอััตราดอกเบี้้ �ยระหว่่างปีี
ตาราง 3: รายได้้ ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

ตาราง 4: ส่่ วนต่่ างรายได้้ ดอกเบี้้�ย

รายได้้ ดอกเบี้้ �ย
ค่่าใช้้ จ่า่ ยดอกเบี้้ �ย
รายได้้ ดอกเบี้้ �ยสุุทธิิ

34,713

24,734

9,979
ปีี 2560

(หน่่วย:ล้้ านบาท)

35,128

39,837
24,497

10,632
ปีี 2561

3.13%

2.94%

26,865

2.81%

12,972
ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน
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ตาราง 5: รายได้้ ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
(หน่่ วย: ล้้ านบาท)

ปีี 2562

ปีี 2561

39,837

35,128

13.4%

1,965

1,761

11.6%

131

56

134.0%

1,555

1,220

27.5%

34,334

32,082

7.0%

1,823

0

N/A

30

10

201.1%

ค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้�ย

12,972

10,632

22.0%

เงิินรัับฝาก

6,896

5,627

22.6%

781

686

13.9%

เงิินนำำ�ส่ง่ สถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก

3,371

2,965

13.7%

ตราสารหนี้้ �ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

1,900

1,278

48.7%

22

15

42.8%

2

61

-97.5%

26,865

24,497

9.7%

รายได้้ ดอกเบี้้�ย
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินลงทุุนและธุุรกรรมเพื่่�อค้้ า
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้ �
เงิินให้้ สินิ เชื่่�อ
การให้้ เช่่าซื้้ �อและสััญญาเช่่าการเงิิน
อื่่�น ๆ

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ค่่าธรรมเนีียมในการกู้้�ยืืม
อื่่�น ๆ
รายได้้ ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

% เปลี่่� ยนแปลง

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน

รายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ยและค่่ าใช้้ จ่่ายที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย
รายได้้ ที่่�มิิใช่่ ดอกเบี้้�ย: ประกอบด้้ วยรายได้้ ค่่าธรรมเนีียมและบริิ การสุุทธิิ และรายได้้ จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ ในปีี 2562 รายได้้ ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้ �ยมีีจำำ�นวน
12,956 ล้้ านบาท ลดลงร้้อยละ 45.0 YoY ซึ่่ง� มีีสาเหตุุหลัักมาจากการบัันทึึกกำำ�ไรจากดีีลบลจ.ทหารไทยในปีี 2561 และรายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิ การสุุทธิิ
ลดลงจากการขายกองทุุนรวมและแบงก์์แอสชััวรัันส์์ รายละเอีียดรายการสำำ�คัญ
ั มีีดังั ต่่อไปนี้้ �
• รายได้้ จากค่่าธรรมเนีียมและบริิ การสุุทธิิลดลงร้้อยละ 13.3 YoY มาอยู่่�ที่่� 8,098 ล้้ านบาท การลดลงดัังกล่่าวเป็็ นผลจากการชะลอตััวของรายได้้
		ค่่าธรรมเนีียมจากกองทุุนรวมและแบงก์์แอสชััวรัันส์์ สุุทธิิด้้วยรายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจากธุุรกิิจเช่่าซื้้ �อจากธนาคารธนชาต
• รายได้้ จากธุุรกรรมเพื่่�อค้้ าและปริิ วรรตเงิินตราต่่างประเทศค่่อนข้้ างทรงตััว อยู่่�ที่่� 1,528 ล้้ านบาท
•	ส่่วนแบ่่งกำำ �ไรจากเงิิ นลงทุุน ตามวิิ ธีี ส่่ว นได้้ เสีี ยมีี จำำ � นวน 324 ล้้ า นบาท ประกอบด้้ ว ย การรัั บ รู้้� รายได้้ ข องหุ้้�นบลจ.ทหารไทยร้้ อยละ 35 และ
		ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรในบลจ.ธนชาต (TFUND) ร้้อยละ 49.9 ในฐานะบริิ ษััทร่่วมของธนาคาร
ค่่ าใช้้ จ่่ายที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย: ค่่าใช้้ จ่า่ ยที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้ �ยจำำ�นวน 20,674 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 18.3 YoY จากช่่วงเวลาเดีียวกัันปีี ก่่อนหน้้ า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้ �
•	ค่่าใช้้ จ่่ายพนัักงานเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 17.4 YoY มาอยู่่�ที่่� 9,629 ล้้ านบาท ส่่วนใหญ่่มาจากค่่าใช้้ จ่่าย one-off จากเงิินชดเชยโครงการผลประโยชน์์
		 พนัั ก งานหลััง ออกจากงานเมื่่� อ เกษีี ย ณอายุุ (Employee Retirement Benefit) ตามพรบ.คุ้้� มครองแรงงานฉบัั บ แก้้ ไขใหม่่ ที่่� บัั น ทึึกใน
		 ไตรมาส 1/2562 และการรัับรู้้�ค่่าใช้้ จ่า่ ยพนัักงานของธนาคารธนชาต 28 วััน
•	ค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ านอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์ เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 4.9 YoY มาอยู่่�ที่่� 3,598 ล้้ านบาท
•	ค่่า ใช้้ จ่่ า ยอื่่� น ๆ เพิ่่� ม ขึ้้น� ร้้ อยละ 33.2 YoY มาอยู่่�ที่่� 6,042 ล้้ า นบาท เป็็ นผลจากค่่า ใช้้ จ่่ า ยที่่� สููงขึ้้น� จากการเร่่ ง ดำำ � เนิิ น การทางกฎหมายเพื่่� อ
		ปรัับปรุุงคุุณภาพสิินเชื่่�อ ค่่าใช้้ จ่า่ ยที่่�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการรวมกิิจการและค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ าน computer software amortization
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อััตราส่่ วนต้้ นทุุนต่่ อรายได้้ : อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 50.6 ในปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้น� จากร้้ อยละ 48.3 (ไม่่รวมกำำ �ไรจากการขายหุ้้�น TMBAM) ในปีี 2561 ส่่วนหนึ่่�ง
เป็็ นผลมาจากค่่ า ใช้้ จ่่ า ย one-off ที่่� เ กิิ ดขึ้้ น� ในปีี 2562 เช่่ น Employee Retirement Benefit และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� ปรึึก ษาโครงการรวมกิิ จ การ
(Advisory Fee) ทั้้�งนี้้ � ทีีเอ็็มบีียัังคงตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะปรัั บปรุุ งประสิิทธิิ ภาพการดำำ�เนิินงานและการเพิ่่�มรายได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิ ภาพ เพื่่�อให้้ อััตราส่่วน
ต้้ นทุุนต่่อรายได้้ ลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ตาราง 6: รายได้้ ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
(หน่่วย: ล้้ านบาท)

รายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิ การ
ค่่าใช้้ จ่า่ ยค่่าธรรมเนีียมและบริิ การ
รายได้้ ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิ การสุุทธิิ

13,533 10,586

12,764 9,338

2,947

ตาราง 7: อััตราส่่ วนต้้ นทุุนต่่ อรายได้้

47.3%
11,343

3,426

50.6%

48.3%*

8,098
36.4%

3,245

ปีี 2560

ปีี 2561
ปีี 2562
หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน

ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน
* หากไม่่รวมการรัับรู้้�กำำ�ไรจากการขายหุ้้�นบลจ. ทหารไทย อััตราส่่วนต้้ นทุุนต่่อรายได้้
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 48.3

ตาราง 8: รายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย
(หน่่ วย: ล้้ านบาท)

ปีี 2562

ปีี 2561

11,343

12,764

-11.1%

362

484

-25.1%

10,981

12,280

-10.6%

ค่่ าใช้้ จ่่ายค่่ าธรรมเนีียมและบริิการ

3,245

3,426

-5.3%

รายได้้ ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ-สุุทธิิ

8,098

9,338

-13.3%

1,528

1,529

-0.1%

-22

-11

N/A

1,956

11,963

-83.6%

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้ เสีีย

324

64

407.3%

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายสิินทรััพย์์

417

70

499.5%

26

19

37.4%

629

574

9.6%

12,956

23,545

-45.0%

รายได้้ ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
การรัับรอง รัับอาวััล และค้ำำ ��ประกััน
อื่่�น ๆ

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากธุุรกรรมเพื่่อ� ค้้ าและปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากหนี้้ �สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้ แสดงด้้ วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเงิินลงทุุน

รายได้้ เงิินปัั นผลรัับ
รายได้้ จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
รายได้้ ที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย

% เปลี่่� ยนแปลง

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน
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ตาราง 9: ค่่ าใช้้ จ่่ายที่่�มิใิ ช่่ ดอกเบี้้�ย (ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ�เนิินงานอื่่�น)
(หน่่ วย: ล้้ านบาท)

ปีี 2562

ปีี 2561

% เปลี่่� ยนแปลง

9,629

8,198

17.4%

48

44

9.1%

ค่่าใช้้ จ่า่ ยเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์

3,598

3,431

4.9%

ค่่าภาษีี อากร

1,358

1,264

7.4%

อื่่�น ๆ

6,042

4,538

33.2%

20,674

17,475

18.3%

ค่่าใช้้ จ่า่ ยเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ค่่าตอบแทนกรรมการ

รวมค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่ อนหัักสำำ�รองฯ (PPOP)
จากผลของรายได้้ และค่่าใช้้ จ่่ายในการดำำ�เนิินงานข้้ างต้้ น ธนาคารจึึงมีีกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนหัักสำำ�รองฯ หรืือ PPOP อยู่่�ที่่� 19,658 ล้้ านบาท
หรืือลดลงร้้อยละ 35.6 เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี ก่่อน หากไม่่รวมการรัับรู้้�กำำ�ไรจากการขายหุ้้�นบลจ. ทหารไทย PPOP ขยายตััวได้้ ร้้อยละ 5.2 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีี ก่่อน
หนี้้�สููญ หนี้้�สงสััยจะสููญ และขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ า
ทีีเอ็็มบีียังั คงดำำ�เนิินธุุรกิิจและบริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์์อย่่างรอบคอบ โดยในปีี 2562 ธนาคารตั้้�งสำำ�รองฯ เป็็ นจำำ�นวน 10,337 ล้้ านบาท เทีียบกัับ 16,100 ล้้ านบาท
จากช่่ ว งเวลาเดีี ย วกัั น ปีี ก่่ อ นหน้้ า ทั้้�ง นี้้ � การตั้้�ง สำำ � รองฯ ในปีี 2562 รวมผลจากการตั้้�ง สำำ � รองฯ ของธนาคารธนชาตจำำ � นวน 1.4 พััน ล้้ า นบาท
เพื่่� อ เป็็ นการสร้้ างความแข็็ ง แกร่่ ง ด้้ า นฐานะการเงิิ น และวางแนวทางในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งอย่่ า งรอบคอบของธนาคารภายหลััง การรวมกิิ จ การ
สำำ�หรัับ Coverage ratio เมื่่อ� รวมกัับอััตราส่่วนสำำ�รองฯ ต่่อสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพของธนาคารธนชาตที่่�ร้้อยละ 102 ส่่งผลให้้ Coverage ratio ตามงบการเงิินรวมอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 120 ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 เทีียบกัับร้้อยละ 152 ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561 อย่่างไรก็็ดีี Coverage ratio ตามงบการเงิินเฉพาะอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 140
ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 ยัังคงอยู่่ใ� นเป้้าหมายของธนาคาร
กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็ นของผู้้�ถืือหุ้้� นของธนาคาร
ภายหลัังการตั้้�งสำำ�รองฯ และหัักภาษีี ธนาคารมีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 7,222 ล้้ านบาท ลดลงร้้อยละ 37.7 จากช่่วงเดีียวกัันของปีี ก่่อน และคิิดเป็็ นอััตราผลตอบแทน
ต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ที่่�ร้้อยละ 6.5
ตาราง 10: กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่ อนหัักสำำ�รองฯ

ตาราง 11: กำำ�ไรสุุทธิิและอััตราผลตอบแทนต่่ อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้� น
(หน่่วย: ล้้ านบาท)

กำำ�ไรสุุทธิิส่ว่ นที่่�เป็็ นของผู้้�ถืือหุ้้�นธนาคาร
อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น

(หน่่วย: ล้้ านบาท)

30,540
12.4%
19,736

ปีี 2560

18,689*

ปีี 2561

19,658

11,601
6.5%

8,687

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน
*กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนหัักสำำ�รองฯ ไม่่รวมกำำ�ไรจากการขายหุ้้�น TMBAM
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10.0%

ปีี 2560

7,222

ปีี 2561

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารธนชาต 28 วััน

บทวิิเคราะห์์ สถานะทางการเงิิน
ทีี เ อ็็ ม บีี ตั้้ง� เป้้ าที่่� จ ะดำำ � รงสถานะทางการเงิิ น ให้้ มีี ค วามแข็็ ง แกร่่ ง เพื่่� อ เป็็ นรากฐานสำำ �คััญ ในการเติิ บ โตอย่่ า งมีี คุุณ ภาพและยั่่�ง ยืืนในระยะยาว โดย
ธนาคารภายหลัังการรวมกิิ จการจะยัังคงมุ่่�งเน้้ นการขยายธุุรกิิ จโดยการกระจายฐานลููกค้้ า เพื่่� อลดความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััวของทั้้�งเงิิ นฝากและ
สิินเชื่่� อ ขณะเดีี ย วกััน ก็็ ดำำ� เนิิ น การดููแลคุุณ ภาพสิิน ทรัั พ ย์์ อ ย่่า งใกล้้ ชิิด และด้้ ว ยภาวะเศรษฐกิิ จ ที่่� ช ะลอตััว ธนาคารจึึงเร่่ งแก้้ ปััญ หาสิิน เชื่่� อ โดยใช้้ วิิ ธีี
Write off เพื่่อ� ลดความเสี่ย่� งที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นในอนาคต และเพื่่อ� คงความมั่่�นคงของสถานะทางการเงิิน ในส่่วนของสภาพคล่่องก็็ยังั ได้้ รัับการบริิหารจััดการที่่�ดีี ทั้้�งยัังคง
ความแข็็งแกร่่งของความเพีียงพอของเงิินกองทุุน โดยคำำ�อธิิบายสถานะทางการเงิินในประเด็็นหลััก ๆ มีีดังั ต่่อไปนี้้ �
ตาราง 12: รายการสำำ�คััญในงบแสดงฐานะทางการเงิิน
(หน่่ วย: ล้้ านบาท)

ปีี 2562

ปีี 2561

23,853

15,234

56.6%

236,311

113,522

108.2%

10,399

7,916

31.4%

175,218

78,054

124.5%

1,392,225

685,707

103.0%

1,883

1,308

43.9%

45,477
1,348,630

32,975
654,040

37.9%
106.2%

4,810

2,614

84.0%

ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ

23,642

11,876

99.1%

ค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่�นสุุทธิิ

22,363

2,592

762.7%

สิินทรััพย์์ภาษีี เงิินได้้ รอการตััดบัญ
ั ชีี

1,496

401

273.1%

ลููกหนี้้ �อื่่�นสุุทธิิ

4,969

1,251

297.1%

สิินทรััพย์์อื่่�นสุุทธิิ
รวมสิินทรัั พย์์

6,499
1,858,190

4,212
891,713

54.3%
108.4%

เงิินรัับฝาก

1,398,112

649,568

115.2%

86,626

64,267

34.8%

108,835

35,124

209.9%

18,186

17,594

3.4%

51,619
1,663,379

26,382
792,934

95.7%
109.8%

194,777
194,811
1,858,190

98,779
98,779
891,713

97.2%
97.2%
108.4%

เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพันั ธ์์
เงิินลงทุุน
เงิินให้้ สินิ เชื่่�อแก่่ลููกหนี้้ � (หัักรายได้้ รอตััดบัญ
ั ชีี)
ดอกเบี้้ �ยค้้ างรัับ
หััก: ค่่าเผื่่อ� หนี้้ �สงสััยจะสููญและค่่าเผื่่อ� การปรัับมููลค่่าจากการปรัับโครงสร้้ างหนี้้ �
รวมเงิินให้้ สิินเชื่่�อแก่่ ลููกหนี้้�และดอกเบี้้�ยค้้ าง - สุุทธิิ
ทรััพย์์สินิ รอการขายสุุทธิิ

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
ตราสารหนี้้ �ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมสุุทธิิ
รายได้้ รอตััดบัญ
ั ชีี
หนี้้ �สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารฯ
รวมส่่ วนของเจ้้ าของ
รวมหนี้้�สิินและส่่ วนของเจ้้ าของ

		

% เปลี่่� ยนแปลง

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมสถานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562
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สิินทรััพย์์ และคุุณภาพสิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 สิินทรััพย์์รวมของธนาคารและบริิ ษััทย่่อยมีี
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 1,858,190 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 108.4 จากปีี ก่อ่ นหน้้ า
โดยสิินทรััพย์์รวมที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ส่่วนใหญ่่เป็็ นผลจากการรวมสิินทรััพย์์ของ
ธนาคารธนชาตจำำ�นวน 1,016 พัันล้้ านบาทเข้้ ามาในงบการเงิินรวมของ
ธนาคาร
สิินทรััพย์์ ที่่�ก่่อให้้ เกิิดรายได้้ ประกอบด้้ วย เงิินให้้ สินิ เชื่่อ� รายการระหว่่าง
ธนาคารและตลาดเงิิน และเงิินลงทุุน มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้ �น 1,794,801 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 105.7 จากปีี ก่่อนหน้้ า โดยเงิินให้้ สิินเชื่่�อยัังคงมีี
สััดส่่ว นที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุด หรืือคิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 77.6 ของสิิน ทรัั พ ย์์ ที่่� ก่่ อ ให้้
เกิิ ดรายได้้ ทั้้ง� หมด ถััดมาคืือรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิ น
ซึ่่ง� มีีสัดส่
ั ว่ นเป็็ นร้้อยละ 13.2 และเงิินลงทุุน เป็็ นสััดส่ว่ นร้้อยละ 9.3
ตาราง 14: โครงสร้้ างสิินเชื่่�อรวมแบ่่ งตามกลุ่่�มลููกค้้า
ลููกค้้ าธุุรกิิจ
ลููกค้้ ารายย่่อย
อื่่�นๆ

(หน่่วย: พัันล้้ านบาท)

1,392
0.1%

643
0.4%
28.4%

686
0.3%
31.4%

56.3%

71.2%

68.3%

43.6%

ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม
รวมสถานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ตาราง 13: โครงสร้้ างสิินทรัั พย์์ ที่่�ก่่อให้้ เกิิดรายได้้
เงิินให้้ สินิ เชื่่�อ (หัักรายได้้ รอตััดบัญ
ั ชีี)
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินลงทุุน

817
77.0%
7.5%
13.8%
78.7%

873
8.4%
13.0%

(หน่่วย: พัันล้้ านบาท)

1,795
9.3%
13.2%
77.6%

78.6%

ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม
รวมสถานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562

เงิินให้้ สิินเชื่่�อ: ธนาคารมีีเงิินให้้ สิินเชื่่�อ (หัักรายได้้ รอตััดบัญ
ั ชีี) เป็็ นจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้ �น 1,392,225 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 103.0 จากปีี ที่่�แล้้ ว การเพิ่่�มขึ้้ �น
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ส่่วนใหญ่่มาจากการรวมเงิินให้้ สิินเชื่่�อของธนาคารธนชาต
จำำ�นวน 722 พัันล้้ านบาท เข้้ าสู่่ง� บการเงิินรวมของธนาคาร
สำำ�หรัับโครงสร้้ างสิินเชื่่�อรวมแบ่่งตามผลิิตภัณ
ั ฑ์์หลััก ประกอบด้้ วยสิินเชื่่�อ
การให้้ เช่่าซื้้ �อ ร้้อยละ 28.8 ตามมาด้้ วยสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ร้้อยละ 21.6
และเงิินให้้ กู้้�ยืืมที่่�มีีกำำ�หนดระยะเวลา (Term loan) ร้้อยละ 20.1 และสิินเชื่่�อ
เงิิ นเบิิกเกิิ นบััญชีี (OD) ร้้อยละ 15.3 และสิินเชื่่� อเพื่่� อธุุรกิิ จต่่างประเทศ
(Trade finance) ร้้อยละ 5.7 และสิินเชื่่� ออเนกประสงค์์ และบััตรเครดิิต
ร้้อยละ 4.8 และอื่่�น ๆ ร้้อยละ 3.7
ทั้้�ง นี้้ � โครงสร้้ างสิิน เชื่่� อ แบ่่ง ตามประเภทของลููกค้้ า ได้้ มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลง
ไปภายหลััง จากรวมกิิ จ การ โดยปรัั บ ไปยััง กลุ่่�มสิิ น เชื่่� อ ลููกค้้ า รายย่่ อ ยที่่�
ร้้อยละ 56.3 ของสิินเชื่่�อรวม จากร้้ อยละ 31.4 ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561
ในขณะที่่�สัดส่
ั ว่ นสิินเชื่่�อลููกค้้ าธุุรกิิจ ลดลงเหลืือร้้อยละ 43.6 จาก ร้้อยละ 68.3
ณ สิ้้ �นปีี 2561

สิินเชื่่�อคุุณภาพ (งบการเงิินรวม): มีีจำำ�นวนอยู่่�ที่่� 1,354,479 ล้้ านบาท ขยายตััวร้้อยละ 104.0 YTD มาจากการรวมสิินเชื่่�อคุุณภาพของธนาคารธนชาตและ
การเติิบโตของสิินเชื่่�อที่่�อยู่่อ� าศััยของทีีเอ็็มบีี ดัังนี้้ �
•	สิินเชื่่� อลููกค้้ ารายย่่อยตามงบการเงิินรวมขยายตััวที่่�ร้้อยละ 264.1 YTD การเพิ่่�มขึ้้น� ส่่วนใหญ่่ เป็็ นผลมาจากสิินเชื่่� อลููกค้้ ารายย่่อยจากธนาคาร
		ธนชาตจำำ � นวน 544 พััน ล้้ า นบาท โดยมาจากกลุ่่�มสิิ น เชื่่� อ เช่่ า ซื้้ อ� (Hire Purchase) เป็็ นหลััก สำำ � หรัั บ สิิ น เชื่่� อ ลููกค้้ า รายย่่ อ ยของทีี เ อ็็ ม บีี
		ยัังคงเติิบโตได้้ อย่่างต่่อเนื่่อ� งร้้อยละ 11.4 YTD ส่่วนใหญ่่มาจากการขยายตััวของสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่อ� าศััยร้้อยละ 10.9 YTD
•	สิินเชื่่�อลููกค้้ าธุุรกิิจตามงบการเงิินรวม ขยายตััวร้้อยละ 29.6 สาเหตุุหลัักมาจากสิินเชื่่�อลููกค้้ าธุุรกิิจของธนาคารธนชาต จำำ�นวน 97 พัันล้้ านบาท
		 อย่่ า งไรก็็ ดีี สิิ น เชื่่� อ ลููกค้้ า ธุุ ร กิิ จ ตามงบการเงิิ น เฉพาะธนาคารยััง คงชะลอตััว โดยสิิ น เชื่่� อ ลููกค้้ า ธุุ ร กิิ จ ขนาดใหญ่่ ประกอบด้้ ว ย สิิ น เชื่่� อ ลููกค้้ า
		 บรรษัั ท ธุุ ร กิิ จ ขนาดใหญ่่ แ ละลููกค้้ าบรรษัั ท ธุุ ร กิิ จ ลดลงร้้ อยละ 10.7 YTD ขณะที่่� สิิ น เชื่่� อ เอสเอ็็ ม อีี ข นาดกลางและขนาดเล็็ ก ลดลง
		ร้้ อยละ 4.9 YTD เนื่่� องจากนโยบายการปรัั บคุุณภาพพอร์์ ตของธนาคาร ทั้้�งนี้้ � การลดลงสิินเชื่่� อลููกค้้ าธุุรกิิ จขนาดใหญ่่ สอดคล้้ องกัับแผนของ
		ธนาคารในการเตรีี ยมพร้้อมสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้ างฐานะการเงิินให้้ เหมาะสมภายหลัังการรวมกิิจการ
สิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพและอััตราส่่ วนสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ: ธนาคารยัังคงให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิ หารจััดการสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพด้้ วยความรอบคอบ
และมีีการติิดตามบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างใกล้้ชิดิ โดย ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 สิินเชื่่อ� ด้้ อยคุุณภาพตามงบการเงิินรวมอยู่่�ที่่� 37,746 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นจาก 21,720
ล้้ านบาท ณ สิ้้ �นปีี 2561 เนื่่อ� งมาจากการรวมงบการเงิินกัับธนาคารธนชาต ขณะที่่�สินิ เชื่่อ� ด้้ อยคุุณภาพตามงบการเงิินเฉพาะของทีีเอ็็มบีีอยู่่�ที่่� 18,150 ล้้ านบาท
ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ 21,674 ล้้ านบาท ณ สิ้้ �นปีี 2561 ทั้้�งนี้้ � ธนาคารยัังคงดำำ�เนิินการแก้้ ปััญหาสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการ write off เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงเชิิงลบที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นในอนาคตและเพื่่�อให้้ ฐานะทางการเงิินคงความแข็็งแกร่่ ง โดยในปีี 2562 ธนาคารดำำ�เนิินการ write off สิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ
ออกไปเป็็ นจำำ�นวน 1.5 หมื่่�นล้้ านบาท
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อััตราส่่วนสิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพตามงบการเงิิ นรวมลดลงมาอยู่่�ที่่� ร้้อยละ 2.35 เทีี ยบกัับร้้อยละ 2.76 ณ สิ้้น� ปีี 2561 ขณะเดีี ยวกัันอััตราส่่วนสิินเชื่่� อ
ด้้ อยคุุณภาพตามงบการเงิินเฉพาะอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.33 เทีียบกัับร้้อยละ 2.76 ณ สิ้้ �นปีี 2561
ค่่ าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 ธนาคารมีีค่า่ เผื่่�อหนี้้ �สงสััยจะสููญตามงบการเงิินรวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 45,477 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 37.9
จากสิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561 (YTD) เป็็ นผลจากการรวมงบการเงิินของธนาคารธนชาตซึ่่ง� ค่่าเผื่่�อหนี้้ �สงสััยจะสููญของธนาคารธนชาตอยู่่�ที่่�จำำ�นวนประมาณ
2.0 หมื่่�นล้้ านบาท
อััตราส่่วนสำำ�รองฯ ต่่อสิินเชื่่อ� ด้้ อยคุุณภาพ (Coverage ratio) ตามงบเฉพาะธนาคารอยู่่�ที่่ร้� ้ อยละ 140 ซึ่่ง� ยัังคงอยู่่ใ� นเป้้าหมายของธนาคาร สำำ�หรัับอััตราส่่วนสำำ�รองฯ
ต่่อสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพตามงบการเงิินรวมอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 120 ธนาคารดำำ�เนิินการคง Coverage ratio อย่่างรอบคอบ
ตาราง 15: สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพและอััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ
ตาราง 16: อััตราส่่ วนสำำ�รองฯ ต่่ อสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ
สิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ
อััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้ อยคุุณภาพ

2.35%

(หน่่วย: ล้้ านบาท)

2.76%

2.35%
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17,521

152%
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21,720
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ทรััพย์์ สินิ รอการขาย: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 ทรััพย์์สินิ รอการขายสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้ �นมาอยู่่�ที่่� 4,810 ล้้ านบาท ทั้้�งนี้้ �อััตราส่่วนทรััพย์์สินิ รอการขายต่่อสิินทรััพย์์รวม
ลดลงจากร้้ อยละ 0.29 ในปีี ก่่อน มาอยู่่�ที่่ร้� ้ อยละ 0.26 ซึ่่ง� ยัังคงอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� เป็็ นไปตามแผนของธนาคาร
ค่่ าความนิิยมและสิินทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตนอื่่�น: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 ค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่�นมีีจำำ�นวน 22,363 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �น
ร้้อยละ 762.7 จากปีี ก่อ่ น สาเหตุุหลัักของการเพิ่่�มขึ้้ �นมาจากค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตนที่่�เกิิดขึ้้ �นจากการเข้้ าซื้้ �อหุ้้�นในธนาคารธนชาต โดยธนาคารได้้
บัันทึึกค่่าความนิิยมเป็็ นจำำ�นวน 1.4 หมื่่น� ล้้ านบาท และบัันทึึกค่่าความสััมพัันธ์์กับั ตััวแทนจำำ�หน่่ายรถยนต์์เป็็ นสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตนอื่่น� จำำ�นวน 4 พัันล้้ านบาท
หนี้้�สินิ และสภาพคล่่ อง
ณ สิ้้ น� เดืือนธััน วาคม 2562 หนี้้ สิ� ิ น ตามงบการเงิิ น รวม มีี จำำ � นวนทั้้�ง สิ้้ น�
1,663,379 ล้้ า นบาท ซึ่่�ง เพิ่่� ม ขึ้้ น� ร้้ อยละ 109.8 เมื่่� อ เทีี ย บกัับ สิ้้ น� เดืือน
ธัันวาคม 2561
เงิินฝากยัังคงเป็็ นองค์์ประกอบที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดข
ุ องหนี้้ �สิินที่่�มีภี าระดอกเบี้้ �ย โดย ณ
สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 เงิินฝากคิิดเป็็ นสััดส่่วนร้้อยละ 87.7 ของหนี้้สิ� ิน
ที่่� มีี ภ าระดอกเบี้้ ย� ทั้้�ง หมด ตามมาด้้ ว ยตราสารหนี้้ ที่่� � อ อกและเงิิ น กู้้�ยืืมที่่�
ร้้อยละ 6.8 และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินที่่�ร้้อยละ 5.4

ตาราง 17: โครงสร้้ างหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย
เงิินฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
ตราสารหนี้้ �ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

(หน่่วย: พัันล้้ านบาท)

1,594
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8.6%
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86.7%

ปีี 2560

4.7%
8.6%

ปีี 2561

87.7%

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม
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เงิินฝาก: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 เงิินฝาก ตามงบการเงิินรวม มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้ �น 1,398,112 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 115.2 เทีียบกัับสิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561
การเพิ่่� ม ขึ้้ น� ส่่ ว นใหญ่่ ม าจากการรวมงบการเงิิ น กัับ ธนาคารธนชาต ซึ่่� ง มีี เ งิิ น รัั บ ฝากจำำ � นวน 735 พััน ล้้ า นบาท ในขณะที่่� ผ ลิิ ตภััณ ฑ์์ ห ลัักสำำ � หรัั บ
กลุ่่�มลููกค้้ ารายย่่อยของธนาคารยัังคงเติิบโตได้้ อย่่างต่่อเนื่่�อง
ธนาคารยััง คงขยายฐานเงิิ น ฝากเพื่่� อ ออมและเงิิ น ฝากเพื่่� อ การทำำ � ธุุ ร กรรมอย่่ า งต่่อ เนื่่� อ ง โดยรวมแล้้ ว เงิิ น ฝากขยายตััว ได้้ ต ามแผนการของธนาคาร
เงิินฝากเพื่่�อออมเติิบโตร้้ อยละ 69.8 YTD ส่่วนใหญ่่เป็็ นผลจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของเงิินฝากเพื่่�อออมของธนาคารธนชาต ขณะที่่�เงิินฝาก TMB No-Fixed
ยัังคงเติิบโตต่่อเนื่่� องที่่� ร้้อยละ 4.4 YTD ME Save ขยายตััวร้้อยละ 7.2 YTD อีี กหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ หลัักอย่่าง TMB All Free ผลิิตภััณฑ์์ เงิิ นฝากเพื่่� อ
การทำำ � ธุุ ร กรรมของลููกค้้ า รายย่่ อ ย ยััง เติิ บ โตอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและขยายตััว ได้้ ร้้ อยละ 9.2 YTD ขณะที่่� เ งิิ น ฝากประจำำ � เพิ่่� ม ขึ้้ น� ร้้ อยละ 456.2 YTD
ส่่วนใหญ่่มาจากการเพิ่่�มขึ้้ �นของเงิินฝากประจำำ�และบััตรเงิินฝากของธนาคารธนชาต
ในส่่ว นของโครงสร้้ างเงิิ น ฝากแบ่่ ง ตามผลิิ ตภััณ ฑ์์ ประกอบด้้ ว ย สััดส่่ว นเงิิ น ฝากเพื่่� อ การออมต่่ อ เงิิ น ฝากรวมอยู่่�ที่่� ร้้ อยละ 38.5 ขณะที่่� อััต ราส่่ว น
เงิินฝากเพื่่�อการทำำ�ธุุรกรรม (เงิินฝากกระแสรายวัันและเงิินฝากออมทรััพย์์ต่่อเงิินฝากรวม ไม่่รวมบััญชีีเงิินฝาก No-Fixed, ME Save และ Ultra Saving)
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 31.6 และอััตราส่่วนเงิินฝากประจำำ�และบััตรเงิินฝาก อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 29.9 ตามลำำ�ดับั
ทั้้�งนี้้ � สำำ�หรัับเงิินฝากของทีีเอ็็มบีี เงิินรัับฝากจากกลุ่่�มลููกค้้ ารายย่่อยยัังคงมีีสัดส่
ั ่วนใหญ่่ที่่�สุดุ ในโครงสร้้ างเงิินฝาก ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่อง
จากผู้้�ฝากเงิิ น รายใหญ่่ นอกจากนี้้ � กลยุุท ธ์์ ใ ช้้ เ งิิ น ฝากเป็็ นตััว นำำ � (Deposit-led strategy) ยััง คงเป็็ นกลยุุท ธ์์ ห ลัักข องธนาคารภายหลััง การรวม
กิิ จ การกัับ ธนาคารธนชาต โดยธนาคารยััง คงเน้้ น ขยายฐานลููกค้้ า รายย่่ อ ย และมีี แ ผนลดสััดส่่ว นเงิิ น ฝากประจำำ � และเพิ่่� ม ฐานเงิิ น ฝาก No-Fixed
รวมทั้้�งเปลี่่�ยนเงิินฝากประจำำ�เป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้้านการลงทุุน ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของแผนการทำำ� Balance Sheet Optimization
ตาราง 18: โครงสร้้ างเงิินฝากแบ่่ งตามผลิิตภััณฑ์์
กระแสรายวััน
ออมทรััพย์์
เงิินฝากประจำำ�และบััตรเงิินฝาก

เงิินฝากเพื่่�อการออม

13.6%

11.6%

45.4%

48.8%

32.4%
8.6%

30.6%
9.0%

ปีี 2560

ปีี 2561

29.9%
38.5%
26.2%
5.4%

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม
รวมสถานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562
เงิินฝากเพื่่อ� การออม ประกอบด้้ วย “บััญชีีเงิินฝากไม่่ประจำำ�" (TMB No Fixed Account)
“บััญชีีเงิินฝากไม่่ประจำำ� ME” และ “เงิินฝากออมทรััพย์์พิเิ ศษ Ultra Saving”
“บััญชีีเงิินฝากไม่่ประจำำ�" (TMB No Fixed Account) “บััญชีีเงิินฝากไม่่ประจำำ� ME” และ
“เงิินฝากออมทรััพย์์พิเิ ศษ Ultra Saving” จััดอยู่่ใ� นบััญชีีเงิินฝากประเภทออมทรััพย์์เนื่่อ� งจาก
ไม่่จำ�กั
ำ ดั วงเงิินฝากขั้้�นต่ำำ�� และระยะเวลาการเบิิกถอนและการคิิดดอกเบี้้ �ยไม่่คงที่่�ตามระยะเวลา

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ: มีีจำ�ำ นวน 86,626 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 34.8 YTD เนื่่อ� งมาจากการรวมงบการเงิินของธนาคารธนชาต
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 เงิินกู้้�ยืืม (ตามงบการเงิินรวม) อยู่่�ที่่� 108,835 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 209.9 YTD การเพิ่่�มขึ้้ �น
ส่่วนใหญ่่มาจากเงิินกู้้�ยืืมของธนาคารธนชาตจำำ�นวน 3.1 หมื่่�นล้้ านบาท และธนาคารมีีการออกตราสารหนี้้ �เพื่่�อสนัับสนุุนการรวมกิิจการกัับธนาคารธนชาต
ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยตราสารด้้ อยสิิทธิิที่่ส� ามารถนัับเป็็ นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 จำำ�นวน 3.0 หมื่่น� ล้้ านบาท ตราสารหนี้้ �ไม่่ด้้อยสิิทธิิสกุลุ เงิินยููโรประมาณ 1.7 หมื่่น� ล้้ านบาท
และตราสารหนี้้ ด้� ้ อ ยสิิ ท ธิิ ที่่� นัับ เป็็ นเงิิ น กองทุุน ชั้้�น ที่่� 1 (Additional Tier 1) จำำ � นวนประมาณ 1.2 หมื่่� น ล้้ า นบาทสุุท ธิิ กัับ การซื้้ อ� คืืนและไถ่่ ถ อน
ตราสารหนี้้ �ด้้ อยสิิทธิิที่่ส� ามารถนัับเป็็ นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ก่่อนกำำ�หนดจำำ�นวน 1.5 หมื่่น� ล้้ านบาท
สำำ�หรัับโครงสร้้ างของเงิินกู้้�ยืืมประกอบด้้ วย ตราสารหนี้้ �ด้้ อยสิิทธิิ ซึ่่�งมีีสัดส่
ั ่วนร้้อยละ 50.1 ของเงิินกู้้�ยืืมทั้้�งหมด ตามด้้ วยเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวร้้อยละ 49.8
และตั๋๋�วเงิินกู้้�ยืืมร้้อยละ 0.1
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สภาพคล่่ อง: ธนาคารดำำ�รงสภาพคล่่องในระดัับแข็็งแกร่่ ง และคงระดัับสิินทรััพย์์ที่่�มีีสภาพคล่่องและความเสี่่�ยงต่ำำ��ในระดัับสููงมาโดยตลอด ณ สิ้้ �นเดืือน
ธัันวาคม 2562 สิินทรััพย์์สภาพคล่่องตามงบการเงิินรวม คิิดเป็็ นร้้อยละ 18.9 ของสิินทรััพย์์รวม โดยสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง ประกอบไปด้้ วย เงิินสดร้้ อยละ 1.3 รายการ
ระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินร้้อยละ 12.7 และเงิินลงทุุนระยะสั้้�นร้้อยละ 4.9
สำำ�หรัับอััตราส่่วนสิินเชื่่�อต่่อเงิินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงิินรวม อยู่่�ที่่ร้� ้ อยละ 99.6 ลดลงจากร้้ อยละ 105.6 ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561
ซึ่่ง� เป็็ นผลมาจากแผนบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร
ส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้� นและความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
ส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้� น: ณ สิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2562 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามงบการเงิินรวมอยู่่�ที่่� 194,811 ล้้ านบาท เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 97.2 จากสิ้้ �นเดืือนธัันวาคม 2561
เป็็ นผลจากการเพิ่่�มทุุนเพื่่�อซื้้ �อหุ้้�นธนาคารธนชาต
ความเพีี ย งพอของเงิิ น กองทุุ น : ธนาคารยััง คงดำำ � รงฐานะเงิิ น กองทุุน ในระดัับ สููงภายใต้้ เ กณฑ์์ Basel III ณ สิ้้น� เดืือนธััน วาคม 2562 อััต ราส่่ว น
เงิินกองทุุนรวมต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (CAR) ตามงบการเงิินรวมอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 18.95 ขณะที่่�อัตั ราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็ นส่่วนของเจ้้ าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
(CET1) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 13.62 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรัั พย์์ เสี่่�ยง (Tier 1) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 14.62 ซึ่่�งเป็็ นระดัับที่่�สููงกว่่าเกณฑ์์ ขั้้น� ต่ำำ�� (รวม
Conservation buffer) ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดไว้้ ที่่ร้� ้ อยละ 11.0 ร้้อยละ 7.0 และร้้อยละ 8.5 ของ CAR, CET 1 และ Tier 1 ตามลำำ�ดับั
ตาราง 19: อััตราส่่ วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่ อสิินทรัั พย์์ เสี่่�ยง

ตาราง 20: อััตราส่่ วนเงิินกองทุุนรวมต่่ อสิินทรัั พย์์ เสี่่�ยง

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
เกณฑ์์ขั้้ �นต่ำำ��ของธนาคารแห่่งประเทศไทย

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนรวมต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
เกณฑ์์ขั้้ �นต่ำำ��ของธนาคารแห่่งประเทศไทย

14.62%

13.53%

13.27%
7.25%

ปีี 2560

8.50%

7.875%

ปีี 2561

17.44%

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมสถานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต
ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562

17.31%
9.75%

ปีี 2560

18.95%
11.00%

10.375%

ปีี 2561

ปีี 2562

หมายเหตุุ: งบการเงิินรวม รวมสถานะทางการเงิินของธนาคารธนชาต
ณ สิ้้ �นสุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2562

โดยสรุุ ป แล้้ ว ในปีี 2562 เป็็ นปีี ที่่� มีี ค วามท้้ า ทายทั้้�ง ในเรื่่� อ งของภาพรวมทางเศรษฐกิิ จ และการเปลี่่� ย นแปลงต่่า ง ๆ ในอุุตส าหกรรมธนาคาร ขณะที่่�
ทีีเอ็็มบีีมีีโครงการรวมกิิ จการ ด้้ วยปัั จจััยต่่าง ๆ เหล่่านี้้ � ตลอดทั้้�งปีี ทีีเอ็็มบีีจึึงให้้ ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิ จอย่่างรอบคอบ มุ่่�งปรัั บปรุุ งคุุณภาพ
พอร์์ ตสิิน เชื่่� อ และฐานะทางการเงิิ น ให้้ มีี ค วามแข็็ ง แกร่่ ง ขณะเดีี ย วกััน ก็็ ไ ด้้ เ ริ่่� ม เตรีี ย มความพร้้ อมสำำ � หรัั บ การรวมกิิ จ การ ไม่่ว่่า จะเป็็ นการปรัั บ อััต รา
ดอกเบี้้ �ยเงิินกู้้� M-Rate ของทั้้�งสองธนาคารให้้ อยู่่ใ� นระดัับเดีียวกััน การเตรีี ยมสภาพคล่่องไว้้ ขยายพอร์์ ตสินิ เชื่่�อเช่่าซื้้ �อ การขายหุ้้�นใน บลจ. ธนชาต เพื่่�อตอกย้ำำ ��
กลยุุทธ์์การให้้ บริิ การกองทุุนรวม Open Architecture ของทีีเอ็็มบีี จากการเตรีี ยมการดัังกล่่าว จึึงมั่่�นใจว่่าธนาคารมีีความพร้้อมสำำ�หรัับก้้ าวใหม่่ในปีี 2563
ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการใช้้ มาตรฐานบััญชีี IFRS 9 และการดำำ�เนิินการรวมกิิจการตามแผนที่่�ได้้ วางไว้้

สำำ�หรัั บการเปิิ ดเผยข้้ อมููลทางการเงิิน และความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามเกณฑ์์
BASEL III Pillar III สามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.tmbbank.com webpage
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ หรืื อ สแกน QR Code
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การจััดอัันดัับความน่่ าเชื่่�อถือื
ตารางด้้ านล่่างแสดงการจััดอันั ดัับความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคารทหารไทย โดยสถาบัันจััดอันั ดัับความน่่าเชื่่�อถืือ มููดีีส์์ อิินเวสท์์เตอร์์ สแตนดาร์์ ด แอนด์์ พััวร์์ ส
และฟิิ ช เรทติ้้ �งส์์ โดยในปีี 2562 ธนาคารได้้ รัับการปรัับเพิ่่�มอัันดัับ ดัังนี้้ �
•	วัันที่่� 30 ก.ค. 2562 มููดีีส์์ อิินเวสท์์เตอร์์ ปรัับอัันดัับเรทติ้้ �งส์์ Long-Term Foreign Currency ของธนาคารจาก Baa2 เป็็ น Baa1
		ปรัับ Baseline Credit Assessment จาก ba1 เป็็ น baa3 และปรัับ Senior Unsecured จาก (P)Baa2 เป็็ น (P)Baa1
•	วัันที่่� 24 ต.ค. 2562 สแตนดาร์์ ด แอนด์์ พััวร์์ สปรัับแนวโน้้ ม หรืือ Outlook จาก Watch Positive เป็็ น Positive
•	วัันที่่� 23 ธ.ค. 2562 ฟิิ ทช์์ เรทติ้้ �งส์์ปรัับ Support Rating Floor เป็็ น BBB- จาก BB+ และปรัับ Support Rating ของธนาคารเป็็ น 2 จาก 3
สถาบัันจััดอัันดัับความน่่ าเชื่่�อถืือ

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

Bank Deposits

Baa2 / P-2

Baa1/P-2

Baseline Credit Assessment (BCA)

ba1

baa3

Senior Unsecured

(P)Baa2

(P)Baa1

แนวโน้้ ม

Positive

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-

แนวโน้้ ม

Stable

Positive

Long-Term IDR

BBB-

BBB-

Short-Term IDR

F3

F3

Senior Unsecured

BBB-

BBB-

ระยะยาว

AA-(tha)

AA-(tha)

ระยะสั้้�น

F1+(tha)

F1+(tha)

หุ้้�นกู้้�ด้้ อยสิิทธิิ

A+(tha)

A+(tha)

Viability Rating

bbb-

bbb-

Support Rating

3

2

Supporting Rating Floor

BB+

BBB-

แนวโน้้ ม

Stable

Positive

มููดีส์ี ์ อิินเวสท์์ เตอร์์
สกุุลเงิินต่่ างประเทศ

สแตนดาร์์ ด แอนด์์ พััวร์์ ส (เอสแอนด์์ พี)ี
สกุุลเงิินต่่ างประเทศ

ฟิิ ทช์์ เรทติ้้�งส์์
สกุุลเงิินต่่ างประเทศ

ภายในประเทศ
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
และงบการเงิิน

หน้้านี้้ป� ล่่อยว่่างไว้้ โดยเจตนา

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้� นธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้ าพเจ้้ าได้้ ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารของธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิ ษััทย่่อย (กลุ่่�มธนาคารและของเฉพาะ
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน) (ธนาคาร) ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะธนาคาร ณ วัันที่่� 31
ธัั น วาคม 2562 งบกำำ � ไรขาดทุุน และกำำ � ไรขาดทุุน เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น รวมและงบกำำ � ไรขาดทุุน และกำำ � ไรขาดทุุน เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น เฉพาะธนาคาร งบแสดงการ
เปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้ าของรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้ าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวันั เดีียวกััน รวมถึึงหมายเหตุุซึ่ง่� ประกอบด้้ วยสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คัญ
ั และเรื่่�องอื่่�น ๆ
ข้้ าพเจ้้ าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารข้้ างต้้ นนี้้ � แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะธนาคารของกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร
ตามลำำ�ดับั ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะธนาคาร
สำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวันั เดีียวกััน โดยถููกต้้ องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คัญ
ั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น
ข้้ าพเจ้้ าได้้ ปฎิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้ าพเจ้้ าได้้ กล่า่ วไว้้ ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้้ าพเจ้้ า ข้้ าพเจ้้ ามีีความเป็็ นอิิสระจากกลุ่่�มธนาคารและธนาคารตามข้้ อกํําหนดจรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่กำ� ำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร และข้้ าพเจ้้ าได้้ ปฏิบัิ ติั ติ าม
ความรัับผิิดชอบด้้ านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่ง� เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดเหล่่านี้้ � ข้้ าพเจ้้ าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้ าได้้ รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้
เป็็ นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้ าพเจ้้ า
เรื่�่ องสํําคััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสํําคััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนัยั สํําคััญที่่�สุดต
ุ ามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้ าพเจ้้ าในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีี ปัั จจุุบันั ข้้ าพเจ้้ าได้้ นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้ �มาพิิจารณาในบริิ บทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวมและใน
การแสดงความเห็็นของข้้ าพเจ้้ า ทั้้�งนี้้ �ข้้ าพเจ้้ าไม่่ได้้ แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสํําหรัับเรื่่�องเหล่่านี้้ �
ค่่ าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัั บเงิินให้้ สิินเชื่่�อแก่่ ลููกหนี้้�
อ้้ างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้ อ 3, 12 และ 14
เรื่่� องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ได้้ ตรวจสอบเรื่่� องดัังกล่่ าวอย่่ างไร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เงิินให้้ สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้ �ในงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะธนาคาร เป็็ นจำำ�นวนเงิิน 1,458.96 พัันล้้ านบาท และ
671.66 พัันล้้านบาท (คิิดเป็็ นร้้อยละ 78.21 และร้้อยละ 64.25 ของสิินทรััพย์์รวม)
โดยมีี ค่่าเผื่่� อ หนี้้ ส� งสััยจะสููญเป็็ นจำำ � นวนเงิิ น 44.54 พัันล้้ า นบาท และ
24.47 พัันล้้ านบาท ตามลำำ�ดับั

ในการวางแผนวิิ ธีี ก ารการตรวจสอบ ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ระเมิิ น ความเสี่่� ย งโดย
พิิจารณาปัั จจััยภายใน และปัั จจััยภายนอกซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อผลการ
ดำำ�เนิินงานของลููกหนี้้ �รายตััว กลุ่่�มอุุตสาหกรรมหรืือกลุ่่�มลููกค้้ าหรืือปัั จจััยอื่่น� ซึ่่ง�
อาจมีีผลต่่อการใช้้ ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณการ

การประมาณการค่่าเผื่่อ� หนี้้ �สงสััยจะสููญเกี่่�ยวข้้ องกัับการใช้้ ดุลุ ยพิินิจิ ทั้้�งระยะ
เวลาการรัับรู้้� และการประมาณจำำ�นวนเงิินของค่่าเผื่่อ� หนี้้ �สงสััยจะสููญของเงิิน
ให้้ สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้เ� ป็็ นรายตััวและกลุ่่�มลููกหนี้้ � ค่่าเผื่่�อหนี้้ส� งสััยจะสููญจะ
พิิจารณาจากปัั จจััยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้ แก่่ ข้้ อมููลค่่าความสููญเสีียในอดีีตข้้ อมููลค่่าความ
สููญเสีียที่่�คาดว่่าจะเกิิด ความเสี่ย่� งด้้ านสิินเชื่่�อ หลัักประกััน ภาวะเศรษฐกิิจ
และประสบการณ์์ของฝ่่ายบริิหาร ดัังนั้้�นจึึงพิิจารณา เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในการ
ตรวจสอบ
ผู้้�บริิ หารกำำ�หนดกรอบการควบคุุมกระบวนการในการพิิจารณาการด้้ อยค่่า
ซึ่่�งรวมถึึงวิิธีีการกำำ �กัับดููแล การสอบทานและการอนุุมัติั ิโดยฝ่่ายบริิ หาร
และการควบคุุมเพื่่�อให้้ ได้้ มั่่น� ใจถึงึ ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้ อมููลที่่�ใช้้ ในกระบวน
การในการพิิจารณาการด้้ อยค่่าและเป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้ องภายใต้้
กรอบการควบคุุมดัังกล่่าว

วิิธีีการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ ารวมถึงึ การทดสอบประสิิทธิิผลของการออกแบบ
และการปฏิิบัติั ิตามระบบโดยเลืือกทดสอบระบบการควบคุุมกระบวนการ
ให้้ สินิ เชื่่�อ และการพิิจารณาการด้้ อยค่่า
การสุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อทดสอบการพิิจารณาด้้ านเครดิิตเงิินให้้ สินิ เชื่่�อ รวมถึึงการ
พิิ จารณารายละเอีี ยดของแฟ้้ มสิินเชื่่� อรายตััวและข้้ อมููลอื่่� นที่่� เกี่่� ยวข้้ องซึ่่�ง
ข้้ าพเจ้้ าปฏิิบัติั ิอย่่างเป็็ นอิิสระ โดยตััวอย่่างที่่�เลืือกรวมถึึงลููกหนี้้ร� ายตััวที่่�มีี
ขนาดความเสี่ย่� งสููง เงิินให้้ สินิ เชื่่อ� ที่่�มีกี ารปรัับโครงสร้้ างหนี้้ �และการเปลี่่�ยนแปลง
เงื่่�อนไขการจ่่ายชำำ�ระหนี้้ � รวมถึึงการเลืือกเงิินให้้ สิินเชื่่�อที่่�ระบุุในการประเมิิน
ความเสี่ย่� งของข้้ าพเจ้้ า
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เรื่่� องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ได้้ ตรวจสอบเรื่่� องดัังกล่่ าวอย่่ างไร

• ผู้้�บริิ หารพิิจารณาเงิินให้้ สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้ �รายตััว ตามการจััดอันั ดัับเครดิิต วิิธีกี ารคำำ�นวณและสมมติิฐานของแบบจำำ�ลองได้้ ทดสอบตามความเหมาะสม
และการจััดชั้้น� เงิินให้้ สิินเชื่่�อ ประมาณการมููลค่่าหลัักประกัันเป็็ นปัั จจััย โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญความเสี่ย่� งทางด้้านเครดิิตของข้้าพเจ้้า อีีกทั้้ �งข้้าพเจ้้าได้้กระทบ
ร่่วมในการพิิจารณาการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้ �สงสััยจะสููญ
ยอดข้้ อมููลกัับระบบที่่�เกี่่ย� วข้้ อง และการทดสอบ “Back-testing”
• ค่่าเผื่่�อหนี้้ �สงสััยจะสููญจะพิิจารณาแบบรายกลุ่่�มสำำ�หรัับเงิินให้้ สิินเชื่่�อที่่�มีี
ลัักษณะความเสี่่�ยงคล้้ ายคลึึงกััน ได้้ ถููกเลืือก อนุุมัติั แิ ละนำำ�ไปใช้้ เป็็ นข้้ อมููล
พื้้ น� ฐานที่่� เกี่่� ยวข้้ องในการคำำ �นวณ แบบจำำ �ลองและข้้ อสมมติิฐาน เช่่น
พฤติิกรรมลููกค้้ า
การวััดมููลค่่ าของเครื่่� องมืือทางการเงิินในงบแสดงฐานะการเงิิน
อ้้ างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้ อ 3 และ 6
เรื่่� องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ได้้ ตรวจสอบเรื่่� องดัังกล่่ าวอย่่ างไร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั ด้้ วยมููลค่่ายุุติิธรรมใน
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเป็็ นจำำ�นวนเงิิน 174.58 พัันล้้านบาท
และ 67.55 พัันล้้านบาท ตามลำำ�ดับั หนี้้ �สิินทางการเงิินที่่�วัดั ด้้ วยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเป็็ นจำำ�นวนเงิิน 10.03 พัันล้้านบาท
และ 7.70 พัันล้้ านบาท ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� รายการทั้้�งหมดจััดลำำ�ดับั ชั้้�นของมููลค่่า
ยุุติิธรรมเป็็ นข้้ อมููลระดัับ 1 และข้้ อมููลระดัับ 2 ดัังนั้้�นจึึงมีีการใช้้ ดุลุ ยพิินิิจใน
การประมาณมููลค่่ายุุติิธรรม การใช้้ เทคนิิคการวััดมููลค่่าและข้้ อสมมติิฐานที่่�
แตกต่่างกััน อาจได้้ มููลค่่ายุุติธิ รรมที่่�แตกต่่างกััน

สำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ข้้ าพเจ้้ าได้้ สุ่่�มเลืือกตััวอย่่างเพื่่�อทดสอบสำำ�หรัับ
ข้้ อมููลที่่�ใช้้ ในการกำำ�หนดมููลค่่าซึ่่ง� มาจากแหล่่งข้้ อมููลภายนอก และทดสอบ
ความถููกต้้ องของการใส่่ข้้อมููลในแบบจำำ�ลองการคำำ�นวณราคา ข้้ าพเจ้้ าได้้ ให้้
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการวััดมููลค่่าของข้้ าพเจ้้ าในการประเมิินความเหมาะสมของ
แบบจำำ�ลองดัังกล่่าว และข้้ าพเจ้้ าได้้ วัดมูู
ั ลค่่าของตราสารหนี้้ แ� ละตราสาร
อนุุพันั ธ์์ของกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร และเปรีียบเทีียบกัับมููลค่่าที่่�กลุ่่�มธนาคาร
และธนาคารคำำ�นวณได้้

การซื้้�อธุุรกิิจ
อ้้ างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้ อ 3 (ก) และ 4
เรื่่� องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ได้้ ตรวจสอบเรื่่� องดัังกล่่ าวอย่่ างไร

เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มธนาคารได้้ เสร็็ จสิ้้ �นการซื้้ �อธุุรกิิจซึ่่ง� ส่่งผลให้้
กลุ่่�มธนาคารบัันทึึกค่่าความนิิยมจำำ�นวน 14,015ล้้ านบาทในงบแสดงฐานะ
การเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

วิิธีีการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ าในเรื่่�องดัังกล่่าว รวมถึึง
• อ่่านสััญญาซื้้ �อขายธุุรกิิจ สััญญาจองซื้้ �อหุ้้�น การอนุุมัติั จิ ากหน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ บั
ดููแล รายงานการประชุุมคณะกรรมการและรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้ าใจถึึงข้้ อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คัญ
ั
• ประเมิินความเหมาะสมของการระบุุสินิ ทรััพย์์ที่่�ได้้ มาและหนี้้ �สิินที่่�รัับมา ณ
วัันที่่�ซื้้ �อธุุรกิิจ รวมถึึงการทำำ�ความเข้้ าใจขั้้�นตอนการกำำ�หนดมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�
จััดทำำ�ขึ้้ �นโดยผู้้�บริิ หาร
• ประเมิินความเหมาะสมของการระบุุสิ่่�งตอบแทนในการซื้้ �อ รวมถึึงการทำำ�
ความเข้้ าใจการวิิเคราะห์์ที่่�จัดทำ
ั ำ�ขึ้้ �นโดยผู้้�บริิ หาร
• ประเมิินความเป็็ นอิิสระและความรู้้�ความสามารถของผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ
ของกลุ่่�มธนาคาร
• ประเมิินข้้ อสมมติิที่่�สำำ�คัญ
ั ในการประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมโดยอ้้ างอิิงจาก
ข้้ อมููลทั้้�งภายในและภายนอก
• หารืือผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการประเมิินมููลค่่าของข้้ าพเจ้้ า ในการประเมิินวิิธีีการ
และข้้ อสมมติิหลัักของการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
• พิิจารณาความเพีียงพอของการเปิิ ดเผยข้้ อมููลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน

การบัันทึึกบััญชีีการรวมธุุรกิิจตามวิิธีีซื้้ �อมีีความซัับซ้้ อน กลุ่่�มธนาคารต้้ อง
ประเมิิ น มููลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของสิิ น ทรัั พ ย์์ ที่่� ไ ด้้ มาและหนี้้ สิ� ิ น ที่่� รัั บ มา ณ
วัันที่่�ซื้้ �อธุุรกิิจ รวมถึึงสิ่่�งตอบแทนในการซื้้ �อโดยผลแตกต่่างบัันทึึกเป็็ นค่่า
ความนิิยม
เนื่่�องจากความมีีสาระสำำ�คัญ
ั ของรายการและเกี่่�ยวข้้ องกัับการใช้้ ดุลุ ยพิินิิจที่่�
สำำ�คัญ
ั ตลอดจนมีีความซัับซ้้ อนในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
ที่่�ได้้ มาและหนี้้ �สิินที่่�รัับมา ข้้ าพเจ้้ าจึึงพิิจารณาว่่าการบััญชีีสำำ�หรัับการรวม
ธุุรกิิจเป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ
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การประมาณการผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9
อ้้ างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้ อ 49
เรื่่� องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ได้้ ตรวจสอบเรื่่� องดัังกล่่ าวอย่่ างไร

กลุ่่�มธนาคารและธนาคารจะถืือปฎิิบัติั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่นี้้ �จะกระทบต่่อการจััดประเภท
รายการและการวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิินทางการเงิิน การด้้ อยค่่าของ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น และการบััญ ชีี ป้้ องกััน ความเสี่่� ย ง สิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละ
หนี้้ สิ� ินทางการเงิิ นดััง กล่่า ว มีี สััดส่่ว นที่่� สำำ �คััญ ประมาณร้้ อยละ 97 ถึึง
ร้้อยละ 98 ของสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิินรวมของกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร

ในการวางแผนวิิธีีการตรวจสอบ ข้้ าพเจ้้ าได้้ ประเมิินความเสี่่�ยงและกำำ�หนด
ขอบเขตการทดสอบโมเดล โดยพิิจารณาถึึงขนาด ความซัับซ้้ อน และลัักษณะ
ของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิตของแต่่ละกลุ่่�มสิินเชื่่�อ

ผู้้�บริิ หารได้้ เปิิ ดเผยการประมาณการผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 โดยเฉพาะค่่าเผื่่�อหนี้้ �สงสััยจะสููญของเงิินให้้ สินิ เชื่่�อแก่่
ลููกหนี้้ � ซึ่่ง� เกิิดจากผลขาดทุุนด้้ านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้ �น ตามหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินข้้ อ 49 การประมาณการของผู้้�บริิ หารเกี่่�ยวกัับผลขาดทุุน
ด้้ านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้ �นของเงิินให้้ สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้ �ที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้ วยวิิธีี
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายขึ้้ �นอยู่่�กับั โมเดลด้้ านเครดิิตแบบใหม่่ที่่�มีีความซัับซ้้ อน
ซึ่่ง� ขึ้้ �นอยู่่�กับั การใช้้ วิิจารณญาณและการประมาณการที่่�สำำ�คัญ
ั ของผู้้�บริิ หาร
รวมถึึงข้้ อสมมติิในการคาดการณ์์ อนาคต โมเดลที่่�มีีการพััฒนาขึ้้น� ใหม่่
จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้ �นจำำ�นวนมากในการพััฒนาโมเดล

วิิธีีการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ ารวมถึึงการทดสอบการออกแบบและความมีี
ประสิิท ธิิ ผ ลของระบบการควบคุุม ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับ กระบวนการกำำ �กัับ ดููแล
การพััฒนาโมเดลและข้้ อมููล รวมถึงึ การสุ่่�มการทดสอบความถููกต้้ องของข้้ อมููล

เนื่่�องจากสิินทรััพย์์และหนี้้ �สิินทางการเงิินที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ได้้ รัับผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่นี้้ร� วมถึึงการใช้้ วิิจารณญาณ
และการประมาณการที่่�สำำ�คัญ
ั ของผู้้�บริิ หาร ข้้ าพเจ้้ าจึึงพิิจารณาว่่าเรื่่�อง
ดัังกล่่าวเป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ

พิิ จ ารณาความสอดคล้้ อ งของนโยบายการบััญ ชีี ข องกลุ่่�มธนาคารและ
ธนาคารกัับข้้ อกำำ�หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 ตลอด
จนประกาศและแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้ อง

การตััดสิินใจทางด้้ านเทคนิิคที่่�สำำ�คัญ
ั ข้้ อสมมติิและวิิธีีการทางโมเดลได้้ ถููก
ทดสอบตามความเหมาะสม รวมถึึงการให้้ ผู้้� เชี่่�ยวชาญความเสี่่�ยงทางด้้ าน
เครดิิตของข้้ าพเจ้้ าพิิจารณาเอกสารประกอบโมเดลและรายงานการตรวจสอบ
ความสมเหตุุสมผลของการพััฒนาโมเดลซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้น� โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ถููก
ว่่าจ้้ างโดยผู้้�บริิ หารของกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร
ข้้ าพเจ้้ าได้้ พิิจารณาความเพีียงพอของการเปิิ ดเผยข้้ อมููลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้ องตลอดจนประกาศและแนวทางที่่�กำำ�หนดโดย
ธนาคารแห่่งประเทศไทย

ข้้ อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิ หารเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้ อมููลอื่่�น ข้้ อมููลอื่่�นประกอบด้้ วยข้้ อมููลซึ่่ง� รวมอยู่่ใ� นรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารและ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่ใ� นรายงานนั้้�น ซึ่่ง� คาดว่่ารายงานประจำำ�ปีี จะถููกจััดเตรีี ยมให้้ ข้้าพเจ้้ าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้ �
ความเห็็นของข้้ าพเจ้้ าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้ อมููลอื่่�นและข้้ าพเจ้้ าไม่่ได้้ ให้้ ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้ อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้ าพเจ้้ าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารคืือการอ่่านข้้ อมููลอื่่�นตามที่่�ระบุุข้้างต้้ นเมื่่�อจััดทำำ�แล้้ ว
และพิิจารณาว่่าข้้ อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้ งที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั กัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้ รัับจากการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ า
หรืือปรากฏว่่าข้้ อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั หรืือไม่่
เมื่่�อข้้ าพเจ้้ าได้้ อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้ าพเจ้้ าสรุุ ปได้้ ว่่ามีีการแสดงข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั ข้้ าพเจ้้ าต้้ องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีี
หน้้ าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลและขอให้้ ทำำ�การแก้้ ไข
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ความรัั บผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแลต่่ องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ผู้้�บริิ หารมีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้ �โดยถููกต้้ องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้� บริิ หารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็ นเพื่่�อให้้ สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารที่่�ปราศจาก
การแสดงข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารผู้้�บริิ หารเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มธนาคารและธนาคารในการดำำ�เนิิน
งานต่่อเนื่่�อง เปิิ ดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้ เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้ นแต่่ผู้้� บริิ หารมีี
ความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้ าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลมีีหน้้ าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร
ความรัั บผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ ามีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้ ได้้ ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั หรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่ง่� รวมความเห็็นของข้้ าพเจ้้ า
อยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้ เป็็ นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
จะสามารถตรวจพบข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั ที่่�มีีอยู่่ไ� ด้้ เสมอไป ข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอาจเกิิดจากการทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิดพลาดและถืือว่่ามีี
สาระสำำ�คัญ
ั เมื่่�อคาดการณ์์ได้้ อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของ
ผู้้�ใช้้ งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่านี้้ �
ในการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้ าพเจ้้ าได้้ ใช้้ ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิิบัติั งิ านของข้้ าพเจ้้ ารวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั ในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารไม่่ว่า่ จะเกิิดจาก
		การทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติั งิ านตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้ หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอ
		 และเหมาะสมเพื่่�อเป็็ นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้ าพเจ้้ า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้ อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้ อเท็็จจริิ งอัันเป็็ นสาระสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� เป็็ นผลมาจากการ
		ทุุจริิ ตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้ อผิิดพลาดเนื่่�องจากการทุุจริิ ตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐานการตั้้�งใจละเว้้ น
		การแสดงข้้ อมููล การแสดงข้้ อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้ อเท็็จจริิ งหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
•	ทำำ�ความเข้้ าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการตรวจสอบ เพื่่อ� ออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์
		 ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มธนาคารและธนาคาร
•	ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้� บริิหารใช้้ และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิ ดเผยข้้ อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ซึ่่ง� จััดทำำ�
		ขึ้้ �นโดยผู้้�บริิ หาร
•	สรุุ ปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้ เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิ หารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้ รัับ สรุุ ปว่่า
		มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็ นเหตุุให้้ เกิิดข้้ อสงสััยอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อความสามารถของกลุ่่�มธนาคาร
		 และธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้ าข้้ าพเจ้้ าได้้ ข้้อสรุุปว่า่ มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั ข้้ าพเจ้้ าต้้ องกล่่าวไว้้ ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
		ของข้้ าพเจ้้ าโดยให้้ ข้้อสัังเกตถึงึ การเปิิ ดเผยข้้ อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร หรืือถ้้ าการเปิิ ดเผยข้้ อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็น
		ของข้้ าพเจ้้ าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้ อสรุุปของข้้ าพเจ้้ าขึ้้ �นอยู่่�กับั หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ไ� ด้้ รัับจนถึงึ วัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้ าพเจ้้ า อย่่างไรก็็ตาม
		 เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็ นเหตุุให้้ กลุ่่�มธนาคารและธนาคารต้้ องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
•	ประเมิินการนำำ�เสนอโครงสร้้ างและเนื้้ �อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึงการเปิิ ดเผยข้้ อมููลว่่างบการเงิินรวมและ
		 งบการเงิินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้ มีีการนำำ�เสนอข้้ อมููลโดยถููกต้้ องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้ รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้ อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มธนาคารเพื่่�อ
		 แสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้ าพเจ้้ ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิบัติั ิงานตรวจสอบกลุ่่�มธนาคาร ข้้ าพเจ้้ าเป็็ น
		ผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้ าพเจ้้ า
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เปลีย่ นแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้ รับจนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชีของข
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ ธนาคารและธนาคารต้ องหยุดการด�าเนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข
เฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ า� ให้ มกี ารน�าเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้ รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทา
ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบก
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า

ข้้ าพเจ้้ าได้้ สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้ าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้ วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีี
สื่อสารกับผู้มีหน้ างทีข้้ อ่ใบกพร่่
นการก�
ดูแญั ลในเรื
่ องต่าง ๆมภายในหากข้้
ที่ส�าคัญซึาพเจ้้
ง่ รวมถึ
งขอบเขตและช่
วงเวลาของการตรวจสอบ
นััข้ยาสำำพเจ้
�คัญ
ั าที่่�พได้บจากการตรวจสอบรวมถึึ
องที่่�มีาีนักัยั บสำำ�คั
ในระบบการควบคุุ
าได้้ พบในระหว่่
างการตรวจสอบของข้้
าพเจ้้ า

ส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั ส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างกา

ข้้ าพเจ้้ าได้้ ให้้ คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้ าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลว่่าข้้ าพเจ้้ าได้้ ปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความเป็็ นอิิสระและได้้ สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้ าที่่�
ในการกำำ
ับดููแลเกี่่
ความสััมผพัั้ ม
าพเจ้้
�อว่่ามีีาเได้
หตุุป
ผลที่่�
จารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็
สระบความ
ข้ าพเจ้�กัาได้
ให้ ค�ย�าวกััรับบรองแก่
ูนธ์์ีหทั้้น้ง� หมดตลอดจนเรื่
าที่ในการก�า่� อกังอื่่บ�นดูซึ่่แ�งข้้ลว่
าข้าาเชื่่พเจ้
ฏิบบุตุคั คลภายนอกอาจพิิ
ิตามข้ อก�าหนดจรรยาบรรณที
่เกี่ยวข้นอิิองกั
ของข้้ าพเจ้้ าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้ าใช้้ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ ข้้าพเจ้้ าขาดความเป็็ นอิิสระ

ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณ
ข้ าพเจ้
่ข้าพเจ้
ใช้ เข้้พืาพเจ้้
่อปา้ องกั
ไม่ให้่�อขงต่่้ าาพเจ้
นอิสระ
จากเรื่
่� องที่่�าสื่และมาตรการที
อ่� สารกัับผู้้�มีีหน้้ าที่่�ในการกำำ
�กับั าดููแล
ได้้ พิจิ น
ารณาเรื่
ง ๆ ที่่�มีาีนัขาดความเป็
ยั สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ในการตรวจสอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ในปีี ปัั จจุุบันั และกำำ�หนดเป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ ข้้ าพเจ้้ าได้้ อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้ �ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้ นแต่่กฎหมายหรืือข้้ อบัังคัับไม่่ให้้ เปิิ ดเผย
่ องที่สยอื่ วกััสารกั
บงผูกล่่้ มาีหวน้หรืือในสถานการณ์์
าที่ในการก�ากัที่่บ�ยดูากที่่�
แลจะเกิิ
ข้ าดขึ้้
พเจ้�น าข้้ าได้พเจ้้พาจิ พิิารณาเรื
องต่
าง�อสารเรื่
ๆ ที่ม่� อีนงดััยั งส�กล่่าาคัวในรายงานของข้้
ญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเง
ต่่จากเรื
อสาธารณะเกี่่�
บเรื่่�องดัั
จารณาว่่า่ ไม่่
ควรสื่่
าพเจ้้ าเพราะการ
กระทำำ
อย่่า่ อ
งสมเหตุุ
ลว่่าในการตรวจสอบ
จะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่
ต่อ่ ส่่่ อ
วนได้้
เสีียาสาธารณะจากการสื่่
�อสารดัั้ สงกล่่
าว ญชีเว้ นแต
ในปี�ดัปังั จกล่่จุบาวนั สามารถคาดการณ์์
และก�าหนดเป็ได้้นเรื
งส�าคัผญ
ข้ าพเจ้าาผลประโยชน์์
ได้ อธิบายเรื
งเหล่
นี ้ในรายงานของผู
อบบั

ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่า
กระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธา

(ชาญชััย สกุุลเกิิดสินิ )
(ชาญชัย สกุลเกิดสิน)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ผู้สอบบัยนญ6827
ชีรับอนุญาต
เลขทะเบีี

เลขทะเบียน 6827

บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กัดั
กรุุ
บริงเทพมหานคร
ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
20 กุุมภาพัันธ์์ 2563

กรุงเทพมหานคร
14 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2561
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งบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ธนาคารทหารไทย จากัด จำำ�กัั
(มหาชน)
และบริษัทย่อและบริิ
ย
ธนาคารทหารไทย
ด (มหาชน)
ษััทย่่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน น
งบแสดงฐานะการเงิิ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หมายเหตุ

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิิ
นรวม
31
ธัั
น
วาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
23,852,593

(พันบาท)
15,234,235

งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
งบการเงิิ
เฉพาะธนาคาร
31
ธัั
นวาคม
31 ธันวาคม
2562

2561

13,426,535

15,231,053

8, 36.2

236,311,431

113,522,391

121,581,398

113,522,391

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

9

10,399,080

7,916,452

7,394,611

7,916,452

เงินลงทุนสุทธิ

10

166,264,819

73,476,647

60,507,036

73,476,629

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

11

8,953,266

4,577,259

168,062,145

221,942

1,458,961,400

685,793,189

671,661,003

685,747,048

1,882,694

1,308,437

1,284,536

1,308,437

1,460,844,094

687,101,626

672,945,539

687,055,485

(66,736,455)

(86,234)

(58,031)

(86,234)

(44,538,479)

(31,975,862)

(24,470,200)

(31,947,442)

(938,797)

(999,484)

(938,631)

(999,484)

1,348,630,363

654,040,046

647,478,677

654,022,325

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

12, 36.2

ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

12.4, 14, 36.2
12.7

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

15

4,809,518

2,613,771

2,738,073

2,613,771

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ

16

23,642,382

11,876,263

13,116,145

11,876,236

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ

17

22,363,484

2,592,359

3,000,545

2,592,345

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

1,495,622

400,882

2,331,399

1,245,983

ลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ

19

4,968,981

1,251,198

1,640,390

1,220,229

20, 36.2

6,498,736

4,211,807

4,065,994

4,212,122

1,858,190,275

891,713,310

1,045,342,948

888,151,478

สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้ �
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงิิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
3131ธัันธัวาคม
นวาคม

หมายเหตุ

2562

งบการเงิิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิน
นเฉพาะธนาคาร
31
วาคม
31 ธัธัันนวาคม

2561

2562

2561

(พันบาท)
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก

21, 36.2

1,398,111,964

649,568,443

663,558,564

649,574,715

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

22, 36.2

86,625,985

64,266,589

72,750,828

64,266,589

3,382,081

3,504,740

2,361,742

3,504,740

หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

23

417,774

396,560

417,774

396,560

หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์

9

9,719,225

7,327,950

7,330,647

7,327,950

108,835,439

35,124,014

77,353,190

35,124,014

ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืมสุทธิ

24, 36.2

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน

25

5,149,671

1,220,760

1,727,687

1,219,606

ประมาณการหนีส้ ินอื่น

26

1,855,094

630,217

659,369

630,061

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

4,729,838

-

-

-

รายได้รอตัดบัญชี

27

18,186,197

17,593,616

16,450,378

17,593,634

28, 36.2, 36.4

26,365,526

13,301,508

11,617,999

13,271,849

1,663,378,794

792,934,397

854,228,178

792,909,718

31

100,912,375

41,903,302

100,912,375

41,903,302

31

91,541,387

41,659,299

91,541,387

41,659,299

31

43,217,044

403,596

43,217,044

403,596

6,041,580

4,810,560

6,008,916

4,810,560

3,360,000

3,000,000

3,360,000

3,000,000

50,616,859

48,905,458

46,987,423

45,368,305

194,776,870

98,778,913

191,114,770

95,241,760

34,611

-

194,811,481

98,778,913

191,114,770

95,241,760

1,858,190,275

891,713,310

1,045,342,948

888,151,478

หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 106,223,552,373 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2561: หุน้ สามัญ 44,108,738,479 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 96,359,354,380 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2561: หุน้ สามัญ 43,851,893,110 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

32, 33

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

-

นายปิ ติ ตัณฑเกษม

นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการ

-

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้ �
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ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่ อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงิ
งบการเงิิ
นรวมนรวม
ปี สน
วันทีธัั่ 31
ธันวาคม
สำำ�หรัับปีี สสิ้้าหรั
�นสุุบดวั
ั ิน้ ที่่�สุด31
นวาคม
หมายเหตุ

35,096,749
10,659,172
24,437,577
11,676,463
3,165,876
8,510,587
1,528,793
(10,862)
7,992,485
1,449,697
43,908,277

9,628,586
48,443
3,597,892
1,357,633
6,041,818
20,674,372
10,336,853
8,810,035
1,587,549
7,222,486

8,198,289
44,415
3,430,873
1,263,576
4,537,510
17,474,663
16,100,376
14,467,191
2,865,956
11,601,235

8,790,859
48,023
3,387,948
1,299,987
5,477,074
19,003,891
8,985,609
8,670,294
1,571,046
7,099,248

7,991,436
44,236
3,383,822
1,262,435
4,388,382
17,070,311
16,114,041
10,723,925
1,906,466
8,817,459

423,190
(41,422)

(79,978)
(10,128)

365,081
(41,422)

(79,740)
(10,128)

(76,354)
305,414

18,021
(72,085)

(64,732)
258,927

17,973
(71,895)

1,338,233

(48,526)

1,338,233

(48,526)

25

(111,790)

79,137

(55,826)

85,956

18

(245,288)
981,155
1,286,569
8,509,055

(6,122)
24,489
(47,596)
11,553,639

(256,482)
1,025,925
1,284,852
8,384,100

(7,486)
29,944
(41,951)
8,775,508

36.1, 41
36.1, 41
42
43
44
36.1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ

36.3, 36.4
36.3

หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

36.1, 46

รายการทีต่ ้ องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้ �
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

2561

36,324,503
11,729,913
24,594,590
10,488,314
2,952,151
7,536,163
1,488,881
(22,070)
1,949,787
1,112,443
36,659,794

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีต่ ้ องจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

2562

(พันบาท)
35,128,359
10,631,612
24,496,747
12,763,657
3,426,064
9,337,593
1,528,793
(10,862)
11,963,440
63,944
662,575
48,042,230

36.1, 39
36.1, 40

ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

2561

39,836,787
12,971,567
26,865,220
11,342,976
3,245,226
8,097,750
1,527,702
(22,070)
1,956,192
324,407
1,072,059
39,821,260

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ

2562

งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิิ
นนเฉพาะธนาคาร
สิน้ สุดวั
ดวัน
สำำ�หรััสาหรั
บปีีบสิ้้ปี�นสุุ
ั นที่่�ที่ 31
31ธัธัันนวาคม
วาคม

36.1, 45

18

18

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่ อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงิ
งบการเงิิ
นรวมนรวม
ส
าหรั
บ
ปี
ส
ิ
น
้
วันทีธัั่ น
31วาคม
ธันวาคม
สำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวันั ที่่�สุด31

หมายเหตุ

2562

งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิิ
นเฉพาะธนาคาร
ส
าหรั
บ
ปี
ส
ิ
น
้
สุดน
31 ธัธัันนวาคม
สำำ�หรัับปีี สิ้้ �นสุุดวั
ัวันที่่�ที่31
วาคม

2561

2562

2561

(พันบาท)
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

7,222,478
8
7,222,486

11,601,235
11,601,235

7,099,248
7,099,248

8,817,459
8,817,459

การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8,509,047
8
8,509,055

11,553,639
11,553,639

8,384,100
8,384,100

8,775,508
8,775,508

0.1485

0.2646

0.1460

0.2011

0.1485

0.2646

0.1460

0.2011

47

กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

นายปิ ติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้ �
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หมายเหตุ

หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นเป็็ประกอบงบการเงิ
นส่่นนีว้ นหนึ่่นง� เป็ของงบการเงิิ
นนี้้นนี� ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึหมายเหตุ
่งของงบการเงิ
นส่วนหนึ่งของงบการเงิ

วาคม
บปี2562
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัสนาหรั
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึรายการกั
กโดยตรงเข้
บผูา้ถส่ือวหุนของผู
้นที่บนั ้ถทึือกหุโดยตรงเข้
้น
าส่วนของผู้ถือหุ้น
นทุนวทีนทุ
ไ่ ด้นรให้
ับและการจั
ดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดเงิสรรส่
ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
ออกหุน้ สามัญ
ออกหุน้ สามัญ
31
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
33
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจั
รวมเงิ
ดสรรส่
นทุนวทีนทุ
ไ่ ด้นรให้
ับและการจั
ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
ดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
การเปลีย่ นแปลงในส่วนได้การเปลี
เสียในบริ
ย่ นแปลงในส่
ษัทย่อย วนได้ เสียในบริษัทย่อย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียทีไ่ ม่มการได้
ีอานาจควบคุ
มาซึ่งส่วมนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ซึ่งอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลีย่ นแปลงในส่รวมการเปลี
วนได้ เสียในบริ
ย่ นแปลงในส่
ษัทย่อย วนได้ เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บรวมรายการกั
นั ทึกโดยตรงเข้
บผูา้ถส่ือวหุนของผู
้นที่บนั ้ถทึือกหุโดยตรงเข้
้น
าส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสกาหรั
าไร บ(ขาดทุ
ปี น) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็
รวมก
จสาหรั
าไร บ(ขาดทุ
ปี น) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ยอดคงเหลื
ธันวาคม 2562
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัสนาหรั
วาคม
บปี2561
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2561
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึรายการกั
กโดยตรงเข้
บผูา้ถส่ือวหุนของผู
้นที่บนั ้ถทึือกหุโดยตรงเข้
้น
าส่วนของผู้ถือหุ้น
นทุนวทีนทุ
ไ่ ด้นรให้
ับและการจั
ดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดเงิสรรส่
ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
าใช้ปจแบบของหุ
า่ ยโครงการจ่
ายโบนั
แบบของหุน้ สามัญให้29.1,
พนักงาน
ค่าใช้จา่ ยโครงการจ่ายโบนัสค่ในรู
น้ สามั
ญให้สพในรู
นักปงาน
29.3
ออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงานออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
29.3
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ สามัค่ญาใช้
ให้จแา่ ก่ยในการออกหุ
พนักงาน น้ สามัญให้แก่พนักงาน
29.3
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
33
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บรวมรายการกั
นั ทึกโดยตรงเข้
บผูา้ถส่ือวหุนของผู
้นที่บนั ้ถทึือกหุโดยตรงเข้
้น
าส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสกาหรั
าไร บ(ขาดทุ
ปี น) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็
รวมก
จสาหรั
าไร บ(ขาดทุ
ปี น) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ยอดคงเหลื
ธันวาคม 2561
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จากัด ธนาคารทหารไทย
(มหาชน) และบริษจัทากั
ย่อดย(มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้าของ่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

403,596
41,659,299

42,813,448
49,882,088
42,813,448
49,882,088

42,813,448
49,882,088
43,217,044
91,541,387

49,882,088
31
3349,882,088

49,882,088
91,541,387

403,596
41,659,299

25,15111,433
(486) 24,66511,433

378,931
41,647,866

- - - - - 43,217,044
-

- - 42,813,448
-

42,813,448
- 42,813,448
-

403,596
-

- - - - - 403,596
-

707 (36,584)
25,151
- (486)
- (35,877)
24,665

35,877
378,931

13

1,070,586
1,070,586
(144,981)
5,754,014

-

-

4,828,409

(38,820)
(38,820)
(139,961)
4,828,409

-

-

-

-

-

- 707
(36,584)
- - (35,877)
-

5,007,190
35,877

-

-

-

13

- 338,552
1,070,586
338,552
1,070,586
- (144,981)
301,241
5,754,014

-

-

(37,311)
4,828,409

- (63,983)
(38,820)
(63,983)
(38,820)
- (139,961)
(37,311)
4,828,409

-

26,672
5,007,190

-(33,137)
338,552
(33,137)
338,552
--(13,675)
301,241

----

----

(37,311)
19,462

-(63,983)
(8,102)
(63,983)
(8,102)
--(37,311)
19,462

------

27,564
26,672

-

- 1,376,001
(33,137)
1,376,001
(33,137)
- (144,981) 6,041,580
(13,675)

- - - -

- - - -

4,810,560
19,462

- (110,905)
(8,102)
(110,905)
(8,102)
- (139,961) 4,810,560
19,462

707
(36,584)
(35,877)

5,097,303
27,564

- - - (5,206,626) -

- - (5,206,626) - (5,206,626) -

- 7,222,478 1,376,001
(89,432) 1,376,001
7,133,046 360,000
- (360,000)
360,000
(144,981)
144,981 3,360,000
6,041,580 50,616,859
3,360,000

-

-

3,000,000
4,810,560 48,905,458
3,000,000

- 11,601,235 (110,905)
63,309 (110,905)
11,664,544 450,000
- (450,000)
450,000
(139,961)
139,961 3,000,000
4,810,560 48,905,458
3,000,000

- 707
- (36,584)
- - - (2,630,494) (35,877)
(2,630,494) -

7,222,478
7,222,478
1,286,569
(89,432)
8,509,047
7,133,046
(360,000)
144,981
194,776,870
50,616,859

- - 87,488,910
(5,206,626)

92,695,536 (5,206,626)
(5,206,626)
87,488,910
(5,206,626)

98,778,913
48,905,458

11,601,235
11,601,235
(47,596)
63,309
11,553,639
11,664,544
(450,000)
139,961
98,778,913
48,905,458

707 - (486) (2,630,494)
(2,630,494)
(2,630,273)
(2,630,494)

89,855,547
40,181,447

กำ�ไรสะสม

2,550,000
5,097,303 40,181,447
2,550,000

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
องค์์
ป
ระกอบอื่่
�
น
ของส่่
ว
นของเจ้้
า
ของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้
องค์าปของ
ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

-

-

-

-

-

7,222,478
8
7,222,486 8
1,286,569
1,286,569 8,509,047
8
8,509,055 8
- - 34,611
194,776,870 194,811,48134,611

34,603
34,60334,603
34,603
34,60334,603
34,603
87,488,910 87,523,51334,603

92,695,536
92,695,536
(5,206,626)
(5,206,626)
87,488,910
87,488,910

98,778,913
98,778,913

11,601,235
11,601,235
-(47,596) (47,596)
11,553,639
11,553,639
98,778,913
98,778,913

- 707
707
- (486)
(486)
(2,630,494)
(2,630,494)
(2,630,273)
(2,630,273)

89,855,547
89,855,547

กาไรสะสม
กาไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
ส่วานเกิ
นทุนจาก
ผลต่
งจากการ
ผลต่างจากการ
ส่วนเกิ
น ่น - การเปลี่ยส่นแปลง
วนเกินทุน แปลงค่
การเปลี
่ยนแปลง
ทุนสารองอื่น างบการเงิ
น
ส่วนได้เสีย
ทุนนสทุารองอื
แปลงค่างบการเงิน
ส่วนได้เสีย
เงินลงทุนราคา จากการด
มูลค่าาเนิ
เงินนลงทุ
ส่ทุวนนเกิ
งานน รวมองค์
ประกอบอื
่น
ทุรวมองค์
นสารองประกอบอื่น
ทีไ่ รวมส่
ม่มี วนของ รวมส่วนของ
เรือนนหุน้ ทีอ่ อก การจ่ายโดยใช้
ส่วนเกิน จากการตี
การจ่ราคา
ายโดยใช้ มูลค่าจากการตี
จากการด
าเนินงาน
ทุนสารอง รวมส่วนของ
ทีไ่ ม่มี
สทุ นธิเกณฑ์ เผื่อขายสุ
สินทรัทพธิย์สทุ ธิ ในต่างประเทศสุ
มูลและช
ค่าหุน้ าระแล้ว หุน้ เป็ นเกณฑ์
มูลค่าหุน้ สินทรัพหุนย์้ เป็
เผื่อขายสุททธิธิ ของส่
ในต่วนของเจ้
างประเทศสุ
ของส่วนของเจ้าของ
ยังไม่ได้จดั สรร อานาจควบคุ
ธนาคาร
านาจควบคุม
าของทธิ ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ตามกฎหมาย
จดั สรร
ธนาคาร
ม
เจ้าอของ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ 10.4)
(หมายเหตุ 29)
(หมายเหตุ
30) 29)(หมายเหตุ
10.4) 30)
(พันบาท)
(พันบาท)

41,659,299

41,659,299

29.1, -29.3
11,433
29.3
29.3
3311,433

41,647,866

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้
ว
หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่ อย
งบแสดงการเปลี่่� ยนแปลงส่่ วนของเจ้้ าของ

7,222,486
1,286,569
8,509,055
194,811,481

34,603
34,603
87,523,513

92,695,536
(5,206,626)
87,488,910

98,778,913

11,601,235
(47,596)
11,553,639
98,778,913

707
(486)
(2,630,494)
(2,630,273)

89,855,547

รวมส่วนของ
เจ้าของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นหมายเหตุ
ส่วนหนึง่ ปของงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
นนี ้ นเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้ �

สาหรับปี สิน้ สุ ดวันที่ ส31าหรั
ธันบวาคม
ปี สิน้ สุ2562
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
่ 1 มกราคมอ 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันทียอดคงเหลื
รายการกับผูถ้ ือหุน้ ทีรายการกั
บ่ ันทึกโดยตรงเข้
บผูถ้ ือหุนา้ ส่ทีวบ่ นของผู
ันทึกโดยตรงเข้
ถ้ ือหุน้ าส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินทุดนสรรส่
ทีไ่ ด้วรนทุ
ับและการจั
วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจั
นให้ ผ้ ถู ือดหุสรรส่
้ นของธนาคาร
ออกหุน้ สามัญ
ออกหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
รวมรายการกับผูถ้ ือหุรวมรายการกั
น้ ทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้
บผูถ้ ือหุนา้ ส่ทีวบ่ นของผู
ันทึกโดยตรงเข้
ถ้ ือหุน้ าส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็
กาไร
จส(ขาดทุ
าหรับปีน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็กจาไร
อื่น (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็
รวมก
ดเสร็
าไร
จส(ขาดทุ
าหรับปีน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม โอนไปกาไรสะสม
่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือ ณ วันทียอดคงเหลื
อ ณ2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
31
33

สาหรับปี สิน้ สุ ดวันที่ ส31าหรั
ธันบวาคม
ปี สิน้ สุ2561
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
่ 1 มกราคมอ 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันทียอดคงเหลื
รายการกับผูถ้ ือหุน้ ทีรายการกั
บ่ ันทึกโดยตรงเข้
บผูถ้ ือหุนา้ ส่ทีวบ่ นของผู
ันทึกโดยตรงเข้
ถ้ ือหุน้ าส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจั
นให้ ผ้ ถู ือดหุสรรส่
้ นของธนาคาร
เงินทุดนสรรส่
ทีไ่ ด้วรนทุ
ับและการจั
วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
ค่าใช้จา่ ยโครงการจ่ายโบนั
ค่าใช้สจในรู
า่ ยโครงการจ่
ปแบบของหุ
ายโบนั
น้ สามัสญ
ในรูให้ปพแบบของหุ
นักงาน น้ สามัญให้พนักงาน 29.1, 29.3
ออกหุน้ สามัญให้แก่พนัออกหุ
กงานน้ สามัญให้แก่พนักงาน
29.3
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุค่น้ าสามั
ใช้จญา่ ยในการออกหุ
ให้แก่พนักงานน้ สามัญให้แก่พนักงาน
29.3
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
33
รวมรายการกับผูถ้ ือหุรวมรายการกั
น้ ทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้
บผูถ้ ือหุนา้ ส่ทีวบ่ นของผู
ันทึกโดยตรงเข้
ถ้ ือหุน้ าส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็
กาไร
จส(ขาดทุ
าหรับปีน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็กจาไร
อื่น (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็
รวมก
ดเสร็
าไร
จส(ขาดทุ
าหรับปีน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม โอนไปกาไรสะสม
่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือ ณ วันทียอดคงเหลื
อ ณ2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จธนาคารทหารไทย
ากัด (มหาชน) และบริ
จากัษดัท(มหาชน)
ย่อย และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้า่ยของ
นแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่ อย
งบแสดงการเปลี่่� ยนแปลงส่่ วนของเจ้้ าของ

-----41,659,299
403,596

41,659,299

42,813,448
49,882,088
-42,813,448
49,882,088
-----43,217,044
91,541,387

49,882,088
31
33 49,882,088
91,541,387

41,659,299
403,596

-25,151
11,433
(486)-24,665
11,433

29.1, 29.3 29.3
11,433
29.3 33 11,433

41,659,299

41,647,866
378,931

ทุนเรือส่นหุ
วนเกิ
น้ ทีนอ่ อก
และช
มูลาระแล้
ค่าหุน้ ว

41,647,866

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชหมายเหตุ
าระแล้ว

-----43,217,044 -

42,813,448 -42,813,448 -

403,596 -

-----403,596 -

707
25,151
(36,584)
(486) -24,665
(35,877)

378,931
35,877

ทุนสารองอื่น การจ่
ส่วานเกิ
ยโดยใช้
น
หุน้ มูเป็ลค่นาเกณฑ์
หุน้
(หมายเหตุ 29)

1,070,5861,070,586(131,157)5,767,838-

-

4,828,409-

(38,820)(38,820)(139,961)4,828,409-

707(36,584)
(35,877)
-

5,007,190
35,877

-1,070,586
292,064
1,070,586
292,064
-(131,157)
5,767,838
254,753

----

4,828,409
(37,311)

-(63,793)
(38,820)
(63,793)
(38,820)
-(139,961)
4,828,409
(37,311)

------

5,007,190
26,482

-292,064
(33,137)
292,064
(33,137)
--254,753
(13,675)

----

(37,311)
19,462

-(63,793)
(8,102)
(63,793)
(8,102)
--(37,311)
19,462

------

26,482
27,564

-1,329,513
(33,137)
1,329,513
(33,137)
-(131,157)
6,008,916
(13,675)

----

4,810,560
19,462

-(110,715)
(8,102)
(110,715)
(8,102)
-(139,961)
4,810,560
19,462

707
(36,584)
--(35,877)
-

5,097,113
27,564

-1,329,513 1,329,513 360,000
(131,157)6,008,916
3,360,000

----

4,810,560
3,000,000

-(110,715)(110,715)450,000
(139,961)4,810,560
3,000,000

707 (36,584)--(35,877)-

5,097,113
2,550,000

7,099,248(44,661)
7,054,587360,000
(360,000)
131,15746,987,423
3,360,000

-(5,206,626)
(5,206,626)
-

45,368,305
3,000,000

8,817,45968,7648,886,223450,000
(450,000)
139,96145,368,305
3,000,000

---(2,630,494)
(2,630,494)
-

39,422,615
2,550,000

7,099,248
7,099,248
1,284,852
(44,661)
8,384,100
7,054,587
(360,000)
131,157191,114,770
46,987,423

92,695,536 (5,206,626)
(5,206,626)
87,488,910
(5,206,626)

95,241,760
45,368,305

8,817,459
8,817,459
(41,951)
68,764
8,775,508
8,886,223
(450,000)
139,96195,241,760
45,368,305

707 -(486)(2,630,494)
(2,630,494)
(2,630,273)
(2,630,494)

89,096,525
39,422,615

กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วองค์
นของเจ้
ประกอบอื
าของ ่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
กาไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
ส่ผลต่
วนเกิางจากการ
นทุนจาก
ผลต่างจากการ
นเกินทุ่นนการเปลี
ส่วนเกิ่ยนแปลง
นทุน
การเปลีางบการเงิ
่ยนแปลงน แปลงค่างบการเงิน
ทุนส่สวารองอื
แปลงค่
จากการตี
ราคา
มูจากการตี
ลค่าเงินลงทุ
ราคาน จากการด
มูลค่าเงินาเนิ
ลงทุ
น จากการด
การจ่
ายโดยใช้
นงาน
รวมองค์ปาเนิ
ระกอบอื
นงาน ่น รวมองค์ทุนปสระกอบอื
ารอง ่น
ทุนสารอง
รวมส่วนของ
ย์สทุ ธิ
สิเผืน่อทรั
พย์สททุ ธิธิ ในต่เผืา่องประเทศสุ
หุสิน้ นเป็ทรันพเกณฑ์
ขายสุ
ขายสุทธิ ทธิ ในต่
ของส่
างประเทศสุ
วนของเจ้าทของ
ธิ ของส่ตามกฎหมาย
วนของเจ้าของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ยังไม่เจ้ไาด้ของ
จดั สรร
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ 29)
30) (หมายเหตุ
(หมายเหตุ10.4)
30) (หมายเหตุ 10.4)
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์์
ประกอบอื่่�นของส่่
วนของเจ้้ าของ

7,099,248
1,284,852
8,384,100
191,114,770

92,695,536
(5,206,626)
87,488,910

95,241,760

8,817,459
(41,951)
8,775,508
95,241,760

707
(486)
(2,630,494)
(2,630,273)

89,096,525

รวมส่วนของ
เจ้าของ

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่ อย
งบกระแสเงิินสด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงิิ
รวม
งบการเงินนรวม
สำำ�หรัั
บปีีบสิ้้ปี ส�นสุุ
ั ทีที่่�่ 3131ธันธััวาคม
นวาคม
สาหรั
นิ ้ สุดวั
ดวันน
2562

2561

งบการเงิิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินน
เฉพาะธนาคาร
สำำส�าหรั
หรัับบปีปีีสสิ้้นิ ้ สุ�นสุุดวัดวั
ั ่ 31ที่่� ธั31
ธัันวาคม
นทีน
นวาคม
2562

2561

(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

8,810,035

14,467,191

8,670,294

10,723,925

1,729,516
10,336,853
(68,020)
578,615
661,215
(4,624)
14,457
(79,811)
(1,956,192)
-

1,425,419
16,100,376
9,572
124,509
156,565
1,263
1,569
(17,238)
(113,108)
(11,851,595)

1,576,892
8,985,609
(68,020)
587,857
576,987
(2,900)
14,457
(79,957)
(1,949,787)
-

1,417,228
16,114,041
9,572
124,497
158,618
(28,390)
1,569
(17,209)
(112,897)
(7,851,198)

22,070
525,832
(815,119)
(324,407)
(1,939,836)
(26,865,220)
(260,635)
38,639,377
(11,078,110)

10,862
(471,317)
(74,106)
707
(63,944)
(1,309,599)
(24,496,747)
(18,563)
33,593,350
(9,338,927)

22,070
532,941
(815,119)
(1,939,492)
(24,594,590)
(165,510)
35,016,423
(9,954,122)

10,862
(471,317)
(74,106)
707
(1,309,599)
(24,437,577)
(818,563)
33,560,218
(9,366,810)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(2,792,247)

(1,288,316)

(2,770,286)

(1,170,218)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

15,133,749

16,847,923

13,643,747

16,463,353

42,463,974
(3,999,183)
(9,525,419)
778,007
(158,550)
(154,753)
(220,193)

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

(8,036,213)
(3,572,630)
(2,518,524)
14,418
(158,536)
(8,158)
(593,634)

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

รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงานและประมาณการหนีส้ ินอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรทีเ่ กิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน (กาไร) ทีย่ งั ไม่เกิดขีน้ จากอัตราแลกเปลีย่ นจากตราสารอนุพนั ธ์
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขีน้ จากอัตราแลกเปลีย่ นจากหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว
ค่าใช้จา่ ยโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
รายได้รอตัดบัญชี
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนีอ้ ื่น
รายได้คา้ งรับอื่น
สินทรัพย์อื่น

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้้ �
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ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่ อย
งบกระแสเงิินสด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงิิ
รวม
งบการเงินน
รวม
สำำ�สหรััาหรับบปีีปีสิ้้สนิ ้�นสุุสุดดวั
ัที่ ที่่�3131
ธัันวาคม
วันน
ธันวาคม
2562

2561

งบการเงิิ
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร

�หรัับปีบสปีีนิ ้ สิ้้สุด�นสุุ
ั ที่่�ธัน31
สสำำาหรั
วันดวั
ที่ 31น
วาคมธัันวาคม
2562

2561

(พันบาท)
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น

5,193,189
(26,658,812)
(1,857,380)
(856)
(100,166)
(1,645,954)

38,072,664
3,917,491
(160,184)
(246,061)
(51,090)

13,966,878
8,484,239
(1,142,998)
(856)
(100,166)
(1,645,954)

38,069,993
3,917,491
(160,184)
(246,061)
(51,090)

(959,946)

182,982

(953,649)

174,698

152,405
1,069,444
19,509,556

(214,261)
(2,093,982)
165,148

116,917
744,166
18,239,047

(128,879)
(2,258,545)
2,500,247

1,228,474
405,345
(78,464,603)
111,714,424
(18,617,054)
7,716,086
(34,175)
78,535
(167,070,371)
(1,249,684)
(3,480)
(1,167,544)
206,749
(145,257,298)

1,373,467
18,563
(80,860,373)
76,804,891
(12,899,503)
5,285,578
102,292
11,437,527
(1,068,129)
(4,782)
(1,019,035)
141,311
(688,193)

1,134,898
165,510
(68,206,579)
98,030,534
(18,455,734)
7,716,086
(34,175)
78,535
(167,070,371)
(1,057,873)
(3,480)
(1,042,812)
206,222
(148,539,239)

1,369,051
818,563
(80,860,373)
73,679,531
(12,899,503)
5,285,578
102,292
(25,000)
11,437,527
(1,059,435)
(4,782)
(1,005,315)
135,579
(3,026,287)

20,000

20,000

เจ้าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่น
หนีส้ ินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนและจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการซือ้ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว

(13,559)

(12,679)

(13,559)

(12,679)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ ืมระยะยาว

(1,850,208)

(1,319,889)

(1,850,208)

(1,319,889)

เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุน้ กู้

59,660,509

4,868,100

59,660,509

4,868,100

เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้ กู้

(19,622,490)

(3,008,880)

(16,622,490)

(3,008,880)

หุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึน้
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของธนาคาร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม/4 ธันวาคม สาหรับบริษัทย่อยทีไ่ ด้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

92,549,470

(486)
(2,630,494)
(2,104,328)
(10,128)
(2,637,501)
17,871,736
15,234,235

92,549,470

(5,206,626)
125,537,096
(41,422)
(252,068)
24,104,661
23,852,593

(5,206,626)
128,537,096
(41,422)
(1,804,518)
15,231,053
13,426,535

(486)
(2,630,494)
(2,104,328)
(10,128)
(2,640,496)
17,871,549
15,231,053

-

36,584

-

36,584

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการทีม่ ิใช่เงินสด:
การออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน

หมายเหตุุ
เป็็นนส่ส่่ววนหนึ
นหนึ่่ง่ ง� ของงบการเงิ
ของงบการเงิินนนีนี้้้ �
หมายเหตุปประกอบงบการเงิิ
ระกอบงบการเงินนเป็
16
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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
28
29
30
31
32
33

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การซือ้ บริษัทย่อย
การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ิน
การดารงเงินกองทุน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์จดั ชัน้
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษี เงินได้
ลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืมสุทธิ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ินอื่น
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ -โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุน้ สามัญให้พนักงานธนาคาร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล

1
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สารบัญ

สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจากัด
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนงานดาเนินงาน
ฐานะและผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรต่อหุน้
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

2

169

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 3000
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526
ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ บริษัทย่อยจัดตัง้ เป็ นบริษัทจากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยดาเนินธุรกิจหลัก เป็ นธนาคารพาณิ ชย์แ ละให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

2

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และแสดงรายการตามข้อกาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษัทโฮลดิง้ ที่เป็ นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ คื อ ธนาคารและบริษั ท ย่ อ ยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 เรื่อ ง รายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“TAS 18”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ตาม TFRS 15 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู ร้ ายได้เมื่อ ลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าหรือบริการ ด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ ง
ตอบแทนที่ธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะมีสิทธิได้รบั และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรูร้ ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรูต้ ลอดช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่ TAS 18 ธนาคารและบริษัทย่อย
รับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสาคัญไปให้กบั ผูซ้ อื ้ แล้ว และ
รับรูร้ ายได้จากการให้บริการตามขั้นความสาเร็จของรายการ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่รบั รู ้
รายได้ถ้าฝ่ ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสาคัญในการได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน

3
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นอกจากนีธ้ นาคารและบริษัทย่อยไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ึงยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทางบการเงิน นีก้ ่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 49
(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปนีว้ ดั มูลค่า
ด้วยราคายุติธรรม
-

(ค)

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อค้า
เงินลงทุนเพื่อค้า และเผื่อขาย
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน และอาคาร

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อ ย ข้อมูล
ทางการเงินทัง้ หมดมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

(ง)

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจั ด ท างบการเงิ น ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู้บ ริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ การกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนีส้ ิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อ สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อ เนื่อ ง การปรับประมาณการทางบัญ ชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

3

ตราสารอนุพนั ธ์
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนีไ้ ด้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก)

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มธนาคาร”)
การรวมธุรกิจ
กลุ่มธนาคารบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังธนาคารและบริษัทย่อย ยกเว้น ในกรณีที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อกลุ่มธนาคารเปิ ดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถใน
การใช้อานาจเหนือกิจการนัน้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มธนาคาร วันที่ซือ้ กิจการคือวันที่อานาจในการ
ควบคุมนัน้ ได้ถูกโอนไปยังผูซ้ อื ้ การกาหนดวันที่ซือ้ กิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง
ต้องใช้ดลุ ยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซือ้ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรูจ้ านวนส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนีส้ ินที่รบั มาซึ่งวัดมูลค่า ณ วั นที่ซือ้
กาไรจากการซือ้ ในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนีส้ ินที่กลุ่มธนาคารก่อขึน้ เพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิมและ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มธนาคาร ทัง้ นีส้ ิ่งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ของกลุ่มธนาคารที่ถูกซือ้ ที่รบั มาจากการรวมธุรกิจ รับรู เ้ ป็ นหนีส้ ินหากมีภ าระผูกพันในปั จจุบันซึ่งเกิดขึน้ จา ก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ของกลุ่มธนาคารที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชี โดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการดังกล่าวผูซ้ ือ้ ต้องรับรู ้
สินทรัพย์และหนีส้ ินของธุรกิจที่ถูกซือ้ ด้วยมูลค่าตามบัญ ชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลาดับสูงสุด ณ
วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของธุรกิ จที่ถูกนามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรูเ้ ป็ นส่วนเกินหรือ
ส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของเจ้าของ รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
เมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซอื ้ ดังกล่าวไป
ผลการดาเนินงานของธุรกิจที่ถูกซือ้ จะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ือ้ นับตั้งแต่วันที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวันที่
ธุรกิจเหล่านัน้ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้ กว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิน้ สุด
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บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อ กลุ่มธนาคารเปิ ดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือ กิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบต่อ จานวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มธนาคาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุ มจนถึงวันที่การควบคุม
สิน้ สุดลง
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดั ทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของธนาคาร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซอื ้ ธุรกิจ กลุ่มธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มาจากผูถ้ กู ซือ้
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มธนาคารที่ไม่ทาให้ธนาคารสูญเสียอานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็ น
รายการในส่วนของเจ้าของ
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ ินของบริษัทย่อยนัน้ ออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนัน้ กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้ จากการสูญเสีย
อานาจควบคุมในบริษัทย่อยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ใ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่สญ
ู เสียอานาจควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มธนาคารที่เป็ นสาระสาคัญ รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงซึ่งเป็ น
ผลมาจากรายการระหว่างกิจการภายในกลุ่มธนาคาร ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม
(ข)

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญ ชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนาคารโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ ิ นที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
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สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบัน ทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ จากการแปลงค่าให้รบั รูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั้ แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึน้ จากการแปลงค่าของตราสารทุนที่ถือไว้เผื่อขายจะรับรูเ้ ข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนีส้ ินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคารแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกไว้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกว่าจะมีการเลิกกิจการของสาขา ยกเว้นสาขาหมู่เกาะเคย์แมนรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของสาขา
ดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
(ค)

เงินสด
เงินสด หมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

(ง)

หลักทรัพย์ซอื้ โดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการทาสัญญาซือ้ หลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรือมีการทาสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื อ้ คืน
โดยมีการกาหนดวัน และราคาที่แ น่น อนในอนาคต จานวนเงิน ที่จ่า ยสาหรับ หลักทรัพย์ซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืนในอนาคตแสดง
เป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญ ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้า นสิน ทรัพ ย์) ” หรือ “เงิน ให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี ”้ ขึน้ อยู่กับประเภทของคู่คา้ โดยหลักทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพย์
ขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนในอนาคตแสดงเป็ นหนีส้ ิน ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านหนี ้สิ น )” หรือ “ตราสารหนี ้ที่ อ อกและเงิน กู้ยื ม สุท ธิ ” ขึน้ อยู่กับ ประเภทของคู่ค้า ด้ว ยจ านวนเงิน ที ่ไ ด้ร บั มาจากการขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ คืนถือเป็ นหลักประกัน
ผลต่างระหว่างราคาซือ้ และราคาขายจะถูกรับรูต้ ามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
แล้วแต่กรณี
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(จ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่าด้วยวิธี ราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้หนุ้ มาจากการปรับโครงสร้างหนีถ้ ึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทาให้ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุน้
เกินกว่าอัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วของบริษัทดังกล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าว
เป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามลาดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีค วามตั้ง ใจที่จ ะถื อ เงินลงทุนดังกล่าวเป็ น
การชั่ว คราว และจะจัด ประเภทเงิน ลงทุน ดัง กล่า วเป็ น เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ของหน่วยที่
ออกจาหน่ายแล้วของกองทุนดังกล่าว เป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามลาดับ เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีอานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกาหนดนโยบายการเงินและการดาเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการที่เป็ นอิสระ
ของผูจ้ ัดการกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะจัด ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิ หัก
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอืน่
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าและแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรือขาดทุน
ตราสารหนีซ้ ่งึ ธนาคารและบริษัทย่อยตัง้ ใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุน
ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อ ขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซือ้ มากับมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหนีจ้ ะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบีย้ ที่แท้จริงตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี ้
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตัง้ ใจถือไว้จนครบกาหนด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงินจะถูกบันทึกโดยตรงในส่วนของ
เจ้าของ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
เงิน ลงทุ น ใน (ก) ตราสารทุ น ที่ ไม่ ใ ช่ ห ลัก ทรัพ ย์ในความต้อ งการของตลาด (ข) เงิ น ลงทุน ในหน่ วยลงทุ น ที่ มี เงื่อ นไขการจ่ า ย
ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี ้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนีห้ รือ (ง) เงินลงทุนใน
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กองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อ
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
การรับรูร้ ายการ
รายการซือ้ ขายเงินลงทุนในตราสารหนีบ้ นั ทึก ณ วันที่ชาระราคา (Settlement date)
รายการซือ้ ขายเงินลงทุนในตราสารทุนบันทึก ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)
การจาหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรือขาดทุนสะสมจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน การคานวณต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนัก
(ฉ)

เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้แสดงด้วยเงินต้นไม่รวมดอกเบี ย้ ค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบีย้ ค้างรับ )
ส่วนลดของเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีท้ ี่หกั ไว้ล่วงหน้าที่ยงั ไม่รบั รูเ้ ป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของ
รายได้ทางการเงินที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่มแรกรอตัดบัญชี

(ช)

ธุรกรรมการรับซือ้ ตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้ าและธุรกรรมแฟ็ กเตอริ่ง
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทธุรกรรมการรับซือ้ ตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) โดยการรับซือ้ ซือ้ ลด รับช่วง
ซือ้ ลดตราสารภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็ กเตอริ่ง เป็ นสินทรัพย์โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของคู่สัญ ญาที่
ธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยมีสิ ทธิ ไล่เบีย้ ตามกฎหมาย กรณี ที่ มีสถาบันการเงินอื่ นรับ รอง อาวัล หรือ คา้ ประกันจะจั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ภายใต้บัญ ชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์) ” และกรณีที่ไม่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล
หรือคา้ ประกันจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี”้ หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(ด้านสินทรัพย์)” ขึน้ อยู่กบั ประเภทธุรกิจของคู่สญ
ั ญา
ธนาคารและบริษัทย่อ ยบันทึกผลต่างระหว่างจานวนเงินที่จ่ายและภาระหนีต้ ามตั๋วเงินเป็ นส่วนลดรับโดยจะแสดงเป็ นรายการ
หักจาก “เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี”้ หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์) ” แล้วแต่กรณีและจะทยอยรับรู ้
ส่วนลดรับดังกล่าวเป็ นรายได้ดอกเบีย้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงตามระยะเวลาในการรับซือ้ ลดหรือรับช่วงซือ้ ลด
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(ซ)

ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
การตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อ
ประกอบด้วย (ก) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ในอัตราร้อยละขั้นต่ าตามประกาศ ธปท. (ข) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตรา
ขัน้ ต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้เกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน และ (ค) สารองส่วนเพิ่มเพื่อให้เป็ นไป
ตามแผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนีด้ อ้ ยคุณภาพ ทัง้ นีก้ ารคานวณค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจะคิดคานวณจากยอดหนีค้ งค้างตาม
บัญชีหลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากลูกหนีห้ รือมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รบั ในอนาคตจากการจาหน่ายหลักประกันซึ่งเป็ นไปตามวิธีการของประกาศ ธปท.
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราร้อยละขัน้ ต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้เกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้
รับรายงานพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ประเภทสินเชื่อ ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี ้ และประสบการณ์
ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น และสารองส่วนเพิ่มพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการชาระหนีข้ องลูกหนี ้ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้จากหลักประกัน และแผนการบริหารจัดการหนี ้ เป็ นต้น
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่ตงั้ เพิ่มถือเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยตัดหนีส้ ญ
ู กับ ค่าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถเรียกหนีค้ ืนได้และหนีส้ ญ
ู ได้รบั คืน (ส่วนของเงินต้น) จะบันทึกบัญชีเพิ่มค่าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญ
บริษั ท ย่ อ ยที่ ด าเนิ น งานธุ ร กิ จ ธนาคารกั น เงิ น ส ารองส าหรับ ลูก หนี ้ต ามสัญ ญาเช่ า ซื อ้ ส่ วนบุ ค คลเป็ น กลุ่ม ลูก หนี ้ (Collective
Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหนีท้ ี่มีความเสี่ยงลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งคานวณ
จากค่าความน่าจะเป็ นที่ลกู หนีจ้ ะผิดนัดชาระหนี ้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อลูกหนี ้
ผิดนัดชาระหนีต้ ่อยอดหนี ้ (Loss given default) นอกจากนี ้ บริษัทย่อยได้พิจารณากันสารองเพิ่มเติมโดยคานึงถึงผลสูญเสียที่อาจ
เกิ ด ขึ น้ เพิ่ ม เติ ม จากปั จ จัยทางเศรษฐกิ จที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถในการช าระหนี ้ข องลูก หนี ้ โดยค่ าตัว แปรและข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณนีไ้ ด้มีการสอบทานรายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ

(ฌ)

การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รบั โอนมาจากการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหาด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั แต่ ไม่สงู
กว่ามูลหนี ้ตามบัญ ชีบวกดอกเบีย้ ที่ธนาคารและบริษัทย่อ ยมีสิทธิ ได้รบั ตามกฎหมายที่ยังไม่ ได้บันทึ กบัญ ชี ในกรณี ที่การปรับ
โครงสร้างหนีท้ ี่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้ จะมีการคานวณหามูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ใน
อนาคตจากลูกหนีโ้ ดยใช้อตั ราคิดลด ผลต่างของมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตและมูลค่าตามบัญชีของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับจะถูกบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน หลังจากนัน้ ธนาคารและบริษัทย่อยจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าปั จจุบันของประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
การคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากลูกหนีส้ าหรับสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ ธนาคารและ
บริษัทย่อยใช้อตั ราดอกเบีย้ ที่แท้จริงตามสัญญาเดิมเป็ นอัตราคิดลด หรืออัตราดอกเบีย้ ตลาดเป็ นอัตราคิดลด
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(ญ)

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
ราคาทุนของทรัพย์สิ นรอการขายกรณี ที่ได้ม าจากการรับโอนชาระหนีจ้ ากลูก หนี ้ แสดงราคาทุนถื อ ตามมูล ค่ายุติธรรมหัก ด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนีต้ ามบัญชีบวกดอกเบีย้ ที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิได้รบั ตาม
กฎหมายที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ธนาคารและบริษัทย่อยเข้าซือ้ จากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี ได้แก่ราคาที่ธนาคารและบริษัทย่อยเข้าซือ้ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ทางตรงในการขาย
ธนาคารและบริษัทย่อ ยพิจารณามูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รบั ของทรัพย์สินรอการขายเป็ นรายหน่วย มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ได้แก่
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั จากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ทัง้ นีม้ ลู ค่าที่คาดว่าจะได้รบั
จากการขายอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินแต่ละหน่วยและปรับลดลงในอัตราที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากคุณ ภาพ
ทรัพย์สิน (ทาเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน) ระยะเวลาถือครอง ข้อมูลการขายทรัพย์สิน
รอการขายในอดีต และความต้องการของตลาด

(ฎ)

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารและบริษัท ย่อ ยบัน ทึกมูล ค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ใ นราคาทุน ณ วัน ที่ได้ สินทรัพย์มา ราคาทุนรวมถึง
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็ นระบบปฏิบัติงานหลักของอุปกรณ์ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการซ่อมบารุ ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึน้ เป็ นประจาจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
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หลังจากนัน้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่างสม่าเสมอโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและ
บันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ (ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมประเมินขึน้ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาดสาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน และเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร)
เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกส่วนเกิน/ส่วนต่าซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ จากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู ้
จานวนสะสมในบัญ ชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารและบริษัทย่อยได้รบั รู ร้ าคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนแล้ว
ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นจี ้ ะถูกรับรูเ้ ป็ นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว

(2)

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูร้ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นนั้ เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้ และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือ
ของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” และจะรับรูส้ ่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ที่เกินกว่ายอดคงเหลือของบัญชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในกาไรหรือขาดทุน

การเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าเป็ นของธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเป็ น
สัญ ญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ มูลค่า
ปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนีส้ ินตามสัญญา เพื่อทาให้อัตราดอกเบีย้
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนีส้ ิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าเสื่อมราคาสาหรับสาขาต่างประเทศคานวณในอัตราตามกฎหมายของประเทศนัน้ ซึ่งกาหนดใน
อัตราร้อยละ 20 ต่อปี หรืออายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี ) ดังต่อไปนี ้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์

ตามการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ (เฉลี่ย 50 ปี )
6 - 20 ปี
3 - 10 ปี

ค่าเสื่อ มราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และงาน
ระหว่างติดตัง้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัด จาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์
นัน้ และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
ธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่าง
สิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เมื่อธนาคารและ
บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนั้ ออกจากบัญชี
(ฏ)

สิทธิการเช่า
สิทธิ การเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยธนาคารและบ ริษัทย่อยแสดงเป็ น
ส่วนหนึ่งของรายการ “สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าตัดจาหน่ายรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า

(ฐ)

สัญญาเช่าดาเนินงาน
การเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงอยู่กับผูใ้ ห้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึน้ ต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รบั การยืนยัน
การปรับค่าเช่า

(ฑ)

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้ กิจการของบริษัทย่อยรับรูใ้ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรูม้ ลู ค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 (ก) ภายหลังจากการรับรูเ้ ริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อขาดทุนจาก
การด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ ๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่ธนาคารและบริษัทย่อยซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นรวมถึง ความสัมพันธ์กับตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ โดยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวได้มาจากการรวมธุรกิจซึ่ง
รับรูเ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซือ้ ธุรกิจและรับรูภ้ ายหลังด้วยราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนัน้ ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ภายในรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพ ย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสิน ทรัพ ย์ไม่ มี ตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ่มตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์นนั้ พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ของค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
และความสัมพันธ์กบั ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรียบเทียบอายุระหว่าง 3 - 14 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฒ)

การด้ อยค่า
ยอดสิน ทรัพย์ต ามบัญ ชีได้รบั การทบทวน ณ ทุก วัน ที่รายงานว่ามี ข้อ บ่ งชีเ้ รื่อ งการด้อ ยค่าหรือ ไม่ ในกรณี ที่มีข้อ บ่งชี ้จะทาการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รบั คืน สาหรับค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการซือ้ ธุรกิจ สาหรับการประเมินการด้อยค่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
คานวณจากมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์นนั้
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู เ้ มื่อมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์หรือ มูลค่าตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ ให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
เมื่ อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอด
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรือขาดทุน เป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซือ้ กับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั
ของสินทรัพย์หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ ซึ่งเคยรับรูแ้ ล้วในกาไรหรือขาดทุน
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การคานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่า จะครบกาหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย คานวณโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับคานวณขึน้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
3 (ฉ) ถึง (ฌ)
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ห รือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษี เงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น
จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นนั้ เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนเพิ่มขึน้ ในภายหลัง และการ
เพิ่มขึน้ นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนีท้ ี่จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การ
กลับรายการจะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรูใ้ นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จาหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ณ)

ตราสารทางการเงินแบบผสม
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีหนีส้ ินทางการเงินที่มีลกั ษณะเป็ นตราสารทางการเงินแบบผสมโดยอ้างอิงประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดให้ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) ในส่วนที่เกี่ ยวกับหนีส้ ิน
ทางการเงิน โดยธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเลือกจัดประเภทหนีส้ ินทางการเงินเป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้
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สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. เพื่อลดความผันผวนในกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ต่างกันระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
หรือ
2. เพื่อการบริหารและประเมินผลงานกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ ินทางการเงินตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือ
กลยุทธ์การลงทุนซึ่งได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร หรือ
3. เป็ นตราสารทางการเงินที่มีอนุพนั ธ์แฝง
มูลค่ายุติธรรมของหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จะถูกคานวณจากแบบจาลองมูลค่า โดยใช้ขอ้ มูลตลาดที่
หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
ทัง้ นี ้ หากธนาคารและบริษัทย่อยไม่เลือกจัดประเภทเป็ น “หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม” หรือไม่เป็ นไป
ตามเงื่อ นไขดังกล่าวข้างต้น ธนาคารและบริษัทย่อ ยจะจัดประเภทและบันทึกบัญ ชีหนีส้ ิน ที่เป็ นตราสารทางการเงินแบบผสมตาม
แนวทางของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) เกี่ยวกับตราสารทางการเงินแบบผสม โดยพิจารณาตามเงื่อนไข
ทุกข้อต่อไปนี ้
1. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ได้ถกู วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รบั รูก้ ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน
2. อนุพนั ธ์แฝงที่แยกออกมายังคงมีเงื่อนไขครบตามคานิยามของตราสารอนุพนั ธ์
3. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและอนุพนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
หากเข้าเงื่อนไขทัง้ 3 ข้อ ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกตราสารทางการเงินหลักในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจาหน่าย และบันทึกแยก
อนุพนั ธ์แฝงออกจากตราสารทางการเงินหลักโดยวัดมูลค่าอนุพนั ธ์แฝงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รบั รู ้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
เป็ น รายได้ห รือ ค่าใช้จ่า ยในกาไรหรือ ขาดทุน แต่หากไม่เข้าเงื่อ นไขเพีย งข้อ ใดข้อ หนึ่ง ธนาคารและบริษัทย่อ ยจะบันทึกบัญ ชี
ตราสารทางการเงินแบบผสมดังกล่าวในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจาหน่าย
(ด)

ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เพื่ อค้า (Trading book) จะถูกบันทึกบัญ ชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวัน เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์รบั รูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์เพื่ อ การบริหารความเสี่ยง (Banking book) ที่ มีลักษณะของดอกเบีย้ บันทึ กตามวิธีเกณฑ์คงค้างเช่น เดียวกับ
สินทรัพย์หรือหนี ส้ ินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง คือรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ตลอดอายุของสัญญา ส่วนรายการที่มี
ลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ น้ จริงจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศรับรู ใ้ นกาไรหรือ ขาดทุน และทยอยรับรู ผ้ ลต่ างระหว่าง
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อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทาสัญญาโดยทยอยรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา
(ต)

ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมือ่ เกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารและ
บริษัทย่อย เงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษี ยณอายุและภาระผูกพันจากการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานเมื่อทางานครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนดเป็ นโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นได้ประเมินขึน้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ตามหลัก คณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัย โดยใช้วิธีคิ ดลดแต่ล ะหน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ทั้งนี ้ ในการ
คานวณตามหลักคณิตศาสตร์ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการลาออก
ของพนักงาน อัตราการมรณะ เป็ นต้น) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น อัตราการขึน้ เงินเดือน และอัตราคิดลด เป็ นต้น)
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรูใ้ นส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะรับรู ้ ในส่วนของ
กาไรหรือขาดทุน
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การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
รายจ่ายสาหรับโครงการจ่ายโบนัสด้วยหุน้ สามัญสาหรับพนักงานธนาคาร (โครงการ) (TMB Performance Share Bonus Project)
รับรู เ้ มื่อได้รบั บริการจากพนักงานแล้ว โดยวัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ
วันที่ให้สิทธิ (วันที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงาน)
รายจ่ายโครงการรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนโดยในขณะเดียวกันบันทึกเป็ นส่วนเพิ่มในรายการ “ทุนสารองอื่น - การจ่าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการโดยพนักงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ผลงานที่กาหนดไว้ในโครงการเป็ นผลสาเร็จ ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูร้ ายจ่ายโครงการสะสมทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
จนถึงวันที่ได้รบั สิทธิ โดยรายจ่ายโครงการสะสมคานวณตามจานวนหุน้ สามัญที่คาดว่าจะได้รบั สิทธิที่ประมาณการอย่างดีที่สดุ โดย
ฝ่ ายบริหารของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายโครงการสะสม ณ วันต้นปี และวันสิน้ ปี บญ
ั ชีที่รายงาน รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายหรือ
รายการโอนกลับค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
(ถ)

ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนีส้ ินจะรับรูก้ ็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึน้ ใน
ปั จจุบันอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดั งกล่าว ประมาณการหนีส้ ินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษี เงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ ิน ประมาณการหนีส้ ินส่วนที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรูเ้ ป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากภาระผูกพันทีม่ ีความเสีย่ งด้านเครดิต
ธนาคารและบริษัทย่อยตั้งประมาณการหนีส้ ินสาหรับลูกหนีท้ ี่มีภาระผูกพันทางการเงิน (off-balance sheet items) ที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิต เช่น การคา้ ประกันการกู้ยืม การอาวัล หรือภาระผูกพันที่สถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และสาหรับภาระตาม
หนังสื อ ค ้าประกัน ที่ ธนาคารและบริษั ท ย่ อ ยถูกเรีย กร้อ ง โดยอัตราการตั้งประมาณการหนี ้สิน ส าหรับ ภาระผูกพัน ทางการเงิน
(off-balance sheet items) ดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 3 (ซ)

(ท)

รายได้
รายได้ดอกเบีย้
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จากเงินให้สินเชื่อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินให้สินเชื่อที่คา้ งชาระ เกิน 3 เดือน หรือ
ถูกจัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รายได้ดอกเบีย้ ของเงินให้สินเชื่อกลุ่ม
นีจ้ ะถือเป็ นรายได้เมื่อได้รบั ชาระและธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับที่เคยรับรูเ้ ป็ นรายได้ไว้แล้ว
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ทัง้ หมด ทั้งนีล้ กู หนีท้ ี่ได้มีการปรับโครงสร้างหนีแ้ ล้วจะสามารถกลับมารับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนีเ้ ข้าเงื่อนไขทุกข้อ
ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นเงินให้สินเชื่อจัดชัน้ ปกติ
2. ไม่มียอดดอกเบีย้ คงค้างและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี ้
ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในตราสารหนีร้ บั รูเ้ ป็ นรายได้ดว้ ยวิธีอตั ราดอกเบีย้ ที่แท้จริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี ้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริการรับรูเ้ มื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขัน้ ความสาเร็จของ
งานและเงื่อนไขของสัญญา ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าบันทึกเป็ น “รายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู ้
เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริการ ทัง้ นีใ้ นกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า อาทิ การให้คะแนนสะสมเพื่อ
แลกเป็ นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เป็ นต้น ในการใช้บริการจากธนาคารและบริษัทย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ลกู ค้ากลับมา
ใช้บริการจากธนาคารและบริษัทย่อ ยอยู่อย่างสม่ าเสมอนั้น ธนาคารและบริษัทย่อ ยจะต้อ งปั นส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รบั จากการ
ให้บริการดังกล่าวในแต่ละคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ซึ่งบันทึกเป็ น “รายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน
และจะบันทึกรับรูเ้ ป็ นรายได้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิพิเศษดังกล่าว
เงินปันผลรับ
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกเงินปันผลรับเป็ นรายได้ในกาไรหรือขาดทุนในวันที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิได้รบั เงินปันผล
(ธ)

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูค้ ่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูค้ ่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการตามเกณฑ์คงค้าง

(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบันและภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบันและ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีรบั รู ใ้ นกาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อ งในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รบั รู ้
โดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือได้รบั ชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุนสาหรับปี ที่ตอ้ งเสียภาษี โดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ินและ
จานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรูเ้ มื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้ การรับรูค้ ่า
ความนิยมในครัง้ แรก การรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนีส้ ินในครัง้ แรกซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อ
กาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการ
ในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัทย่อย
คาดว่าจะได้รบั ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาระหนีส้ ินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิน้ รอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้ อตั ราภาษี ที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยต้องคานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษี ที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษี ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ ที่ตอ้ งชาระ ธนาคารและบริษัทย่อย
เชื่อว่าได้ตั้งภาษี เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษี เงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้ธนาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนการ
ตัดสินใจโดยขึน้ อยู่กับความเพียงพอของภาษี เงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี เงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนา
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ ินภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษี เงินได้นีป้ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรือหน่วยภาษี ต่างกัน สาหรับหน่วยภาษี ต่างกันนั้นกิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายชาระ
หนีส้ ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนีส้ ินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตหลังปรับ ปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภ าษี เงินได้ทั้งจานวน สินทรัพย์ภ าษี เงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมี โอกาสถูกใช้จริง
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(บ)

กาไรต่อหุ้น
ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับหุน้ สามัญ กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการ
หารกาไรของผูถ้ ือหุน้ สามัญของธนาคาร ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี ปรับปรุงด้ วยจานวนหุน้
สามัญ ที่ ซื อ้ คื น ก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลดค านวณโดยการหารก าไรของผู้ถื อ หุ้น สามัญ ด้วยจานวนหุ้น สามัญ ถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน ้า หนัก ที่
ออกจาหน่ายและปรับปรุงด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ซือ้ คืน และผลกระทบของจานวนหุน้ สามัญที่อาจต้องออกตามโครงการจ่ายโบนัส
ด้วยหุน้ สามัญสาหรับพนักงานธนาคาร

(ป)

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ มี
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของธนาคารและบริษัทย่อยหรือ บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับ ธนาคารและบริษัทย่อย หรือ ธนาคารและบริษัทย่อยมี
อานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการ
บริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัน้

(ผ)

ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานที่ ร ายงานต่ อ คณะประธานเจ้า หน้าที่ บ ริ ห ารของธนาคาร (ผู้มี อ านาจตัด สิ น ใจสูงสุด ด้านการ
ดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้ จากส่วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รบั การปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
สาหรับรายการที่ไม่ได้ใช้ในการตัดสินใจด้านการดาเนินงานไม่ได้มีการแยกตามส่วนงาน

(ฝ)

การหักกลบ
สินทรัพย์ท างการเงินและหนีส้ ินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่ อ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนสุทธิ ก็ต่อ เมื่ อ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รบั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนีก้ ัน และธนาคารและ
บริษัทย่อยตัง้ ใจที่จะรับหรือจ่ายชาระด้วยยอดสุทธิ

4

การซือ้ บริษัทย่อย

(ก)

การซือ้ บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ พิเศษ 4/2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการสาหรับการดาเนินการ
เข้าทาสัญ ญาซือ้ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) โดยที่ ประชุมได้มี มติเห็นชอบให้ฝ่ายจัดการของ
ธนาคารด าเนิ นการเจรจา ตกลง และเข้าท าสัญ ญาซื ้อ ขายหุ้น กั บ บริ ษั ท ทุ นธนชาต จ ากั ด (มหาชน) (ทุ น ธนชาต) และ Scotia
Netherlands Holding B.V. (BNS) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มของ The Bank of Nova Scotia ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่กาหนด
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เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ธนาคารเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ กับผูถ้ ือหุน้ 2 รายใหญ่ของธนาคารธนชาต ได้แก่ ทุนธนชาต และ BNS
เพื่อซือ้ หุน้ ของธนาคารธนชาตจานวนรวมทัง้ สิน้ 6,062,438,397 หุน้ (ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.96 ของหุน้ ที่ออกและ
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต) และธนาคารจะดาเนินการเพื่อเสนอซือ้ หุน้ ของธนาคารธนชาตที่เหลือทัง้ หมดจานวน
2,423,773 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นทุกรายด้วย (ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.04 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของธนาคารธนชาต)
เมื่ อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2562 ที่ ประชุม วิสามัญ ผู้ถื อ หุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีม ติ อ นุมัติ สัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ของธนาคารธนชาตตาม
รายละเอียดที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
เมื่อ วันที่ 3 ธัน วาคม 2562 ธนาคารได้ดาเนิ นการเข้าซือ้ หุ้น ในธนาคารธนชาตจานวนทั้งสิน้ 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นร้อ ยละ
99.96 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาต จากทุนธนชาตและ BNS และได้ชาระเงินเบือ้ งต้นเป็ นจานวนทั้งสิน้ 167,044
ล้านบาท ธนาคารธนชาตจึงมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของธนาคาร ราคาซือ้ ขายสุดท้ายประมาณการเป็ นเงินทัง้ สิน้ 167,813 ล้านบาท
โดยจะสรุปราคาภายหลังการซือ้ กิจการ ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 48 ซึ่งมีการสรุปราคาซือ้ ขายสุดท้ายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2563
การรวมกิจการดังกล่าวเป็ นไปตามแผนธุรกิจของธนาคารที่ตอ้ งการขยายฐานเงินให้สินเชื่อและเสริมสร้างศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยการเข้าลงทุนหรือเข้ารวมกิจการกับธนาคารที่มีฐานเงินให้สินเชื่อ ที่มีคุณ ภาพและมีอัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ
ในระดับที่ดี รวมทัง้ มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารในระยะยาว
ฝ่ ายบริหารคาดว่าหากธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการซื ้อ ธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จะมีกาไรสุทธิรวมสาหรับปี เพิ่มขึน้
จานวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในการกาหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ ายบริหารใช้ขอ้ สมมติโดยกาหนดให้มลู ค่ายุติธรรมมีมลู ค่าคงเดิม
โดยถื อ เสมือ นว่าการรวมกิจการที่ เกิดขึน้ ในระหว่างงวดนั้นได้เกิดขึน้ ตั้งแต่วั นที่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี ้ การประมาณกาไรสุท ธิ
ดังกล่าวไม่รวมกาไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยที่ซอื ้ มา
ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทัง้ หมดที่โอนให้และมูลค่าที่รบั รู ้ ณ วันที่ซือ้ สาหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีส้ ินที่รบั มาแต่ละประเภทที่สาคั ญ
มีดงั นี ้
มูลค่ายุติธรรม
หมายเหตุ
(ล้านบาท)
เงินสด
8,870
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
165,209
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
3,122
เงินลงทุน - สุทธิ
108,490
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
696,443
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
2,111
15
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
6,300
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ
10,402
16
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - สุทธิ
5,247
17
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หมายเหตุ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม - สุทธิ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ินอื่น
สินทรัพย์ที่ได้มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ ินทีร่ ับมาสุทธิ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่ได้มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ ินทีร่ ับมาสุทธิ
ค่าความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซือ้
5

25
26
18

17

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
3,743
(743,345)
(49,018)
(1,735)
(2,513)
(34,439)
(3,347)
(1,139)
(4,969)
(15,573)
153,859
(61)
153,798
14,015
167,813

การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ ย งด้านปฏิ บัติ ก าร ความเสี่ ย งด้านสภาพคล่ อ ง ความเสี่ ย งด้า นชื่ อ เสี ย ง และความเสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ รวมทั้งได้กาหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ขึน้ เพื่อ เป็ นแนวทางและเป็ นมาตรฐานที่จะ
นาไปใช้ให้สอดคล้องกันทัง้ ธนาคารและบริษัทย่อย
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ภายใต้หลักการคือต้องสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน วิเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยง
หลักดังกล่าวได้ ทัง้ นีก้ ิจกรรมต่างๆของธนาคารจะต้องบริหารภายใต้กรอบการดาเนินงานด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (Riskreturn framework) เพื่อให้ม่นั ใจว่าธนาคารได้รบั ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รบั ไว้
โครงสร้างการกากับดูแลด้านความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ซึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม คณะกรรมการกากับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) ได้รบั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการธนาคารให้ทาหน้าที่ทบทวนและดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกด้านของธนาคารและได้รบั มอบอานาจให้อนุมตั ิกลยุทธ์
นโยบาย กรอบงานและมาตรฐานของการบริห ารความเสี่ ย ง รวมถึ งก าหนดระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้แ ละการกระจุก ตัว
นอกจากนี ้ยังมี ค ณะกรรมการย่ อ ยเฉพาะด้าน เป็ น ผู้รบั ผิด ชอบสอบทานให้มี ก ารควบคุม ภายใน ( Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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ในขณะที่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเองตามกรอบการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความ
เสี่ยง มีหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการบริหารในแต่ละพอร์ตสินเชื่อตามที่ธนาคารได้กาหนดไว้
ซึ่งหน่วยงานเหล่านีม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทัง้ พัฒนาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง นาเสนอกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดั บความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิใช้ในการติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการระดับความเสี่ยงของธนาคาร
5.1

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit risk)
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการที่ผกู้ แู้ ละ/หรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชาระคืนเงินกู้ แก่ธนาคารหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
ภาระข้อผูกพันตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร ความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและหนีส้ ินที่อาจ
เกิดขึน้ และภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items) เช่น การคา้ ประกันการกูย้ ืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยสารองค่าเผื่อผลขาดทุนที่แสดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และประมาณการหนีส้ ินสาหรับภาระผูกพันทางการเงินซึ่งเกิดจากการคา้ ประกันการกูย้ ืมและคา้ ประกันอื่น ๆ
นโยบายสินเชือ่ /ขอบเขตงาน
คณะกรรมการธนาคารทาหน้าที่อนุมัติกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ธนาคารจะยอมรับได้และเพื่อให้ธนาคารบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม ธนาคารจัดทานโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Policy) และกาหนดกรอบการ
ดาเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจด้านสินเชื่อเป็ นไปได้อย่างระมัดระวังและการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรวมเข้าเป็ นส่วน
หนึ่งของการทาธุรกรรมสินเชื่อทัง้ หมด ทัง้ นีห้ น่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะต้องออกนโยบายสาหรับแต่ละหน่วยงาน
ตามแนวทางที่กาหนดโดยนโยบายหลัก ในขณะเดี ยวกันธนาคารได้กาหนดนโยบายเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ
พอร์ตสินเชื่อได้แก่ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พึ่งพากันและกัน ความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวตามภาคธุรกิจหรือ ภาคอุตสาหกรรมและความเสี่ยงจากการกระจุกตั วอยู่ที่ประเทศคู่ค้าประเทศใดประเทศหนึ่ ง
นอกจากนีธ้ นาคารมีน โยบายการทดสอบภาวะวิก ฤติเป็ นกรอบในการประเมิน ระดับความสามารถของธนาคารในการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์วิกฤติเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทางลบ
ขัน้ ตอนการอนุมตั สิ ินเชือ่
ในการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารได้แยกบทบาทและหน้าที่ความรับ ผิดชอบของหน่วยงานด้านการตลาดออกจาก
หน่วยงานที่ทาหน้าที่อนุมตั ิสินเชื่อเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมินผลโดย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีประสบการณ์และอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู้
ธนาคารอาจขอให้ลกู ค้าวางหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการคา้ ประกันหนีต้ ามความเหมาะสม เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และการคา้ ประกันโดยบุคคลหรือนิติบคุ คล เป็ นต้น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมีหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากการคา้ ประกันการกูย้ ืม และการคา้ ประกันอื่น รวมทัง้ การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและการอาวัลตั๋ว
เงินให้กับลูกค้า ในการก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารได้มีการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและได้จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยการกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการให้
สินเชื่อ
การสอบทานสินเชือ่
หน่ วยงานตรวจสอบซึ่งเป็ น หน่ วยงานอิส ระรับ ผิ ด ชอบในการประเมิ น และแนะน าแนวทางในการปรับ ปรุ งความเพี ยงพอและ
ประสิทธิภาพของกระบวนต่าง ๆ ด้านสินเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนีย้ ังมีทีมสอบทานสินเชื่อ ภายใต้
หน่วยงานกากับการปฏิบัติงานทาหน้าที่สอบทานลูกหนีแ้ ต่ละรายเพื่อให้ม่ นั ใจว่ากระบวนการด้านสินเชื่อและการดูแลบัญชีได้ถูก
ดาเนินการตามนโยบาย ตลอดจนคู่มือปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5.2

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย้ และราคาตราสารทุน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ ินของธนาคาร รวมทัง้ ภาระผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items)
ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาด โดยมีคณะกรรมการย่อยทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการกากับความเสี่ยงดูแลให้การบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารที่ได้
กาหนดไว้ ธนาคารแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดออกเป็ น 2 ส่วน คือบัญชีเพื่อค้า (Trading Book) และบัญชีเพื่อการธนาคาร
(Banking Book) โดยธนาคารได้มีการจัดทานโยบายเพื่อกาหนดคานิยามของบัญชีดงั กล่าว หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกรรม และ
วิธีปฎิบตั ิสาหรับแต่ละบัญชี
ความเสีย่ งด้านตลาดของบัญชีเพือ่ ค้า
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญ ชีเพื่อค้า ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และตราสาร
อนุพนั ธ์ที่ถือครองไว้โดยมีเจตนาเพื่อการค้าหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อค้า ธนาคารได้จดั ทานโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดสาหรับบัญชีเพื่อค้า เพื่อควบคุมให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมถึงมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงในบัญชีดงั กล่าวให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ธนาคาร
ยอมรับได้
ความเสีย่ งด้านตลาดของบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคารประกอบด้วยความเสี่ยงด้านตลาดของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และภาระ
ผูกพันทางการเงิน (Off-balance sheet items) รวมถึงฐานะอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในการป้อ งกันความเสี่ยงของบัญ ชีเพื่อการ
ธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารได้จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดสาหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทัง้ มีการกาหนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของฐานะใน
บัญชีดงั กล่าวและอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร
ทั้งนี ้ ธนาคารมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งมีการประเมินผลกระทบอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการโครงสร้างของสินทรัพย์และหนีส้ ินให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
(ก)

ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ตลาดในอนาคต รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ (Rate sensitive) ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินหลักของธนาคารและบริษัทย่อยได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ ซึ่งส่วนใหญ่ มีผลตอบแทนเป็ นอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว อ้างอิงกับ MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา หรืออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอ้างอิง อื่น ๆ เช่น BIBOR, LIBOR
เป็ นต้น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย้ ได้ดงั นี ้

อัตราดอกเบีย้
ปรับ
ขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
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งบการเงินรวม
2562
อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่
ไม่มีดอกเบีย้
(ล้านบาท)

รวม

-

-

23,853

23,853

48,114
10,145
-

178,769
154,372
-

9,564
1,748
8,953

236,447
166,265
8,953

663,318
667
722,244

718,309
1,051,450

10,598
9,303
64,019

1,392,225
9,970
1,837,713

948,771
37,096
-

414,242
46,738
-

35,099
2,792
3,382

1,398,112
86,626
3,382

299
4,527
2,100

104,290
-

18
24,057

299
108,835
26,157

992,793

565,270

65,348

1,623,411

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
2561
อัตราดอกเบีย้
ปรับ
ขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่
ไม่มีดอกเบีย้
(ล้านบาท)

รวม

-

-

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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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบีย้
ปรับ
ขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่
ไม่มีดอกเบีย้
(ล้านบาท)

รวม

-

-

13,427

13,427

45,644
10,145
-

68,410
50,098
-

7,540
264
168,062

121,594
60,507
168,062

470,745
457
526,991

190,702
309,210

10,156
4,143
203,592

671,603
4,600
1,039,793

572,216
6,087
-

62,542
65,472
-

28,801
1,192
2,362

663,559
72,751
2,362

299
4,523
1,468
584,593

72,812
200,826

18
10,055
42,428

299
77,353
11,523
827,847
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
อัตราดอกเบีย้
ปรับ
ขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่
ไม่มีดอกเบีย้
(ล้านบาท)

รวม

-

-

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

30

197

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่สาคัญจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบีย้ ใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
226,471
เงินลงทุนสุทธิ
49,914
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
723,476
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
667
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
1,000,528

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
1,067,985
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
75,065
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
299
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
10
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
2,100
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
1,145,459

รวม

-

-

-

23,853

23,853

412
53,009

61,594

-

9,564
1,748

236,447
166,265

-

-

-

8,953

8,953

99,134
152,555

521,595
583,189

37,746
37,746

10,274
9,303
63,695

1,392,225
9,970
1,837,713

278,363
7,139
-

16,665
1,630
-

-

35,099
2,792
3,382

1,398,112
86,626
3,382

34,007
319,509

74,800
93,095

-

18
24,057
65,348

299
108,835
26,157
1,623,411

31
198

ไม่มี
ดอกเบีย้

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2561
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบีย้ ใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

-

-

-

-

15,234

15,234

105,352
8,996

644
23,114

41,130

-

7,562
237

113,558
73,477

-

-

-

-

4,577

4,577

451,245
719
566,312

77,987
101,745

124,914
166,044

21,720
21,720

9,841
3,751
41,202

685,707
4,470
897,023

581,935
61,400
-

38,871
1,151
-

4,218
480
-

-

24,544
1,236
3,505

649,568
64,267
3,505

298
5
2,061
645,699

19,874
59,896

15,239
19,937

-

6
11,167
40,458

298
35,124
13,228
765,990

32
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบีย้ ใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

รวม

-

-

-

-

13,427

13,427

113,643
34,532

411
8,778

16,933

-

7,540
264

121,594
60,507

-

-

-

-

168,062

168,062

502,396
457
651,028

82,565
91,754

58,336
75,269

18,150
18,150

10,156
4,143
203,592

671,603
4,600
1,039,793

597,800
37,484
-

33,026
33,779
-

3,932
296
-

-

28,801
1,192
2,362

663,559
72,751
2,362

299
5
1,468
637,056

9,588
76,393

67,742
71,970

-

18
10,055
42,428

299
77,353
11,523
827,847

33
200

ไม่มี
ดอกเบีย้

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบีย้ ใหม่
มากกว่า
สินทรัพย์ที่ไม่
ภายใน
3 เดือน
ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รายได้
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

-

-

-

-

15,231

15,231

105,352
8,996

644
23,114

41,130

-

7,562
237

113,558
73,477

-

-

-

-

222

222

451,245
719
566,312

77,987
101,745

124,914
166,044

21,674
21,674

9,841
3,721
36,814

685,661
4,440
892,589

581,941
61,400
-

38,871
1,151
-

4,218
480
-

-

24,545
1,236
3,505

649,575
64,267
3,505

298
5
2,061
645,705

19,874
59,896

15,239
19,937

-

6
11,138
40,430

298
35,124
13,199
765,968

34

201

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่มีดอกเบีย้ โดยเฉลี่ยของธนาคารและบริษัทย่อย รวมทั้งอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ย มีดงั นี ้

2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ ีดอกเบีย้
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

2561

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ (1)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

109,798

1,965

1.79

106,831

1,761

1.65

86,209

1,686

1.96

62,744

1,275

2.03

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชีรวมการให้
เช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน

739,604

36,156

4.89

649,104

32,082

4.94

รวม

935,611

39,807

818,679

35,118

685,775

10,255

1.50

605,191

8,589

1.42

51,030
48,519
785,324

781
1,934
12,970

1.53
3.99

47,737
31,617
684,545

686
1,295
10,570

1.44
4.10

หนีส้ ินทางการเงิน
ทีม่ ีดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
รวม
(1)

202

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ (1)
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ไม่รวมดอกเบีย้ รับและดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดจากตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สาหรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี ้สินทาง
การเงิน

35

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ ีดอกเบีย้
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
รวม

หนีส้ ินทางการเงิน
ทีม่ ีดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
รวม
(1)

(ข)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ (1)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

2561

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ (1)
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

100,396

1,807

1.80

106,193

1,752

1.65

77,587

1,518

1.96

62,484

1,271

2.03

679,551

32,970

4.85

649,058

32,064

4.94

857,534

36,295

817,735

35,087

625,103

9,096

1.46

606,548

8,617

1.42

50,007
45,896

779
1,853

1.56
4.04

47,737
31,617

686
1,295

1.44
4.10

721,006

11,728

685,902

10,598

ไม่รวมดอกเบีย้ รับและดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดจากตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สาหรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ ินทาง
การเงิน

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสี่ยงที่มลู ค่าของเครื่องมือทางการเงินจะได้รบั ผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน

36
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิ ดเผยแล้วในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่เกี่ ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีฐานะสุทธิที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาคัญโดยจาแนกเป็ นสกุลเงิน
ได้ดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวม

ฐานะทันที
ฐานะล่วงหน้า
ฐานะสุทธิ

2562

ดอลลาร์
สหรัฐ

ยูโร (*)

93
(105)
(12)

(572)
571
(1)

ดอลลาร์
(*)
สกุลอื่น ๆ
สหรัฐ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
49
(29)
(46)
4
3
(25)

2561
ยูโร (*)
5
(7)
(2)

สกุลอื่น ๆ (*)
15
(16)
(1)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ฐานะทันที
ฐานะล่วงหน้า
ฐานะสุทธิ
(*)

(ค)

2562

ดอลลาร์
สหรัฐ

ยูโร (*)

(425)
405
(20)

(573)
571
(2)

ดอลลาร์
(*)
สกุลอื่น ๆ
สหรัฐ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
20
(29)
(19)
4
1
(25)

2561
ยูโร (*)
5
(7)
(2)

สกุลอื่น ๆ (*)
15
(16)
(1)

สาหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็ นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ
หุน้ ทุน ทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคาร
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารอยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั มอบหมายซึ่งขึน้ อยู่กับกลยุทธ์ ประเภท
ธุรกิจของผูอ้ อกตราสารทุน และวัตถุประสงค์ในการถือครองของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset and Liability Management Committee) และ/หรือคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive
Committee) และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ทัง้ นี ้ เงินลงทุนในตราสารทุนทัง้ หมดต้องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายการ
ลงทุนและนโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารจะคานึงถึงมูลค่า
พืน้ ฐาน อัตราเงินปันผล และความเสี่ยงของตลาด โดยมีการกาหนดวงเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในตราสารทุน (Gross Limit) และ
เพดานวงเงินขาดทุน (Loss Limit) เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายและอยู่ภายในวงเงินที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
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5.3

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนินงานจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ธนาคาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน ทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ในการกากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกากับดูแลให้
ธนาคารมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ ินรับผิดชอบดูแลให้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
หน่วยงานบริหารเงิน (The Balance Sheet Management Unit) เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม
และหน่วยงานธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ (The Financial Markets and International Transaction Banking Unit)
เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนีห้ น่วยงานบริหารเงินยังทาหน้าที่วดั ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน ส่วนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (The
Market Risk Management Unit) ทาหน้าที่ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่ อง ธนาคารได้จัดทานโยบายการ
บริห ารความเสี่ย งด้านสภาพคล่อ งซึ่งมี การทบทวนอย่ างสม่ าเสมออย่างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง หรือ เมื่ อ จาเป็ น เพื่ อ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทัง้ นีธ้ นาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแต่ละบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแยก
จากกัน
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้
ความสาคัญในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถใช้เป็ นหลักประกัน
ในการระดมเงินทุนได้
ธนาคารได้กาหนดให้มีการวัด และติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้ตัวบ่งชีร้ ะดับความเสี่ยง (Risk Indicators) ซึ่งได้แก่
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio : LDR) การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และอัตราส่วนที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินที่
มีค วามมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) รวมทั้งการจัด ท าแบบจาลองกระแสเงินสดซึ่งครอบคลุม รายการตามอายุ
สัญ ญาคงเหลือ (Contractual Liquidity Gap) และตามอายุสัญ ญาคงเหลือ ที่มี การปรับ ตามพฤติกรรมของลูกค้า (Behavioral
Liquidity Gap) โดยธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงและตัวบ่งชีร้ ะดับความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ของธนาคารที่ได้รบั การอนุมตั ิ ทัง้ นีม้ ีการติดตามและรายงานสถานะสภาพคล่องรายวันและ
รายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ธนาคารจัดให้มีการทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของธนาคารจะถูก
ทดสอบภายใต้สถานการณ์จาลองหลายรูปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อประเมินความสามารถในการ
รองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึน้ นอกจากนีธ้ นาคารได้จัดทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งมีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและ
ติดต่อกับลูกค้า เป็ นต้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน)
ร้อยละ 101.21 (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 105.56)
ธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio : LCR) ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3) ภายในเดือนเมษายน 2563
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่สาคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จาแนกตามระยะเวลาสัญญาได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
มากกว่า
1 ปี
(ล้านบาท)

ภายใน
1 ปี

เมื่อทวงถาม (1)

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ
(1)
(2)
(3)

23,853

-

-

-

23,853

20,608

215,193

646

-

236,447

5
-

4,830
85,002
77
-

1,746
72,257
605
-

613(2)
1,130(2)
8,953(2)

7,189
158,394
682
8,953

130,713
1,134
176,313

406,737
2,638
714,477

817,029
140
892,423

37,746(3)
6,058(3)
54,500 0

1,392,225
9,970
1,837,713

979,481
39,888
3,382

399,725
45,109
-

18,906
1,629
-

-

1,398,112
86,626
3,382

10
785
1,023,546
(847,233)

29,488
3,381
477,703
236,774

299
79,337
347
100,518
791,905

21,644
21,644
32,856

299
108,835
26,157
1,623,411
214,302

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
เป็ นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
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เมื่อทวงถาม (1)

งบการเงินรวม
2561

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ปี
(ล้านบาท)

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
15,234

-

-

-

15,234

8,403

104,807

348

-

113,558

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป

-

4

1,289

235(2)

1,528

เงินลงทุนเผื่อขาย

-

20,156

20,672

2(2)

40,830

ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด

-

6,516

24,603

-

31,119

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ

(2)

4,577

21,720(3)

685,707

-

-

-

122,537

228,218

313,232

1,503

479

212

2,276

4,470

147,677

360,180

360,356

28,810

897,023

574,593

70,716

4,259

-

649,568

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

6,780

57,006

481

-

64,267

หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม

3,505

-

-

-

3,505

5

15,012

298
20,107

-

298
35,124

หนีส้ ินทางการเงินอื่น

2,174

1,975

459

8,620

13,228

รวมหนี้สินทางการเงิน

587,057

144,709

25,604

8,620

765,990

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ

(439,380)

215,471

334,752

20,190

131,033

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

4,577

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก

(1)
(2)
(3)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
เป็ นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
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เมื่อทวงถาม (1)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิ

มากกว่า
1 ปี
(ล้านบาท)

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

รวม

13,427

-

-

-

13,427

15,414

105,534

646

-

121,594

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป

-

3,122

1,746

262(2)

5,130

เงินลงทุนเผื่อขาย

-

32,448

22,927

2(2)

55,377

ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

-

-

-

168,062(2)

168,062

112,030

222,589

318,834

18,150(3)

671,603

648

355

139

3,458

4,600

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

141,519

364,048

344,292

189,934

1,039,793

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก

601,085

58,504

3,970

-

663,559

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

7,279

65,176

296

-

72,751

หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

2,362

-

-

-

2,362

หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม

-

-

299

-

299

ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม

5

5,069

72,279

-

77,353

577

2,384

346

8,216

11,523

611,308

131,133

77,190

8,216

827,847

(469,789)

232,915

267,102

181,718

211,946

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ
(1)
(2)
(3)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
เป็ นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
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ภายใน
1 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

-

-

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อทวงถาม (1)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ภายใน
มากกว่า
ไม่มีกาหนด
1 ปี
1 ปี
ระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

15,231

-

-

-

15,231

8,403

104,807

348

-

113,558

-

4

1,289

235(2)

1,528

(2)

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย

-

20,156

20,672

2

40,830

ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด

-

6,516

24,603

-

31,119

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

-

-

-

222(2)

222

122,537

228,218

313,232

21,674(3)

685,661

1,503

479

212

2,246

4,440

147,674

360,180

360,356

24,379

892,589

574,600

70,716

4,259

-

649,575

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

6,780

57,006

481

-

64,267

หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

3,505

-

-

-

3,505

หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินทางการเงินอื่น

5
2,174

15,012
1,975

298
20,107
459

8,591

298
35,124
13,199

587,064
(439,390)

144,709
215,471

25,604
334,752

8,591
15,788

765,968
126,621

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก

รวมหนี้สินทางการเงิน
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ
(1)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
(3)
เป็ นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(2)
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6

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ิน

6.1

สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมแสดงเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีซ่งึ แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญของสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินแต่ละรายการ
ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

2562
2561
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุตธิ รรม
บัญชี
ยุตธิ รรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

10,399
166,265
1,348,630
1,525,294

10,344
166,659
1,349,300
1,526,303

7,917
73,477
654,040
735,434

7,937
73,784
654,040
735,761

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

1,398,112
9,719
108,835
1,516,666

1,398,015
9,790
111,803
1,519,608

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

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม
บัญชี
ยุตธิ รรม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

7,395
60,507
647,479
715,381

7,346
60,828
647,355
715,529

7,917
73,477
654,023
735,417

7,937
73,784
654,023
735,744

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

663,559
7,331
77,353
748,243

663,569
7,410
80,329
751,308

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

649,592
7,677
35,005
692,274
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ธนาคารและบริษัทย่อยใช้วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดงั นี ้
- เงินสด
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มี
อัตราดอกเบีย้ คงที่และมีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินต้นและดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ในตลาด
- เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ ระเภทตราสารหนีภ้ าครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในตราสารหนีอ้ ื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ราคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนีน้ ั้นหรือคานวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ ายุติ ธรรมสาหรับเงินลงทุนเพื่ อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ร าคาเสนอซื อ้
ครัง้ สุดท้าย ณ วันทาการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนใช้มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่ประกาศ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดอ้างอิงจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้แพร่หลายในตลาดได้แก่วิธี ราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธี
ราคาทุน (Cost Approach) หรือวิธีรายได้ (Income Approach) ในการคานวณมูลค่าของกิจการรวมถึงใช้ขอ้ มูลทางบัญชี (Book
Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value)
- เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีบ้ วกด้วยดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของสัญญาเช่าซือ้ และเงินกูย้ ืมพนักงานที่มีอตั รา
ดอกเบีย้ คงที่ คานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยอัตราดอกเบีย้ ซึ่งใช้กับ
เงินให้สินเชื่อซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ ละค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนีส้ ิน)
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากหรือรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินที่มีอตั ราดอกเบีย้ คงที่และมีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี ้ยปั จจุบันซึ่งใช้กับเงินรับฝากหรือรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินในแต่ละประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
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- หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคานวณจากแบบจาลองการวัดมูลค่าโดยใช้ขอ้ มูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
- ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบีย้ คงที่และมี
ระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย้ ซึ่ งคิด
ลดโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ในตลาด ณ วันที่ในรายงานสาหรับกรณีที่ไม่มีตลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ และใช้ราคาตลาดกรณีมีตลาด
ซือ้ ขายคล่องรองรับ
- หนีส้ ินทางการเงินอื่น
มูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
- ตราสารอนุพนั ธ์
ในกรณี ตราสารอนุพันธ์มีตลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ ธนาคารและบริษัทย่อยใช้ราคาตลาดเป็ นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
กรณีที่ไม่มีตลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมคานวณโดยใช้ขอ้ มูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยอ้างอิงจากราคาซือ้
ขายในตลาดอนุพัน ธ์ ราคาเสนอซือ้ ขายของนายหน้า/ตัวแทน หรือ ราคาเสนอซือ้ ขายจากคู่สัญ ญา ซึ่งได้มี ก ารทดสอบความ
สมเหตุสมผลของราคาเหล่านัน้ โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตราดอกเบีย้ ในตลาดสาหรับเครื่องมือทาง
การเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า ทัง้ นี ้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ที่ซือ้ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์สะท้อนผลกระทบ
ของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้ร วมการปรั บปรุ งความเสี่ย งด้านเครดิ ตของธนาคารและบริษั ทย่ อ ยและคู่สัญ ญาตามความ
เหมาะสม
ลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรม
เมื่อ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ หนีส้ ิน ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินเหล่านีถ้ ูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า นิยามของระดับต่าง ๆ มีดงั นี ้
•
•

ข้อมูลระดับ 1: เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2: เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าทางตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยทางอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ ินนัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

•
ข้อมูลระดับ 3: เป็ นข้อมูลสาหรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ ินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินถูกจัดประเภทลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลในระดับต่าสุดที่มี
นัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่าโดยรวม
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูก้ ารโอนระหว่างลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดการโอนขึน้ ทัง้ นีไ้ ม่มีการ
โอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

45
212

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6.1.1 สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการกาหนดกรอบการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าหลักการความระมัดระวังในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าและกระบวนการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสมได้มีการนาไปใช้จริง
ตารางต่อไปนีแ้ สดงการวิเคราะห์การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดย
การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม

-

5,085
4,529

-

5,085
4,529

1,127

6,576
157,267

-

6,576
158,394

-

418

-

418

-

5,255
4,361

-

5,255
4,361

-

5,625
2,291

-

5,625
2,291

-

1,293
40,830

-

1,293
40,830
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้

-

397

-

397

-

5,171
2,152

-

5,171
2,152

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้
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รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

-

4,372
2,937

-

4,372
2,937

-

4,868
55,377

-

4,868
55,377

-

418

-

418

-

4,502
2,779

-

4,502
2,779

-

5,625
2,291

-

5,625
2,291

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ด้านอัตราดอกเบีย้

รวม

-

1,293
40,830

-

1,293
40,830

-

397

-

397

-

5,171
2,152

-

5,171
2,152

6.1.2 สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินทีไ่ ม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนีแ้ สดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน แต่ไม่รวม
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ น ทางการเงิ น ที่ ไม่ ไ ด้วัด มู ล ค่ า ด้ว ยมูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหากมู ล ค่ า ตา มบั ญ ชี ใกล้เคี ย งกั บ มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอย่ า ง
สมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

785

-

730

-

730

682
613
1,348,630

-

740
951,443

949
397,857

740
949
1,349,300
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม

ระดับ 1

-

1,398,015

-

1,398,015

103
108,835

-

174
111,803

-

174
111,803

1

-

21

-

21

31,119
235
654,040

-

31,143
654,040

518
-

31,143
518
654,040

649,568

-

649,586

-

649,586

5
35,124

-

354
35,005

-

354
35,005

บัญชี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

86

-

37

-

37

262
647,479

-

647,355

583
-

583
647,355
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รวม

1,398,112

มูลค่าตาม

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม

ระดับ 1

-

663,569

-

663,569

50
77,353

-

129
80,329

-

129
80,329

บัญชี

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม

รวม

663,559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร
เงินลงทุน
- ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

1

-

21

-

21

31,119
235
654,023

-

31,143
654,023

518
-

31,143
518
654,023

649,575

-

649,592

-

649,592

5
35,124

-

354
35,005

-

354
35,005

50
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6.2

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อ ไปนีแ้ สดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สิน ทรัพ ย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน ที่รายงาน โดยการ
วัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของลาดับชัน้ มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

20,415

-

-

20,415

20,415

9,679

-

-

9,679

9,679

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

รวม

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

11,009

-

-

11,009

11,009

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดินและอาคารสุทธิ

9,679

-

-

9,679

9,679

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก ซึ่งได้รบั การรับรองการเป็ นผู้ประเมินราคาและมี
ประสบการณ์ในพืน้ ที่ที่ทาการประเมินและการจัดประเภทของการประเมินที่ดินและอาคารนัน้ มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร
ประเมินขึน้ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร
ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่างสม่าเสมอโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อมิให้ราคาตาม
บัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3
ตารางด้านล่างแสดงถึงการกระทบยอดยกมาและยกไปสาหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบการเงินรวม
2562

2561
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
ซือ้
ตีราคาเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ค่าเสื่อมราคา
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,679
9,431
709
1,382
(535)
(322)
71
20,415

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)
9,679
9,983
709
551
1,382
(535)
(555)
(297)
(298)
71
(2)
11,009
9,679

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซือ้
ตีราคาเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
ค่าเสื่อมราคา
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
7

9,983
551
(555)
(298)
(2)
9,679

การดารงเงินกองทุน
ธนาคารและบริษัทย่อยดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยดารงเงินกองทุน
ทั้งสิน้ เป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อ นไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ตามหนังสือ เวียนที่
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และ 8 พฤษภาคม 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยถูกกาหนดให้
คานวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III องค์ประกอบของเงินกองทุนตามรายงานการกากับแบบรวมกลุ่มและแบบเฉพาะธนาคารของ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จาแนกได้ดงั นี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานการกากับแบบรวมกลุ่ม
2562
2561
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเฉพาะส่วนของผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอานาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
รายการปรับจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเฉพาะส่วนของผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอานาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเฉพาะส่วนของผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอานาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ทีเ่ ป็ นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
รวมสินทรัพย์เสี่ยง

53
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91,541
43,217
3,360
47,299
5,764

41,659
404
3,000
40,841
4,650

15
(61)
(25,342)
165,793

(57)
(4,196)
86,301

12,089

-

2
177,884

86,301

10,214
42,430

3,665
20,430

3
52,647

24,095

230,531

110,396

1,216,836

637,628

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขัน้ ต่ำตำมที่
ธปท. กำหนด

*

ขัน้ ต่ำตำมที่

2562

ธปท.กำหนด*

2561

(ร้อยละ)
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

11.0
8.5

18.95
14.62

10.375
7.875

17.31
13.53

7.0

13.62

6.375

13.53

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรปรับจำกเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

91,541
43,217
3,360
43,612
5,776
(61)
(6,834)
180,611

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

12,089
192,700

85,129

3,698
35,430
39,128

3,665
20,430
24,095

รวมเงินกองทุน

231,828

109,224

รวมสินทรัพย์เสี่ยง

779,168

625,456

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

11.0

ขัน้ ต่าตามที่
2562
ธปท.กาหนด*
(ร้อยละ)
29.75
10.375

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

8.5

24.73

7.875

13.61

7.0

23.18

6.375

13.61

ขัน้ ต่าตามที่
ธปท. กาหนด*

*

2561
17.46

รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษั ท ย่อ ยไม่มี เงิน กองทุนส่ วนเพิ่ มเพื่ อ รองรับ การให้สิ นเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี ้
รายใหญ่
ธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3 ภายในเดือนเมษายน 2563
การบริหารจัดการเงินกองทุน
การบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต

55
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

เมื่อทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศสุทธิ

2562
มีระยะเวลา

งบการเงินรวม

2561
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

7,499
492
1
700
8,692
(7)
8,685

85,896
71,387
32,698
24,772
214,753
57
(180)
214,630

93,395
71,879
32,699
25,472
223,445
57
(187)
223,315

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

10,757
224
144
787
11,912
1
11,913

924
166
1,090
16
(23)
1,083

11,681
224
144
953
13,002
17
(23)
12,996

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

20,598

215,713

236,311

8,388

105,134

113,522

56
223

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมในประเทศสุทธิ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศสุทธิ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศสุทธิ

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

6,551
1
6,552
6,552

84,996
3,227
6,400
10,470
105,093
32
(38)
105,087

91,547
3,228
6,400
10,470
111,645
32
(38)
111,639

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

8,076
224
144
415
8,859
8,859

924
166
1,090
16
(23)
1,083

9,000
224
144
581
9,949
16
(23)
9,942

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

15,411

106,170

121,581

8,388

105,134

113,522

57
224

2561
รวม
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
(ล้านบาท)

รวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9

ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 มูล ค่ายุติธรรมของตราสารอนุพัน ธ์เพื่ อ ค้า การปรั บบัญ ชีตามเกณฑ์ค งค้างของตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และจานวนเงินตามสัญญาจัดประเภทตามความเสี่ยง มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
อัตราดอกเบีย้
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
รวม

2562
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนีส้ ิน

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
จานวนเงิน
ตามเกณฑ์คงค้าง
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
ตามสัญญา

5,085

5,255

447,248

5,625

5,171

696,768

785

91

50,230

1

5

561

4,529

4,361

457,776

2,291

2,152

375,459

24
10,423

59
9,766

41,068
996,322

83
8,000

102
7,430

25,165
1,097,953

58
225

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
อัตราดอกเบีย้
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
- ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร (1)
รวม
(1)

2562
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนีส้ ิน

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
จานวนเงิน
ตามเกณฑ์คงค้าง
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
ตามสัญญา

4,372

4,502

377,008

5,625

5,171

696,768

86

91

35,003

1

5

561

2,937

2,779

260,659

2,291

2,152

375,459

24
7,419

6
7,378

20,038
692,708

83
8,000

102
7,430

25,165
1,097,953

การปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิน้ ปี ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารคือการปรับรายการดอกเบีย้
ค้างรับหรือค้างจ่ายและรายการดอกเบีย้ รับล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารแสดงดอกเบีย้ ค้างรับและ
ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้าจานวน 24 ล้านบาท (2561: 83 ล้านบาท) เป็ นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์อื่น” และแสดงยอดดอกเบีย้ ค้างจ่ายและดอกเบีย้ รับ
ล่วงหน้าจานวน 47 ล้านบาท (2561: 102 ล้านบาท) เป็ นส่วนหนึ่งของ “หนีส้ ินอื่น” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สัดส่วนการทาธุรกรรมของตราสารอนุ พันธ์จัดแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจาก
จานวนเงินตามสัญญา มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
อื่น ๆ
รวม

2562
84.06
15.94
100.00

59
226

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

(ร้อยละ)
72.50
27.50
100.00

2562
75.59
24.41
100.00

2561
72.50
27.50
100.00

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เงินลงทุนสุทธิ

10.1 จาแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินลงทุนเพื่อค้ า - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
รวม

6,159
417
6,576

1,293
1,293

4,868
4,868

1,293
1,293

137,906
10,166
9,193

40,828
-

55,375
-

40,828
-

1,129
158,394

2
40,830

2
55,377

2
40,830

682
682

31,119
31,119

-

31,119
31,119

1,410

1,024

1,051

1,024

3
1,413
(800)
613

2
1,026
(791)
235

2
1,053
(791)
262

2
1,026
(791)
235

166,265

73,477

60,507

73,477

ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

60
227

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการซือ้ และขายเงินลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยมียอดขายสุทธิจานวน
662 ล้านบาท และ 718 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: ยอดขายสุทธิจานวน 956 ล้านบาท และ 718 ล้านบาทตามลาดับ) ซึ่งยัง
ไม่ถึงกาหนดชาระราคา ณ วันที่รายงาน
10.2 เงินลงทุนของกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุน้ ตั้งแต่รอ้ ยละ 10
ขึน้ ไปของทุนชาระแล้วของกิจการดังกล่าวที่ไม่เข้าข่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนสุทธิ

34
14
46
12
106
(41)

34
14
47
11
106
(41)

34
14
46
11
105
(41)

34
14
47
11
106
(41)

65

65

64

65

ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ธนาคารและบริษัทย่อยอาจมีรายการกับกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวในรูปของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน การให้กยู้ ืมและธุรกรรม
ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนรับ รู ร้ ายการเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเงินให้ กู้ยืมและธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
ทารายการโดยเป็ นไปตามปกติธุรกิจและมีการบริหารจัดการเช่นเดียวกับคู่คา้ อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงและรายการที่เป็ นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการซึ่งมี
โครงสร้างเฉพาะตัวที่ตอ้ งเปิ ดเผยในงบการเงิน
10.3 เงินลงทุนในบริษัททีม่ ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และตราสารหนีท้ ี่ผิดนัดชาระหนี ้ หรือ บริษัทที่มีปัญ หาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่อ งของกิจการหรือบริษัทอื่นที่มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังต่อไปนี ้

61
228

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จานวน
บริษัท
- บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ตราสารหนีท้ ี่ผิดนัดชาระหนี ้
- บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการหรือบริษัทอื่นที่มีผล
การดาเนินงานและฐานะ
การเงิน เช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
รวม

2562

มูลค่า
ค่าเผื่อ
ยุติธรรม การด้อยค่า
(ล้านบาท)

จานวน
บริษัท

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

2561
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ยุติธรรม การด้อยค่า
(ล้านบาท)

3

62

-

(62)

2

62

-

(62)

11
14

730
792

-

(730)
(792)

11
13

730
792

-

(730)
(792)

จานวน
บริษัท
- บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ตราสารหนีท้ ี่ผิดนัดชาระหนี ้
- บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการหรือบริษัทอื่นที่มีผล
การดาเนินงานและฐานะ
การเงิน เช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
รวม

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

งบการเงินรวม

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

มูลค่า
ค่าเผื่อ
ยุติธรรม การด้อยค่า
(ล้านบาท)

จานวน
บริษัท

ราคาทุน/
ราคาตาม
บัญชี

2561
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ยุติธรรม การด้อยค่า
(ล้านบาท)

2

62

-

(62)

2

62

-

(62)

11
13

730
792

-

(730)
(792)

11
13

730
792

-

(730)
(792)

62

229

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10.4 ส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561ส่วนเกิน (ส่วนต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้

2562
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี ้
รวม

งบการเงินรวม

404
404

(ล้านบาท)

22
22

320
320

22
22

ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
รวม

5
(33)
(28)

(68)
(68)

(1)
(1)

(68)
(68)

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

376
(75)
301

(46)
9
(37)

319
(64)
255

(46)
9
(37)

63

230

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

231

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

99.98

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

1,070

25

35.00
-

35.00

49.90

-

50

35

100

-

35

-

-

1,070

25

ทุนชาระแล้ว
2562 2561

- 60,649

100.00 100.00

100.00 100.00

ธุรกิจนายหน้าประกัน 99.99

ธนาคารพาณิชย์

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

งบการเงินรวม

4,577

-

4,228
8,953

4,577

-

-

-

-

4,725

-

-

-

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,953

4,228

4,725

-

-

-

-

-

-

-

-

4,577

-

4,577

ส่วนได้เสีย
ค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนได้เสียสุทธิ
2562 2561 2562 2561 2562 2561

* บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และปัจจุบนั อยู่ระหว่างการชาระบัญชี

บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนทหารไทย จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จากัด
รวม

พญาไท จากัด *
ธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์
จากัด

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท บริหารสินทรัพย์
พหลโยธิน จากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์

บริษัท

สัดส่วนการถือ
หุน้ สามัญ
2562 2561
(ร้อยละ)

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

11

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

168,711

-

197

-

167,840

649

25

871

-

197

-

-

649

25

ราคาทุน
2562
2561
(ล้านบาท)

(649)

-

-

-

-

(649)

-

(649)

-

-

-

-

(649)

-

ค่าเผื่อการด้อยค่า
2562
2561

168,062

-

197

-

167,840

-

25

222

-

197

-

-

-

25

ราคาทุนสุทธิ
2562
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

140

-

140

-

-

-

-

800

-

800

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2562 2561

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ธนาคารขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของธนาคาร ใน
อัตราร้อยละ 65 ทาให้สัดส่วนการถือหุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 35 โดยมีกาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวจานวน
7,851 ล้านบาท และ 7,625 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวมตามลาดับ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จากัด จึงสิน้ สุดการเป็ นบริษัทย่อ ยและกลายเป็ นบริษัทร่วม มูลค่ายุติธ รรมของเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ณ วันที่สูญ เสีย
การควบคุมมีจานวน 4,513 ล้านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าตามบัญชีของธนาคารที่มีอยู่ในบริษัทร่วมในวันดังกล่าวในงบการเงินรวม ส่วนต่าง
ของมูลค่ายุติธรรมรับรูเ้ ป็ นกาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยจานวน 4,227 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ใน “กาไรสุทธิ
จากเงินลงทุน” ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม ทัง้ นี ้ เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
ที่คงเหลืออยู่ในอัตราร้อยละ 35 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสิทธิในการซือ้ และสิทธิในการขายในอนาคต
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธนาคารธนชาตขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด ซึ่งเป็ น บริษั ทย่อ ยของ
ธนาคารธนชาต ในอัตราร้อยละ 25.1 ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 49.9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด จึง
สิน้ สุดการเป็ นบริษัทย่อยและกลายเป็ นบริษัทร่วม ทั้งนีไ้ ม่มีการบันทึกกาไรจากการขายดังกล่าวเนื่อ งจากธนาคารบันทึก มูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด ด้วยมูลค่ายุติธรรมก่อ นการขาย ทั้งนี ้ เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนธนชาต จากัด ที่คงเหลืออยู่ในอัตราร้อยละ 49.9 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสิทธิในการซือ้ และสิทธิในการขายในอนาคต
การโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัทย่อย
(ก) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารได้จัดตัง้ บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของธนาคาร
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อประกอบธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วัน
เริ่มแรกจานวน 5 ล้านบาท และอีกจานวน 20 ล้านบาท ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รวมเป็ นทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วทัง้ สิน้
25 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2.5 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยธนาคารถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
(ข) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด (“ผูโ้ อน”) มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการ
โอนกิ จ การทั้ ง หมดให้แ ก่ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์พ หลโยธิ น จ ากั ด (“ผู้ร ับ โอน”) ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่
20 พฤศจิกายน 2561 โดยการรับโอนกิจการในครัง้ นี ้ ผูโ้ อนตกลงขาย โอนและส่งมอบสินทรัพย์ หนีส้ ิน สิทธิและประโยชน์ทงั้ หมด
ของผูโ้ อน อันเกี่ยวเนื่องกับ “กิจการทัง้ หมด” และผูร้ บั โอนตกลงซือ้ และรับโอนสิทธิและประโยชน์ดงั กล่าว และตกลงรับโอนหน้าที่
และความรับผิดตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญ ญา โดยค่าตอบแทนในการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเท่ากับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้ทาการโอนกิจการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยสัญญาดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ธนาคารซึ่งเป็ นบริษัทแม่ของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน มีวตั ถุประสงค์ให้มีการโอนกิจการทัง้ หมดจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอน เพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการดาเนินงาน และเป็ นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร การโอนกิจการทัง้ หมด
ดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการยกเว้นภาษีภายใต้ประมวลรัษฎากรให้กบั ผูโ้ อน ผูร้ บั โอน และผูถ้ ือหุน้
(ค) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด โดยการรับโอนกิจการในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามสัญญาโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ง) เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้โอน ได้ทาสัญ ญาโอนกิจการทั้งหมดให้กับ ผูร้ ับโอน ทั้งนีบ้ ริษัทผู้โอนได้โอนสินทรัพย์สุทธิเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และได้คืนทุน
ให้ธนาคารในวันเดียวกัน
(จ) สินทรัพย์และหนีส้ ินของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด ที่ได้โอนมายังบริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด ณ วันที่โอน
กิจการทัง้ หมด มีดงั นี ้
มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
3,201
18
31
1
(29)
(1)
3,221

รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินอื่น
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11.2 การเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษี
เงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กลับรายการหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
และสินทรัพย์อื่น
กลับรายการประมาณการหนีส้ ิน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ

งบกระแสเงินสด
บริษัท บริหารสินทรัพย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์
พหลโยธิน จากัด
พญาไท จากัด
สาหรับระยะเวลา
สาหรับระยะเวลา
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
สาหรับปี
1 มกราคม 2561
22 พฤศจิกายน 2561
สิน้ สุดวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
26

3

53

(6)

-

(2)

(26)

(4)

(3)
(2)
(62)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน

งบกระแสเงินสด
บริษัท บริหารสินทรัพย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์
พหลโยธิน จากัด
พญาไท จากัด
สาหรับระยะเวลา
สาหรับระยะเวลา
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
สาหรับปี
22 พฤศจิกายน 2561
1 มกราคม 2561
สิน้ สุดวันที่
ถึงวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
26
4
57
(8)
(9)
12

3

32

(25)
17
-

(7)
-

19
15

(4)
(2)
(1)
(3)

1
1
(2)

4
70

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
เงินสดรับสุทธิจากการโอนกิจการ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

-

(20)
(20)

3,125
5
20
3,150

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่จ่ายให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เงินสดรับจากการออกหุน้ ทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-

25
25

(3,220)
(3,220)

(3)
3
-

3
3

-

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ลูกหนีก้ รมบังคับคดี
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม/22 พฤศจิกายน
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

67
234

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

12.1 จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
120,989
110,833
105,734
110,833
696,534
409,053
427,841
409,007
167,466
165,891
138,035
165,891
472,204
1,547
222
16
51
16
(66,737)
(86)
(58)
(86)
1,392,225
685,707
671,603
685,661
1,882
1,308
1,285
1,308

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ ืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีส้ ทุ ธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวก
ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
- เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
- เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

1,394,107

687,015

672,888

686,969

(27,025)
(17,513)
(939)
1,348,630

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

(13,625)
(10,845)
(939)
647,479

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

68
235

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นทีอ่ ยู่ของลูกหนี้

ในประเทศ

2562
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ

1,368,941
14,667
895

2,393
4,668
661

รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,371,334
663,989
19,335
17,603
1,556
742

รวม*

1,384,503

7,722

1,392,225

ในประเทศ

2562
ต่างประเทศ

682,334

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ

655,969
12,062
854

2,393
295
30

รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
658,362
663,943
12,357
17,603
884
742

รวม*

668,885

2,718

671,603

682,288

2561
ต่างประเทศ

รวม

2,950
381
42

666,939
17,984
784

3,373

685,707

2561
ต่างประเทศ

รวม

2,950
381
42

666,893
17,984
784

3,373

685,661

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
12.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อเช่าซือ้
อื่น ๆ
รวม *

ปกติ

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ

15,492
346,308
61,333
117,880
274,925
373,234
106,771

318
17,428
1,084
3,887
6,148
27,293
2,378

1,295,943

58,536

69
236

งบการเงินรวม
2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
(ล้านบาท)
113
36
1,192
2,031
326
64
314
145
2,647
2,347
1,859
1,888
1,207
258
7,658

6,769

สงสัยจะสูญ

รวม

216
14,636
1,696
915
3,721
1,384
751

16,175
381,595
64,503
123,141
289,788
405,658
111,365

23,319

1,392,225

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปกติ

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
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

ปกติ

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

9,604
286,936
23,901
65,654
173,468
67,990

243
16,573
969
1,637
4,743
1,735

รวม *

627,553

25,900

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

1,927

สงสัยจะสูญ
218
15,537
384
578
850
153

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

17,720

685,707

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
(ล้านบาท)
6
201
670
106
10,948
58
24
315
41
21
566
1,338
1,350
1,591
682
74
159
2,795

1,575

รวม

13,780

รวม
10,054
315,233
25,267
67,919
182,490
70,640
671,603

70
237

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม*

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
(ล้านบาท)
1
15
210
462
913
15,537
1
363
62
62
561
848
832
850
700
104
153
2,073

1,927

17,674

รวม
12,127
350,343
21,559
68,482
162,195
70,955
685,661

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
12.4 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
ธนาคารและบริษั ทย่ อยมี เงินให้สิ นเชื่อแก่ลูกหนี ้และดอกเบี ย้ ค้างรับ (ไม่ รวมเงินให้สิ นเชื่อแก่ ธนาคารและตลาดเงิน ) จัดชั้น ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันสารองของสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
2562
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
แก่ลกู หนีแ้ ละ
การตัง้ ค่าเผื่อหนี ้
อัตราขัน้ ต่าตาม
(1)
ดอกเบีย้ ค้างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม*

1,297,716
58,645
7,658
6,769
23,319
1,394,107

1
2
100
100
100

10,103
3,128
3,294
2,458
8,042
27,025
17,513(3)
44,538

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

71
238

1,020,132
44,296
4,073
3,420
6,523
1,078,444

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2561
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
แก่ลกู หนีแ้ ละ
การตัง้ ค่าเผื่อหนี ้
อัตราขัน้ ต่าตาม
(1)
ดอกเบีย้ ค้างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม*

637,138
28,157
2,073
1,927
17,720
687,015

570,387
15,603
1,029
1,050
6,717
594,786

1
2
100
100
100

6,142
419
1,235
1,065
9,715
18,576
13,400 (3)
31,976

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
แก่ลกู หนีแ้ ละ
การตัง้ ค่าเผื่อหนี ้ อัตราขัน้ ต่าตาม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
สงสัยจะสูญ (1)
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม*

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)

628,768
25,970
2,795
1,575
13,780
672,888

566,437
14,678
1,431
497
2,706
585,749

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ (2)
(ล้านบาท)
6,082
407
1,579
563
4,994
13,625
10,845(3)
24,470

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

72
239

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
แก่ลกู หนีแ้ ละ
การตัง้ ค่าเผื่อหนี ้
อัตราขัน้ ต่าตาม
(1)
ดอกเบีย้ ค้างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม*

637,138
28,157
2,073
1,927
17,674
686,969

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

เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

*

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้างรับ

(1)

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ : กรณีสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติและกล่าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึงยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ
หลังหักหลักประกันที่ไม่ใช่ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและเครื่องจักร กรณีสินทรัพย์จดั ชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึง
มูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี ้หรือมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ าย
หลักประกันที่ไม่ใช่เครื่องจักร

(2)

(3)

การกันสารองสาหรับสินเชื่อที่ได้รบั การคา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็ น
ไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อที่ได้รบั การคา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
แบบ Portfolio Guarantee Scheme
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อย ได้รวมเงินสารองสาหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 3,900 ล้านบาท และ 971 ล้านบาท
ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร : จานวน 1,849 ล้านบาท และ 971 ล้านบาท ตามลาดับ)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้กันสารองเพิ่มเติมสาหรับเงินให้สินเชื่อจานวนประมาณ 5,000 ล้านบาท (แสดง
เป็ นส่วนหนึ่งของ “เงินสารองส่วนที่เกินอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.”) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่อาจจะเกิดขึน้ และเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างรอบคอบ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึงเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัยจะสูญ
และชัน้ สูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน)
สรุปได้ดงั นี ้

ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

บริษัท
บริหาร
สินทรัพย์
พหลโยธิน
จากัด

2562
ธนาคาร
ธนชาต
จากัด
ตัดรายการ
(มหาชน) ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

9,161

7

10,880

768,797
1.19

7
100.00

854,171
1.27

(32,806) 1,590,169
1.26

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวม (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

18,150
777,786
2.33

29
29
100.00

19,567
862,859
2.27

37,746
(32,806) 1,607,868
2.35

-

20,048
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2561
ธนาคาร
ทหารไทย
จากัด
(มหาชน)

บริษัท
บริหาร
สินทรัพย์
พญาไท
จากัด

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

8,696

18

-

8,714

773,474
1.12

18
100.00

-

773,492
1.13

เงินให้สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อรวม (ล้านบาท)
อัตราร้อ ยละของเงิ น ให้สิน เชื่อ ด้อ ยคุณ ภาพ (ร้อ ยละ)

21,674
786,451
2.76

46
46
100.00

-

21,720
786,497
2.76

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยได้โอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพโดยมีภาระเงินต้นจานวน
เงินประมาณ 6,100 ล้านบาท และ 2,500 ล้านบาท ตามลาดับ ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทัง้ นี ้ ราคาขายส่วนที่สงู กว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวได้แสดงหักจาก “หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า” ในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อ ยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ ี่ระงับการรับรู ร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จานวน 76,163 ล้านบาท และ 57,502 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร : จานวน 51,281 ล้านบาท และ 57,502 ล้านบาท
ตามลาดับ)
12.6 การปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ีปัญหา
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี ท้ ี่มีปัญหา (แสดงเฉพาะบัญชี
ของลูกหนีร้ ายที่มีส่วนสูญเสีย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี)้ สรุปได้ดงั นี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
2562

จานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี ้
(ล้านบาท)

จานวนราย

หลังปรับ
โครงสร้างหนี ้
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่รบั โอน
มูลค่า
ชนิด
ยุติธรรม
(ล้านบาท)

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
6,267
6,267

11,952
11,952

6,267
6,267

11,952
11,952

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
1,163
มากกว่า 5 - 10 ปี
3,640
มากกว่า 10 ปี
1,464
รวม
6,267

534
1,930
9,488
11,952

1,163
3,640
1,464
6,267

534
1,930
9,488
11,952

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้

รวม

-

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

จานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี ้
(ล้านบาท)

จานวนราย

หลังปรับ
โครงสร้างหนี ้
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่รบั โอน
มูลค่า
ชนิด
ยุติธรรม
(ล้านบาท)

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
6,180
6,180

11,739
11,739

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
1,126
มากกว่า 5 - 10 ปี
3,596
มากกว่า 10 ปี
1,458
รวม
6,180

469
1,794
9,476
11,739

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้

รวม

6,180
6,180

1,126
3,596
1,458
6,180

11,739
11,739

-

-

469
1,794
9,476
11,739
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

จานวนราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี ้
(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

สินทรัพย์ที่รบั โอน
มูลค่า
ชนิด
ยุติธรรม
(ล้านบาท)

หลังปรับ
โครงสร้างหนี ้
(ล้านบาท)

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี ้
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นหลายลักษณะ
รวม

ที่ดินและอาคาร
ที่ดินและอาคาร

3
11
14

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

รวม

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนีท้ ี่ปรับโครงสร้างหนี ้ มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
2561

รายได้ดอกเบีย้ จากลูกหนีท้ ี่มีการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่รบั รูใ้ นระหว่างปี
เงินสดที่รบั ชาระจากลูกหนี ้
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับโครงสร้างหนีส้ ทุ ธิ
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531
1,860
(61)

378
1,129
669

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)
504
1,672
(61)

378
1,129
669

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงค้างของลูกหนีท้ ี่มีการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหาที่ปฏิบตั ิได้ตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ ดังนี ้

จานวน
ราย
ลูกหนีท้ มี่ ีการปรับ
โครงสร้างหนี้แล้ว

2562

งบการเงินรวม

ยอด
คงค้าง
(ล้านบาท)

14,292

จานวน
ราย

22,237

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
จานวน
ยอด
จานวน
ยอด
ราย
คงค้าง
ราย
คงค้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

2561

ยอด
คงค้าง
(ล้านบาท)

8,469

15,783

8,797

13,529

8,468

15,774

12.7 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)
999
330
(61)
669
938
999

ยอดต้นปี
เพิ่มขึน้ (ลดลง)ระหว่างปี
ยอดปลายปี

12.8 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ มี่ ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อ ยมีเงินให้สินเชื่ อและดอกเบีย้ ค้างรับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม

จานวน
ราย
บริษัทจดทะเบียนทีเ่ ข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2

2562
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้
หลัก
ค้างรับ
ประกัน
(ล้านบาท)

197

-

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะ
สูญ

2

จานวน
ราย

3

2561
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้
หลัก
ค้างรับ
ประกัน
(ล้านบาท)

3

-

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะ
สูญ

-

78
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จานวน
ราย
บริษัทจดทะเบียนทีเ่ ข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2562
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้
หลัก
ค้างรับ
ประกัน
(ล้านบาท)

1

3

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะ
สูญ

จานวน
ราย

-

3

2561
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้
หลัก
ค้างรับ
ประกัน
(ล้านบาท)

3

ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะ
สูญ

-

-

12.9 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบีย้ ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

120,574
488
(23,171)
97,891

หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับงวดจาก
วันทีซ่ อื้ กิจการ

รวม
472,204
1,547
(66,679)
407,072
(10,189)
396,883

1,322

79
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งบการเงินรวม
2562
ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระ
ส่วนที่ถึง
เกินหนึ่งปี
กาหนดชาระ
แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
(ล้านบาท)
312,489
39,141
1,035
24
(41,420)
(2,088)
272,104
37,077

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินแสดงได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
(ล้านบาท)
331,735

ภายในกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี ้
เกินกาหนดรับชาระหนี ้
1 - 90 วัน
91 - 120 วัน
มากกว่า 120 วัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

70,256
957
4,124
407,072
(10,189)
396,883

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขัน้ ต้นตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงิน
ขัน้ ต่าที่ลกู หนีต้ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแสดงได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
มูลค่าปัจจุบนั ของ
ผลรวมของ
จานวนเงินขัน้ ต่า
เงินลงทุนขัน้ ต้น
ที่ลกู หนีต้ อ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่า
ตามสัญญาเช่า
(ล้านบาท)
121,062
97,891
313,524
272,104
39,165
37,077
473,751
407,072

ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินห้าปี
รวม
หัก รายได้ดอกเบีย้ ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

(66,679)
407,072

80
247

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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สินทรัพย์จัดชั้น
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ น ทรัพ ย์จัด ชั้น จ าแนกตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนด ประกอบด้ว ย
เงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและ
ตลาดเงิน) ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น ดังนี ้
งบการเงินรวม
2562

เงินลงทุน

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

1,052
1,052

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

1,513,431
58,645
7,658
6,769
23,319
1,609,822

ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
350
350

สินทรัพย์อื่น

165
165

126
108
21
17
961
1,233

ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)

สินทรัพย์อื่น

รวม

1,513,557
58,753
7,679
6,786
25,847
1,612,622

งบการเงินรวม
2561

เงินลงทุน

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

914
914

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

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

81
248

150
150

265
265

5
2
500
507

รวม

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

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

เงินลงทุน

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

1,496
1,496

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

734,998
25,970
2,795
1,575
13,780
779,118

ที่ดิน อาคาร
ทรัพย์สิน
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
134
134

165
165

สินทรัพย์อื่น

7
3
679
689

รวม

734,998
25,970
2,802
1,578
16,254
781,602

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

เงินลงทุน

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

1,563
1,563

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

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

ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร
รอการขาย
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
150
150

265
265

สินทรัพย์อื่น

5
2
499
506

รวม

737,983
28,157
2,078
1,929
20,151
790,298

82
249

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญระหว่างปี สรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562

ปกติ
ยอดต้นปี
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู ได้รบั คืน
หนีส้ ญ
ู ตัดบัญชี
หนีส้ งสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนีท้ ี่โอนขาย
ยอดปลายปี

6,142
3,964
(3)
10,103

เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
(ล้านบาท)
419
1,235
1,065
9,715
2,781
1,745
1,924
3,435
(72)
314
(531)
12,151
1,107
- (15,564)
3,128

3,294

2,458

(2,802)
8,042

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขัน้ ต่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

13,400
5,961
(1,848)
-

31,976
19,810
10,011
1,107
(15,564)

17,513

(2,802)
44,538

งบการเงินรวม
2561

ปกติ
ยอดต้นปี
หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู ได้รบั คืน
หนีส้ ญ
ู ตัดบัญชี
หนีส้ งสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนีท้ ี่โอนขาย
ยอดปลายปี

5,747
395
6,142

เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ 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

83
250

1,065

(1,435)
9,715

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขัน้ ต่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

9,590
3,810
-

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

13,400

(1,435)
31,976

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

ปกติ
ยอดต้นปี
หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู ได้รบั คืน
หนีส้ ญ
ู ตัดบัญชี
หนีส้ งสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนีท้ ี่โอนขาย
ยอดปลายปี

6,142
(60)
6,082

เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
(ล้านบาท)
419
1,235
1,065
9,686
(12)
344
(502) 11,431
1,045
- (14,366)
407

1,579

563

(2,802)
4,994

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขัน้ ต่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

13,400
(2,555)
-

31,947
8,646
1,045
(14,366)

10,845

(2,802)
24,470

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ปกติ
ยอดต้นปี
หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู ได้รบั คืน
หนีส้ ญ
ู ตัดบัญชี
หนีส้ งสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนีท้ ี่โอนขาย
ยอดปลายปี

5,747
395
6,142

เงินสารองในอัตราขัน้ ต่าตามเกณฑ์ 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

1,065

(1,435)
9,686

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขัน้ ต่าตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

9,590
3,810
-

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

13,400

(1,435)
31,947

84
251

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
ยอดต้นปี
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการชาระหนี ้
- อสังหาริมทรัพย์
- สังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

2,306
458
2,764
(150)
2,614

ได้มาจาก
การซือ้ ธุรกิจ
เพิ่มขึน้
(ล้านบาท)
1,147
848
327
2,322
(211)
2,111

329
691
199
1,219
(148)
1,071

จาหน่าย/ลดลง

(220)
(762)
(164)
(1,146)
160
(986)

ยอดปลายปี

3,562
777
820
5,159
(349)
4,810

งบการเงินรวม
2561

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการชาระหนี ้
- อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

ยอดต้นปี

ได้มาจาก
การซือ้ ธุรกิจ

1,931
436
2,367
(153)
2,214

-

85
252

เพิ่มขึน้
(ล้านบาท)
492
180
672
(19)
653

จาหน่าย/ลดลง

(117)
(158)
(275)
22
(253)

ยอดปลายปี

2,306
458
2,764
(150)
2,614

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ยอดต้นปี
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการชาระหนี ้
- อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

2,306
458
2,764
(150)
2,614

ได้มาจาก
การซือ้ ธุรกิจ

-

เพิ่มขึน้
(ล้านบาท)

จาหน่าย/ลดลง

287
200
487
(11)
476

(215)
(164)
(379)
27
(352)

ยอดปลายปี

2,378
494
2,872
(134)
2,738

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ยอดต้นปี
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้ จากการชาระหนี ้
- อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจาหน่าย
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

1,931
436
2,367
(153)
2,214

ได้มาจาก
การซือ้ ธุรกิจ

-

เพิ่มขึน้
(ล้านบาท)
492
180
672
(19)
653

จาหน่าย/ลดลง

(117)
(158)
(275)
22
(253)

ยอดปลายปี

2,306
458
2,764
(150)
2,614

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งมีราคาตามบัญชีสทุ ธิจานวน 633 ล้านบาท และ 633
ล้านบาท ตามลาดับ ที่ให้สิทธิแก่ลกู หนีใ้ นการซือ้ คืน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
มูลค่าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชาระหนีท้ ี่แยกประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอกและภายใน ณ วั นที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี ้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
3,554
2,294
2,371
2,294
- ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายใน
8
12
7
12
รวม
3,562
2,306
2,378
2,306

86
253

254

16

*

1,362

367

-

1,082
1,385

3,070
-

3,894

382
35
6,203
936
22,964 10,402

5,234
3,586

1,949
1,757

382
1,448
11,876

4,079
60

2,058

4,079
60

1,834

ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2562

- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง้
อุปกรณ์
รวม

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม

676
918
5,458

54

304
2,281

820
405

-

(865)
(322)
(1,989)

(43)

(103)
(205)

(134)
(293)

(24)

(995)

(3,244)
(1,829)

-

-

228
7,735 (4,755)
36,835 (10,823)

1,373

6,517
7,047

7,835
172

5,928

ราคาทุน
มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
ได้มาจาก
จาหน่าย/
1 มกราคม
การซือ้
เพิ่มขึน้ / ตัดจาหน่าย/
2562 ยอดต้นปี ธุรกิจ
โอนเข้า โอนออก ยอดปลายปี ยอดต้นปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุปได้ดงั นี ้

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(620)
(1,053)

(111)

(203)
(119)

-

-

332
(1,153)

40

51
(1,576)

-

-

(5,043)
(13,029)

(1,066)

(3,396)
(3,524)

-

-

(265)

-

(41)
-

-

(224)

68

(3)

9
-

-

62

33

3

30
-

-

-

(164)

-

(2)
-

-

(162)

228
2,692
23,642

307

3,119
3,523

7,835
172

5,766

งบการเงินรวม
2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
จาหน่าย/
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
ตัดจาหน่าย/
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
โอนออก/
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้นปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2562
(ล้านบาท)

255

5,064
3,734

1,309

154
6,287
22,958

1,912
1,905

351

154
1,583
12,071

ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2559

2,144
4,149
117

1,900
4,149
117

ยอดต้นปี

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/
เพิ่มขึน้ / ตัดจาหน่าย/
โอนเข้า โอนออก ยอดปลายปี

ราคาทุน

(4,704)
(10,602)

(958)

(3,111)
(1,829)

-

ยอดต้นปี

(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)
-

88

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจานวน 1,053 ล้านบาท และ 909 ล้านบาท ตามลาดับ

382
1,448
11,876

367

1,949
1,757

1,834
4,079
60

งบการเงินรวม
2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
จาหน่าย/
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
ตัดจาหน่าย/
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
โอนออก/
จากการ จาหน่าย/
ณ วันที่
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี ยอดต้นปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2561
(ล้านบาท)

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจานวน 3,857 ล้านบาท (2561: 3,591 ล้านบาท)

*

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง้
อุปกรณ์
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

256

*

2,058
4,079
60

5,234
3,586

1,362

382
6,202
22,963

1,834
4,079
60

1,949
1,757

367

382
1,448
11,876

ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2562

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง้
อุปกรณ์
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2562 ยอดต้นปี

653
747
5,264

54

304
2,281

820
405

(841)
(291)
(1,934)

(43)

(103)
(205)

(24)
(134)
(293)

194
6,658
26,293

1,373

5,435
5,662

2,034
4,765
172

จาหน่าย/
เพิ่มขึน้ / ตัดจาหน่าย/
โอนเข้า โอนออก ยอดปลายปี

ราคาทุน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

(4,754)
(10,822)

(995)

(3,244)
(1,829)

ยอดต้นปี

89

(576)
(984)

(111)

(195)
(102)

-

278
(1,207)

40

51
(1,576)

-

-

(5,052)
(13,013)

(1,066)

(3,388)
(3,507)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/
โอนออก/
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี
(ล้านบาท)

(265)

-

(41)
-

(224)
-

ยอดต้นปี

68

(3)

9
-

62
-

33

3

30
-

-

(164)

-

(2)
-

(162)
-

194
1,606
13,116

307

2,045
2,155

1,872
4,765
172

ค่าเผื่อการด้อยค่า
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ
จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี
โอนออก ยอดปลายปี
2562

257

5,064
3,734

1,309

154
6,171
22,842

1,912
1,905

351

154
1,557
12,045

ธนาคารได้ทาการประเมินราคาในปี 2559

2,144
4,149
117

1,900
4,149
117

792
531
2,011

137

283
-

268

(564)
(500)
(1,890)

(84)

(113)
(148)

(86)
(70)
(325)

382
6,202
22,963

1,362

5,234
3,586

2,058
4,079
60

จาหน่าย/
เพิ่มขึน้ / ตัดจาหน่าย/
โอนเข้า โอนออก ยอดปลายปี

(4,614)
(10,512)

(958)

(3,111)
(1,829)

-

ยอดต้นปี

(491)
(902)

(113)

(209)
(89)

-

351
592

76

76
89

-

(4,754)
(10,822)

(995)

(3,244)
(1,829)

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
่
ค่าเสือมราคาสะสม
จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/
โอนออก/
ค่าเสื่อม ปรับปรุงจาก
ราคา
การตีราคา ยอดปลายปี
(ล้านบาท)

(285)

-

(41)
-

(244)
-

ยอดต้นปี

(10)

(8)

(2)
-

-

30

8

2
-

20
-

(265)

-

(41)
-

(224)
-

90

ในเดือนมิถนุ ายน 2562 ธนาคารตีราคาที่ดินและอาคารใหม่โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็ นอิสระตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเกินของสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาเพิ่มบันทึกในองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของภายใต้หวั ข้อเรื่อง “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” จานวน 1,382 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 72 ล้านบาท ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุมตั ิให้นบั มูลค่าของสินทรัพย์ ส่วนที่ตีราคาเพิ่มเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของในเดือนตุลาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจานวน 984 ล้านบาท และ 902 ล้านบาท ตามลาดับ

382
1,448
11,876

367

1,949
1,757

1,834
4,079
60

ค่าเผื่อการด้อยค่า
โอนกลับ
มูลค่าสุทธิ
(ขาดทุน)
ทางบัญชี
จากการ
จาหน่าย/
ณ วันที่
ด้อยค่า ตัดจาหน่าย/
31 ธันวาคม
ระหว่างปี
โอนออก ยอดปลายปี
2561

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารก่อนหักค่ าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุป กรณ์ ซึ่งได้ คิ ดค่ าเสื่อมราคาเต็ มจานวนแล้ว แต่ ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3,850 ล้านบาท
(2561: 3,591 ล้านบาท)

*

ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง้
อุปกรณ์
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561 ยอดต้นปี

ราคาทุน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

258

17

ค่าความนิยม
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รวม
6,881
421
7,302

421
2,592

ยอดต้นปี

2,171

ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2562

มูลค่าสุทธิ

238
3,964
19,262

14,015
1,045

ได้มาจาก
การซือ้
ธุรกิจ
105

91

1,068
1,173

ซือ้

(42)

(42)
(884)
37

921

โอนเข้า/
ตัดจาหน่าย (ออก)

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นมีดงั นี ้

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

843
3,964
27,732

(4,710)

ยอดปลายปี
ยอดต้นปี
(ล้านบาท)
14,015
8,910
(4,710)

งบการเงินรวม
2562

(687)

(687)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

28

28

(5,369)

(5,369)

843
3,964
22,363

14,015
3,541

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ค่าตัดจาหน่าย
ณ วันที่
สะสมส่วน
31 ธันวาคม
ทีโ่ อนออก ยอดปลายปี
2562

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

259

60
5,997
342
6,399

60
1,730

342
2,132

ยอดต้นปี
65
948
1,013

ซือ้

-

(869)
(110)

(60)
819

โอนเข้า/
ตัดจาหน่าย (ออก)

ราคาทุน

421
7,302

(4,267)

ยอดปลายปี
ยอดต้นปี
(ล้านบาท)
6,881
(4,267)

งบการเงินรวม
2561

(502)

(502)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

59

59

(4,710)

(4,710)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

421
2,592

2,171

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

92

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจานวน 687 ล้านบาท และ 502 ล้านบาท ตามลาดับ

ราคาทรัพ ย์สิ น ของสิ น ทรัพ ย์ไม่ มี ตัว ตนของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยก่ อ นหัก ค่ า ตัด จ าหน่ า ยสะสมของสิ น ทรัพ ย์ไม่ มี ตัว ตน ซึ่งได้คิ ด ค่ าตัด จ าหน่ ายเต็ ม จ านวนแล้ว แต่ ยังคงใช้งานจนถึ ง ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3,714 ล้านบาท (2561: 3,460 ล้านบาท)

ค่าความนิยม
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

260

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

6,876
421

7,297

421

2,592

ยอดต้นปี

2,171

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2562

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

90

1,043

953

ซือ้

93

(42)

-

(42)

ตัดจาหน่าย

ราคาทุน

37

(884)
8,335

490
(4,705)

-

ยอดปลายปี
ยอดต้นปี
(ล้านบาท)
921
7,845
(4,705)

โอนเข้า/
(ออก)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

(657)

-

(657)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

28

-

28

(5,334)

-

(5,334)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

3,001

490

2,511

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

261

5,930
343

6,273

1,727

343

2,070

ยอดต้นปี
60

1,005

945

ซือ้

-

-

-

ตัดจาหน่าย

ราคาทุน

19

(867)
7,297

421

(4,203)

-

ยอดปลายปี
ยอดต้นปี
(ล้านบาท)
886
6,876
(4,203)

โอนเข้า/
(ออก)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

(502)

-

(502)

ค่าตัด
จาหน่าย
ระหว่างปี

-

-

-

(4,705)

-

(4,705)

ค่าตัดจาหน่าย
สะสมส่วน
ที่โอนออก ยอดปลายปี

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

2,592

421

2,171

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

94

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจานวน 657 ล้านบาท และ 502 ล้านบาท ตามลาดับ

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งได้คิดค่าตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3,704
ล้านบาท (2561: 3,455 ล้านบาท)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

18.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุ ธิรายบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
1,496
401
2,332
1,246
4,730
(3,234)
401
2,332
1,246

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี ้

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ได้มาจากการ
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ซือ้ ธุรกิจ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(หมายเหตุ 18.2)
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินรับฝาก
เงินลงทุน
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนีส้ ินอื่น
อื่น ๆ
รวม

179
1,160

49
3
225

(2)
120
833

(10)
-

46

42

(1)

-

87

58
244
126
563
113

4
6
669
227
518
259

(26)
94
18
171
31

23
-

36
6
1,030
371
1,252
403

2,489

2,002

1,238

13

5,742

95
262

47
292
2,218

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ได้มาจากการ
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ซือ้ ธุรกิจ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(หมายเหตุ 18.2)
(ล้านบาท)
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อื่น ๆ

845
-

1,323
1

(389)
-

75
-

1,854
1

1,207
36

1,341
793
3,513

(36)
9
(2)

268
(8)

2,780
802
3,539

รวม

2,088

6,971

(418)

335

8,976

สุทธิ

401

(4,969)

1,656

(322)

(3,234)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนีส้ ินอื่น
อื่น ๆ
รวม

กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 18.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

169
747
43
62
260
111
461
127

413
3
(4)
15
102
(14)

10
(16)
-

179
1,160
46
58
244
126
563
113

1,980

515

(6)

2,489

96
263

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

6
1,253
38
1,297

845
(36)
809

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

845
1,207
36
2,088

683

(294)

12

401

สุทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 18.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนีส้ ินอื่น
อื่น ๆ
รวม

179
1,160
46
58
244
126
563
113
2,489

120
977
(3)
(25)
90
6
190
36
1,391

(10)
12
2

289
2,137
43
33
346
132
753
149
3,882

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อื่น ๆ
รวม

1,207
36
1,243

1
(33)
9
7
(16)

63
268
(8)
323

64
1,442
9
35
1,550

สุทธิ

1,246

1,407

(321)

2,332

97
264

กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 18.2)
(ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 18.2)
(ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
รายได้รอตัดบัญชีและหนีส้ ินอื่น
อื่น ๆ
รวม

169
735
43
62
254
108
461
131
1,963

425
3
(4)
7
18
102
(18)
533

10
(17)
(7)

179
1,160
46
58
244
126
563
113
2,489

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน 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

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้บนั ทึกรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 649 ล้านบาท เนื่องจากเข้าเกณฑ์การรับรูร้ ายการตามมาตรฐานการบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ยังไม่เข้าเกณฑ์การรับรูร้ ายการตามมาตรฐานการบัญชี)

98
265

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

18.1

รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)
3,246
(2)
3,244

2,564
8
2,572

2,980
(2)
2,978

2,466
8
2,474

(1,656)
(1,656)

294
294

(1,407)
(1,407)

(568)
(568)

1,588

2,866

1,571

1,906

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์
ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

423
1,338

(85)
(268)

(112)
(41)
1,608

23
8
(322)

99

266

สุทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)
338
(80)
1,070
(49)
(89)
(33)
1,286

79
(10)
(60)

16
10

(64)
(39)

(16)
2
12

63
(8)
(48)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์
ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

365
1,338

(73)
(268)

(56)

12

(44)

86

(17)

69

(41)
1,606

8
(321)

(33)
1,285

(10)
(53)

2
11

(8)
(42)

สุทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(ล้านบาท)
292
(80)
1,070
(49)

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

16
10

(64)
(39)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ทีใ่ ช้หกั ภาษีเงินได้ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนเข้าเกณฑ์
การรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หกั ภาษีเงินได้ที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างปี
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายได้ทางภาษี
หรือไม่สามารถหักกลบในการคานวณกาไรทางภาษีสทุ ธิ
ภาษีในปี ก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
รวม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

(ล้านบาท)
8,810
1,762

(2)

(146)

-

(1)

-

22

-

-

(1)
17

(48)
(2)
1,588

20

(34)
8
2,866

20

(ล้านบาท)
14,467
2,893

100
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หกั ภาษีเงินได้ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนเข้าเกณฑ์
การรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หกั ภาษีเงินได้ที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างปี
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายได้ทางภาษี
หรือไม่สามารถหักกลบในการคานวณกาไรทางภาษีสทุ ธิ
ภาษีในปี ก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)
8,670

(ล้านบาท)
10,724

20

1,734

20

2,144

(2)

(146)

-

(1)

-

22

-

(6)

18

(37)
(2)
1,571

(2)
18

(239)
8
1,906

19 ลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ
งบการเงินรวม
2562
ลูกหนีก้ รมบังคับคดี
ลูกหนีจ้ ากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ลูกหนีอ้ ื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

2561
(ล้านบาท)
581
939
1,520
(269)
1,251

650
2,254
2,425
5,329
(360)
4,969

101

268

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
618
146
1,236
2,000
(360)
1,640

549
939
1,488
(268)
1,220

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
20 สินทรัพย์อ่นื สุทธิ
งบการเงินรวม
2562
รายได้คา้ งรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีพกั ลูกหนี ้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
21

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

2561
(ล้านบาท)
710
599
1,408
365
1,369
4,451
(239)
4,212

1,359
619
1,106
792
402
2,870
7,148
(649)
6,499

646
444
704
701
2
1,898
4,395
(329)
4,066

710
599
1,408
365
1,369
4,451
(239)
4,212

เงินรับฝาก

21.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม
2562
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิน้ ระยะเวลา
รวม
หัก ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้า
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

2561
(ล้านบาท)
58,482
515,908
75,281
649,671
(103)
649,568

76,095
903,198
418,905
1,398,198
(86)
1,398,112

64,055
536,873
62,717
663,645
(86)
663,559

58,483
515,914
75,281
649,678
(103)
649,575

2561
ต่างประเทศ

รวม

21.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นทีอ่ ยู่ของผู้ฝาก
งบการเงินรวม
ในประเทศ

2562
ต่างประเทศ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น

1,382,912
7,847
520

5,694
1,122
17

ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,388,606
636,088
8,969
5,659
537
467

รวม

1,391,279

6,833

1,398,112

รวม

642,214

5,613
1,726
15

641,701
7,385
482

7,354

649,568

102
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

22

ในประเทศ

2562
ต่างประเทศ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น

649,040
7,313
399

5,691
1,101
15

ในประเทศ
(ล้านบาท)
654,731
636,095
8,414
5,659
414
466

รวม

656,752

6,807

663,559

642,220

รวม

5,613
1,726
16

641,708
7,385
482

7,355

649,575

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนฟื ้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

410
519
32
37,638
38,599

25,200
10,003
9,187
44,390

410
25,719
10,035
46,825
82,989

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

233
1,057
1,290

1,809
538
2,347

2,042
1,595
3,637

405
639
1,044

-

405
639
1,044

39,889

46,737

86,626

6,780

57,487

64,267

รวม

103
270

รวม

2561
ต่างประเทศ

เมื่อทวงถาม
(ล้านบาท)

2561
มีระยะเวลา

รวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนฟื ้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ
23

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

381
24
6,372
6,777

58,006
7,412
54
65,472

58,387
7,436
6,426
72,249

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

114
388
502

-

114
388
502

405
639
1,044

-

405
639
1,044

7,279

65,472

72,751

6,780

57,487

64,267

รวม

เมื่อทวงถาม
(ล้านบาท)

2561
มีระยะเวลา

รวม

หนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561
(ล้านบาท)
418
418

ตราสารหนีท้ ี่ออก
รวม

397
397

สัดส่วนการทาธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญ ญาโดยพิจารณาจากจานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561
(ร้อยละ)

คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
รวม

100.00
100.00

100.00
100.00
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
24

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืมสุทธิ

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
ปี ที่ครบกาหนด
ใน
31 ธันวาคม 2562
ไถ่ถอน
ประเทศ
(ร้อยละ)
(1)
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
3.50, 4.00, 4.65 2565(2) - 2568(2) 42,488
และ 4.90
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
1.90, 1.93,
2563-2568
24,419
1.96, 3.108,
6mLibor+1.05 และ
0.10-0.85
(3)
ตั๋วแลกเงิน
2.15 และ 0.20-2.50 เมื่อทวงถาม
10
และตั๋วสัญญาใช้เงิน
และ 2555
เงินกูย้ ืมอื่น ๆ
0.00 – 0.75
2562 - 2574
18
66,935
รวม

หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (1)
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ

ตั๋วแลกเงิน (3)
เงินกูย้ ืมอื่น ๆ

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ร้อยละ)
3.50 , 4.90
และ 4.00
3.108,
6mLibor+1.05
และ 0.10-0.85
2.15
0.00 – 0.75

ปี ที่ครบกาหนด
ไถ่ถอน

ใน
ประเทศ

2565(2) - 2567(2)

35,430

12,062

2561
ใน
ต่าง
รวม ประเทศ ประเทศ รวม
(ล้านบาท)
54,550 20,430
- 20,430

29,770

54,189

-

-

10

5

68
41,900

86
6
108,835 20,441

14,602 14,602

-

5

81
87
14,683 35,124

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
ต่าง
ใน
ต่าง
ประเทศ
รวม ประเทศ ประเทศ รวม
(ล้านบาท)
12,062 47,492 20,430
- 20,430

2563 - 2568

-

29,770

29,770

-

14,602

14,602

2555

5

-

5

5

-

5

2562 - 2574

18

68

86

6

81

87

35,453

41,900

77,353 20,441

14,683

35,124

รวม
(1)

นับเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 โดยคานวณตามหลักเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 7)

(2)

เป็ นปี ที่เริ่มมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด

(3)

ยอดเงินคงเหลือของตั๋วแลกเงินที่ครบกาหนดชาระในระหว่างปี 2555 อยู่ในระหว่างรอการไถ่ถอนจากผูถ้ ือตั๋วแลกเงิน

105
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2562
ต่าง
ประเทศ

งบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
24.1

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
24.1.1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) ได้ออกตราสารด้อยสิทธิ ครัง้ ที่ 1/2558
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จานวน 7,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.65 ต่อปี กาหนด
ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ทัง้ นี ้ ธนาคารธนชาตมีสิทธิ
ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2558 ก่อนกาหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5 ปี เป็ นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนโดยตราสารด้อยสิทธิดงั กล่าวเป็ นชนิดระบุช่อื ไม่มีประกัน
ไม่มีผู้แทนผูถ้ ื อตราสารและจะถูกบังคับแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ของผูอ้ อกตราสารเต็มจานวน เมื่อ ผูอ้ อกตราสารมี
ผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้ อกตราสาร
ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกาหนดได้ที่ราคาตามมูลค่า ถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
24.1.2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III จานวน 5,430 ล้านบาท อายุ 10.5 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 3.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ใน
เดือ น กุม ภาพัน ธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และ พฤศจิก ายน ของทุกปี โดยธนาคารมี สิทธิ ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ ครัง้ ที่
1/2560 ก่อนกาหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5.5 ปี เป็ นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
24.1.3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III จานวน 30,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.00 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ใน
เดื อ น มี น าคม มิ ถุน ายน กันยายน และ ธัน วาคม ของทุก ปี โดยธนาคารมี สิ ทธิ ไถ่ถอนตราสารด้อยสิ ทธิ ครั้งที่ 1/2562
ก่อนกาหนดได้นับตัง้ แต่วนั ครบรอบ 5 ปี เป็ นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อน
24.1.4 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จานวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไม่มีกาหนดเวลาในการชาระคืน อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.90 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ในเดือนมิถนุ ายน
และ ธันวาคม ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก่อนกาหนดได้นับตั้งแต่
วันครบรอบ 5 ปี เป็ นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ตราสารหนีด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร

24.2

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
24.2.1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ธนาคารได้ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน จานวน 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5.5
ปี และมีอัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 3.108 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ธนาคารได้ซือ้ คืนหุน้ กูด้ ังกล่าวจากผูถ้ ือตราสารเดิม จานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ คงเหลือยอด
คงค้างจานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
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24.2.2 เมื่ อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ธนาคารได้ออกหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิสีเขียว ไม่มีประกัน (Green Bond) จานวน 60 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบีย้ อิงกับอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว Libor 6 เดือน บวกร้อยละ 1.05 ต่อปี กาหนดชาระ
ดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินไปสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
ภาคเอกชนในโครงการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
24.2.3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิเอสเอ็มอี ไม่มีประกัน (SME Bond) จานวน 90 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบีย้ อิงกับอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว Libor 6 เดือน บวกร้อยละ 1.05 ต่อปี กาหนดชาระ
ดอกเบี ้ย ทุก 6 เดื อ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายนและเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี
24.2.4 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้อ อกหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิสกุลยูโร จานวนรวม 525 ล้านยูโร อายุ 1-5 ปี
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 0.10 - 0.85 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2562 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิระยะสัน้ ประเภทมีส่วนลดชนิดระบุช่ือ ผูถ้ ือ
ไม่มีประกันอายุไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.90 - 1.96 ต่อปี จานวนรวมทัง้ สิน้ 24,419 ล้านบาท
24.3

เงินกู้ยืมอื่น ๆ
เงินกูย้ ืมอื่นที่มีขอ้ จากัดการใช้เงิน (เงินกูย้ ืมอื่น ๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินกูย้ ืมจาก

2562
2561
เงินกูย้ ืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกูย้ ืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์เพื่อการให้กยู้ ืม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันสินเชื่อเพื่อการบูรณะ
และพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)

สาหรับกิจการเพื่อการวิจยั และพัฒนา

18 ล้านบาท

18

6 ล้านบาท

6

สาหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อย

2 ล้านยูโร

68

2 ล้านยูโร

81

รวม

86

107
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25

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน

25.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคาร บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับจานวนปี ที่ทางาน โดยกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่เสียชีวิต ลาออก
จากงานหรือเลิกกิจการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ทัง้ นีส้ ินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวได้แยกต่างหากจากสินทรัพย์ของธนาคาร
และบริษัทย่อยและอยู่ภายใต้การดูแลของผูจ้ ดั การกองทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นจานวน
ประมาณ 429 ล้านบาท และ 399 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: 398 ล้านบาท และ 390 ล้านบาท ตามลาดับ)
25.2 โครงการผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้
(ก)

โครงการผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

(ข)

5,142
8
5,150

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

(ล้านบาท)
1,212
1,720
9
8
1,221
1,728

1,211
9
1,220

การเปลี่ยนแปลงของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
2562
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ขาดทุน (โอนออก) จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบีย้

1,212
3,347

(ล้านบาท)
1,291
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
1,211
-

1,261
-

222
(4)
312
41

259
29

206
2
312
33

254
28

571

288

553

282
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งบการเงินรวม
2562
2561
(ล้านบาท)

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
กลับรายการประมาณการหนีส้ ินจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

112

(79)

56

(86)

(100)

(246)

(100)

(246)

(100)
5,142

(42)
(288)
1,212

(100)
1,720

(246)
1,211

ในระหว่ า งปี สิ ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยรับ รู ้ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต เพิ่ ม ขึ น้ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ที่กาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลู กจ้าง
ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ ไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึน้ จาก
งบการเงินรวม
2562
2561
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

12
195
(95)
112

109
276

(ล้านบาท)
(23)
25
(81)
(79)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(24)
169
(89)
56

(25)
20
(81)
(86)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ค)

ข้อสมมติตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

2561
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน

1.49, 1.71
4.50, 5.00

2.71
4.50

1.49
4.50

2.71
4.50

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ท่วั ไปและตารางมรณะ
(ง)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ล ะข้อ สมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ประกัน ภัย ที่อ าจเป็ น ไปได้อ ย่ าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวน
เงินดังต่อไปนี ้

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

งบการเงินรวม
2562
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(-)
(ล้านบาท)
(456)
-1%
499
-1%
(478)
-1%
7
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท)
526
(433)
423
(7)
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การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

งบการเงินรวม
2561
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(-)
(ล้านบาท)
(97)
-1%
104
-1%
(104)
-1%
6
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท)
111
(93)
25
(6)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง
หลังออกจากงาน
ในสมมติฐาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(-)
(ล้านบาท)
(128)
-1%
136
-1%
(136)
-1%
7
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท)
145
(123)
32
(7)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(+)
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตรามรณะในอนาคต

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท)

+1%
+1%
+1%
+1 ปี

(97)
104
(104)
6

การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน
(-)
-1%
-1%
-1%
-1 ปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท)
111
(93)
25
(6)

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ ม่ได้คานึงถึงการกระจายตัว แบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของสมมติฐานต่าง ๆ

111
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
26

ประมาณการหนีส้ ินอื่น
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนีส้ ินอื่นระหว่างปี แสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
คา้ ประกัน อาวัล
และคา้ ประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ประมาณการหนีส้ ิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
ประมาณการหนีส้ ิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ภาระผูกพัน
จากคดีความ
(หมายเหตุ 35.2)
(ล้านบาท)
165

อื่น ๆ

รวม

51

544

(24)
-

(109)
(12)

270
(39)

137
(51)

304
131

44
840

282
168

630
1,139

30
465

(10)
(20)
854

1,722
(1,636)
536

1,742
(1,656)
1,855

112
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ
คา้ ประกัน อาวัล
และคา้ ประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ประมาณการหนีส้ ิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
ประมาณการหนีส้ ิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
27

328

ภาระผูกพัน
จากคดีความ
(หมายเหตุ 35.2)
(ล้านบาท)
163

อื่น ๆ

รวม

51

542

(24)
-

(107)
(12)

270
(39)

139
(51)

304

44

282

630

34
338

(12)
(20)
12

1,653
(1,626)
309

1,675
(1,646)
659

รายได้รอตัดบัญชี
งบการเงินรวม
2562

2561
(ล้านบาท)

รายได้รอตัดบัญชี
- ธุรกรรมกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
- ธุรกรรมบัตรเครดิต
- ธุรกรรมการให้เช่าซือ้
- อื่น ๆ
รวม

16,997
164
632
393
18,186

113
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17,431
158
5
17,594

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)
รายได้รอตัดบัญชี
- ธุรกรรมกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
- ธุรกรรมบัตรเครดิต
- อื่น ๆ
รวม
28

16,087
164
199
16,450

17,431
158
5
17,594

หนีส้ ินอื่น
งบการเงินรวม
2562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เงินมัดจาและเงินประกันรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีพกั เจ้าหนี-้ ธุรกรรมโอนเงิน
และเงินอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีพกั เจ้าหนี-้ อื่น ๆ
เจ้าหนีอ้ ื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

2561
(ล้านบาท)
4,235
459
198
1,943

7,592
2,483
181
2,009
1,316
2,228
1,495
6,023
3,039
26,366

2,761
580
1,259
1,409
458
13,302

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
4,369
347
181
1,378

4,230
459
198
1,943

1,316
713
299
1,612
1,403
11,618

2,761
565
1,253
1,405
458
13,272

114

281

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
29

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ - โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงานธนาคาร

29.1 ข้อมูลโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้พนักงานธนาคาร
เมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุนายน 2553 ที่ ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้อ นุมัติ โครงการจ่ายโบนัส ในรู ป แบบของหุ้น สามัญ ให้
พนักงานธนาคาร (TMB Performance Share Bonus 2010 Project: TMB PSBP 2010) โดยธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการของธนาคาร) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในโครงการ TMB PSBP 2010 โดยกาหนดให้ผูบ้ ริหารระดับสูงต้อ งเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่พนักงานธนาคารใน
ระดับอื่นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
อายุของโครงการต่อเนื่อง:

5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ แรก

จานวนของหุน้ สามัญที่เสนอขาย:

จานวนรวมทั้งสิ น้ ไม่ เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นตราไว้ หุ้นละ 0.95 บาท
ธนาคารจะทาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นโครงการต่อเนื่อง

ราคาเสนอขายต่อหุน้ :

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่พนั กงานตามโครงการ TMB PSBP
2010 จะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในแต่ละวันทาการซือ้ ขายหุน้ สามัญของธนาคารย้อนหลัง 90 วันปฏิทินก่อน
วันที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่คานวณได้อาจเป็ นราคาที่ต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดตามที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคานวณราคาเสนอขาย
หลัก ทรัพ ย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่ อ การพิ จ ารณาเสนอขายหุ้น ที่
ออกใหม่
อนึ่ งหากราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในครั้งใดครั้งหนึ่ งค านวณได้
ต่ า กว่า มูล ค่า หุ้น ตราไว้ ธนาคารต้อ งท าการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
ให้แ ก่พ นัก งานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ในราคาเท่ ากับมูล ค่าหุ้น
ตราไว้

เงื่อนไขการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน:

พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องมี
สถานะเป็ นพนักงานของธนาคาร ณ วันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิ
ยังคงอยู่ ส าหรับพนั กงานที่ เกษี ยณอายุ ตามหลั กเกณฑ์ ของธนาคารหรื อ
เสียชีวิต)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
29.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุน้
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/หุน้ )
0.95
2.25
0.95
1.67
0.95
2.28
0.95
2.30
0.95
3.04

จานวนหุน้
สามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขาย

จานวนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนออกให้
พนักงาน (1)

68,393,400
101,795,300
78,634,700
85,191,700
53,599,400
387,614,500

(61,556,286)
(88,262,936)
(66,598,950)
(64,686,616)
(42,049,843)
(323,154,631)

คงเหลือหุน้ สามัญ
จานวนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนตามเงื่อนไขของ
เพิ่มทุนส่วนที่ โครงการที่ยงั ไม่ออก ณ วันที่
ไม่ตอ้ งออก
31 ธันวาคม 2562
(หุน้ )
(6,837,114)
(13,532,364)
(12,035,750)
(20,505,084)
(11,549,557)
(64,459,869)
-

ธนาคารจะทยอยออกหุน้ ทุกปี ภายใน 3 ปี นับแต่ปีที่มีการเสนอขายหุน้

29.3 รายการกระทบยอดหุ้นสามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนสารองอื่น – การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่
พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุน้ สามัญให้พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
(จานวนหุน้ )
(บาท)
43,839,858,871
41,647,865,927
12,034,239
11,432,527

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ทุนสารองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์

(บาท)
378,930,710
25,151,560

35,876,140
(36,584,087)

-

-

(486,024)

-

43,851,893,110

41,659,298,454

403,596,246

707,947
-

283

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
30

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินทุนจากการตี ราคาทรัพย์สิน คือ ส่วนเกิน ทุน จากการตีร าคาที่ดิน และอาคาร ทั้งนีส้ ่วนเกิน ทุน จากการตีร าคาทรัพ ย์สิ น
ดังกล่าว ไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี แสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562

2561
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ตีราคาเพิ่มในระหว่างงวด / ปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี
ยอดปลายปี
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6,035
1,383
(119)
(62)
(44)
7,193
(1,439)
5,754

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)
6,035
6,259
1,383
(102)
(89)
(62)
(86)
(44)
(49)
7,210
6,035
(1,442)
(1,207)
5,768
4,828

ณ วันที่ 1 มกราคม
ตีราคาเพิ่มในระหว่างงวด / ปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี
ยอดปลายปี
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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6,259
(89)
(86)
(49)
6,035
(1,207)
4,828

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
31

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุ้นทีอ่ อกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)
0.95

2562
จานวนหุน้
106,224

2561
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(ล้านหุน้ /ล้านบาท)
100,912
44,109

จานวนเงิน
41,903

0.95
0.95

43,852
52,507

41,659
49,882

43,852
-

41,659
-

0.95

96,359

91,541

43,852

41,659

เมื่ อ วั น ที่ 23 กั น ยายน 2562 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ง ที่ 1/2562 อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
31,481,481,482 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ และอีก
จานวนไม่เกิน 30,890,177,781 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของธนาคารธนชาต บุคคลในวงจากัด ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของธนาคารและธนาคารธนชาต
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวัน ที่ 25 กันยายน 2562 ทาให้ทุนจดทะเบียนของธนาคารมี
จานวนรวมทัง้ สิน้ 100,912 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 106,224 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.95 บาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ออกหุน้ สามัญจานวน 27,393 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.40 บาทต่อหุน้ จากการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ในเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารได้ออกหุ้นสามัญอีกจานวน 25,114 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.16 บาทต่อ หุน้ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นของ
ธนาคารธนชาตทุกราย
32

ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ธนาคารและ
บริษัทย่อยต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายไม่สามารถนาไป
จ่ายเป็ นเงินปันผลได้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
33

การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล

(ก) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 10/2562 ได้มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ หุ้น
สามัญของธนาคารจากผลการดาเนินงานงวดครึ่งปี แรกของปี 2562 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิน้ 2,137
ล้านบาท ทัง้ นี ้ ธนาคารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
(ข)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของธนาคารได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
ปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 450 ล้านบาท
(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2561 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท ทัง้ นี ้ ธนาคารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

(ค)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของธนาคารได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
ปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 430 ล้านบาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือ หุน้ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี ้ ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

34

สินทรัพย์ทมี่ ีภาระผูกพันและข้อจากัด
สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินฝากที่มีขอ้ จากัดของสาขาต่างประเทศ
- วางประกันกับนายทะเบียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- วางประกันศาล
- ใช้เป็ นหลักประกันการทาธุรกรรมสัญญาซือ้ คืน
- ทรัพย์สินรอการขายมีขอ้ จากัด
รวม
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5
1

10
-

5
-

10
-

5
7,005
1
7,017

17,446
17,456

7,005
7,010

17,446
17,456

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

35

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้

35.1 ภาระผูกพัน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
(1)

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคา้ ประกันการกูย้ ืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั
ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

336
2,386
2,392
13,720

(ล้านบาท)
319
2,722
15,772

243
38

319
-

2,226
12,789

2,722
15,772

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
(ล้านบาท)
ภาระผูกพันอื่น
- การคา้ ประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลก
ู ค้ายังไม่ได้ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่
ไม่สามารถยกเลิกได้
(2)
- อื่น ๆ
รวม
(1)

63,368
104,962

65,584
81,632

63,368
83,245

65,584
81,632

44,371
41,968
273,503

3,882
30,069
199,980

4,844
23,028
189,781

3,882
30,069
199,980

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมภาระของธนาคารและบริษัทย่อยจากการรับรอง จานวน 4 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลาดับ
(เฉพาะธนาคาร : 2 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลาดับ)

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รบั มาเป็ นหลักประกัน ซึ่งได้นาไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง จานวน 22,463
ล้านบาท (2561: 29,375 ล้านบาท) โดยธนาคารมีภาระในการนาส่งคืนหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษั ทย่อ ยไม่ มีภาระผูกพันการคา้ ประกันอื่นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
35.2 คดีความ
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อ ยถูกดาเนินคดีตามภาระหนังสือ คา้ ประกันและสิทธิ เรียกร้องอื่น ๆ
จานวน 119 คดี และ 63 คดี ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 49 คดี และ 60 คดี ตามลาดับ) ซึ่งในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ดังกล่ าวเป็ นการเรียกให้ธนาคารและบริษั ท ย่อ ยรับ ผิด ประมาณ 2,336 ล้านบาท (1) และ 468 ล้านบาท (1) ตามล าดับ (เฉพาะ
ธนาคาร: 265 ล้านบาท (1) และ 259 ล้านบาท (1) ตามลาดับ)

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รบั รูป้ ระมาณการหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้องจานวนรวม 854
ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร: จานวน 12 ล้านบาท และ44 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งฝ่ ายบริหารพิจารณา
ว่าประมาณการหนีส้ ินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้องข้างต้น
(1)

ไม่รวมความรับผิดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 1,862 ล้านบาท และ 1,789 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะ
ธนาคาร: จานวน 1,312 ล้านบาท และ 1,266 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งศาลชัน้ ต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายกฟ้อง

35.3 สัญญาเช่าดาเนินงานทีย่ กเลิกไม่ได้
งบการเงินรวม
2562
2561
จานวนขั้นต่าทีต่ ้ องจ่ายในอนาคตทัง้ สิ้น
ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเช่าจ่าย
36

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)

2,342
2,161
43
4,546

725
892
18
1,635

606
647
19
1,272

725
892
18
1,635

996

1,042

930

1,030

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ ธนาคารและบริษัทย่อย หากธนาคารและบริษัทย่อยมี
อานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทาง
การเงินและบริหารหรือ ในทางกลับกัน หรือ ธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรือ อยู่ภ ายใต้อิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนัน้ การเกี่ยวข้องกันนีอ้ าจเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกิจการอื่น ๆ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คานิยามและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
1. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หมายถึงผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของธนาคาร
2. บริษัทย่อย
3. บริษัทร่วม
4. ผูบ้ ริหารสาคัญของธนาคารและบริษัทย่อย
5. บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง
5.1 สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของผูบ้ ริหารสาคัญ
5.2 กิจการที่ผบู้ ริหารสาคัญและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนัน้
5.3 กิจการที่ผบู้ ริหารสาคัญและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เป็ นกรรมการที่มีอานาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็ นนัยสาคัญ
5.4 กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
5.5 กิจการที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนัน้
5.6 กิ จ การที่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น เกิ น ร้อ ยละ 10 ขึ น้ ไปของทุ น ที่ ช าระแล้วของกิ จ การนั้น (ไม่ ร วมกิ จ การที่ ถื อ เป็ น บริษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
ความสัมพันธ์ที่ธนาคารมีกบั ผูบ้ ริหารสาคัญและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี ้
ชื่อกิจการ/บุคคล
ผูบ้ ริหารสาคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ
ไทยและสัญชาติอื่น

กระทรวงการคลัง

ไทย

ING Bank N.V.

เนเธอร์แลนด์

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่ง
การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของธนาคารไม่ ว่ า
ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นีร้ วมถึงกรรมการของธนาคาร
และบริ ษั ท ย่ อ ย (ไม่ ว่ า จะท าหน้า ที่ ใ นระดั บ บริ ห าร
หรือไม่)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซ่ึงถือหุน้ ธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้วของธนาคารขึน้ ไป
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซ่ึงถือหุน้ ธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้วของธนาคารขึน้ ไป
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อกิจการ/บุคคล
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ
ไทย

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุน้
หรือมีอานาจควบคุม

ไทย

บริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด

ไทย

บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด

ไทย

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ไทย

บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จากัด

ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จากัด

ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซ่ึงถือหุน้ ธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้วของธนาคารขึน้ ไป
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคารซึ่งถือหุน้
ธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของธนาคาร
ขึน้ ไป
บริษัทย่อย ธนาคารถือหุน้ ร้อยละ 100 ปัจจุบนั อยู่ระหว่าง
การชาระบัญชี
บริ ษั ท ย่ อ ย ธนาคารถื อ หุ้น ร้อ ยละ 100 กรรมการ
เกินกึ่งหนี่งเป็ นผูแ้ ทนของธนาคาร
บริษัท ย่อ ย ธนาคารถื อ หุ้นร้อ ยละ 99.98 กรรมการ
เกินกึ่งหนี่งเป็ นผูแ้ ทนของธนาคาร
บริษัทย่อยทางอ้อม ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริษัทร่วม กลุ่มธนาคารถือหุน้ ร้อยละ 49.9 กรรมการ
น้อยกว่ากึ่งหนี่งเป็ นผูแ้ ทนของกลุ่มธนาคาร
บริ ษั ท ร่ ว ม ธนาคารถื อ หุ้ น ร้อ ยละ 35 กรรมการ
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นผูแ้ ทนของธนาคาร

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี ้
รายการ
อัตราดอกเบีย้ ด้านสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

อัตราดอกเบีย้ ด้านเงินฝากและเงินกูย้ ืม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ
ด้านการเช่าสานักงานสาขาและบริการที่เกี่ยวข้อง
ด้านการโอนขายสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของธนาคารให้แก่
บริษัทย่อย

นโยบายการกาหนดราคา
อิ ง กั บ อัต ราตลาดและการพิ จ ารณาหลัก ประกัน ของเงิน ให้สิ น เชื่ อ
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ยกเว้นเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานใช้
อัตราตามระเบียบของธนาคาร
การเป็ นนายทะเบียนและบริการอื่ นที่เกี่ยวข้อ ง การให้บริการโอนเงิน
และรับ โอนเงิ น ให้แ ก่ ผู้ ซื ้อ /ขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นธนาคาร การ
ให้บริการและเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหาร
จัดการโดยบริษัทย่อ ย/บริษัทร่วมแห่งหนึ่งซึ่งธนาคารคิดในอัตรา
ตามสัญ ญา โดยมีการต่ อรองตามปกติของธุร กิจที่พิ จารณาจาก
ขนาดของกองทุนและปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด
อิงกับอัตราตลาด
อิงกับราคาตลาด
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
36.1 รายการทางธุรกิจทีส่ าคัญกับผู้บริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผูบ้ ริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัย
ค่าใช้จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้จ่าย รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
และบริการ และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
1. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2. บริษัทย่อย
3. บริษัทร่วม
4. ผูบ้ ริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

1

2
4

1
1,621
-

-

140
-

64
-

-

623

642

175

4

34

277

78

งบการเงินรวม
2561
หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัย
ค่าใช้จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้จ่าย รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
และบริการ และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
1. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2. บริษัทย่อย
3. บริษัทร่วม
4. ผูบ้ ริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

1

4
3

374
-

-

-

28
-

-

344

278

4

-

11

209

(38)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัย
ค่าใช้จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้จ่าย รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
และบริการ
และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
1. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2. บริษทั ย่อย
3. บริษัทร่วม
4. ผูบ้ ริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

1

39
3

5
1,621
-

-

1
140
-

7
-

-

380

348

8

-

20

210

78

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

1. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2. บริษัทย่อย
3. บริษทั ร่วม
4. ผูบ้ ริหารสาคัญของธนาคาร
5. บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน

หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัย
ค่าใช้จ่าย จะสูญและ
รายได้
ค่าใช้จ่าย รายได้จาก จากการ ขาดทุนจาก
รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม การดาเนิน ดาเนินงาน การด้อยค่า
ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
และบริการ
และบริการ งานอื่น ๆ
อื่น ๆ (กลับรายการ)
(ล้านบาท)
4
28
2,021
800
28
374
1
3
338

278

4

125
292

-

11

209

(38)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
36.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี ้
36.2.1 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)

ลูกหนีอ้ ื่น
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

112

-

112

-

1
1

-

-

-

5
33

12
-

5
-

12
-

หนีส้ ินอื่น
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

392

-

392

-

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์ (1)
ING Bank N.V.

4,523

4,867

4,523

4,867

15

16

15

16

สินทรัพย์อ่นื
กระทรวงการคลัง
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนีส้ ิน)
ING Bank N.V.
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

(1)

แสดงด้วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

ภาระผูกพันอื่น
ING Bank N.V.
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
36.2.2 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
(ล้านบาท)

สินทรัพย์อื่น
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รวม
เงินรับฝาก
บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
รวม
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์ (1)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
(1)

140
140

124
124

140
140

1
124
125

99
9
108

50
50

31
99
9
139

6
50
56

-

-

32,806

-

12

-

2,614
12

-

แสดงด้วยยอดตามสัญญา (Notional amount)

36.2.3 ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกับผูบ้ ริหารสาคัญของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้
ดังนี ้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก

90
27
609

127
294

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

(ล้านบาท)
10
28
223

14
27
169

10
28
223

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
36.2.4 ยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
สรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2562
2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน - ด้ำนสินทรัพย์
และเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ำงรับสุทธิ
ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝำก (รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ด้ำนหนีส้ ิน)
ตรำสำรหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม (รวมรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงิน – ด้ำนหนีส้ ิน)
หนีส้ ินอื่น
ภำระผูกพัน - ตรำสำรอนุพนั ธ์ (1)
(1)

107,091
112
317

14,352
87
-

17,512
112
-

14,352
87
-

70,525

11,919

14,380

11,919

13,011
630
106,519

22,881
12
105,161

12,612
4
106,519

22,881
12
105,161

1,030

855

391

855

แสดงด้วยยอดตำมสัญญำ (Notional amount)

ภำระผูกพันอื่น
36.3 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ค่ำใช้จ่ำยผลตอบแทนของผูบ้ ริหำรระดับสูงที่รวมอยู่ในกำไรหรือขำดทุน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้
ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
(ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสัน้ - กรรมกำร
ผลประโยชน์ระยะสัน้ - ผูบ้ ริหำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ของพนักงำนที่จ่ำยโดย
ใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
รวม

49
893
36

44
812
43

48
864
35

44
781
38

978

2
901

947

2
865

ทัง้ นีผ้ บู้ ริหำรระดับสูงของธนำคำรหมำยถึงกรรมกำรธนำคำร ผูบ้ ริหำรในระดับหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ใหญ่ขึน้ ไป และผูบ้ ริหำรในงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย หมำยถึงกรรมกำรและผูบ้ ริหำรฝ่ ำย
ขึน้ ไป
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
36.4 ผลประโยชน์อื่นทีจ่ ่ายแก่ผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารมิได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่
พึงได้รบั ตามปกติ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.3 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบีย้ ประชุม
เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่เป็ นผู้บริหารของ ING Bank N.V. ไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและ ING Bank N.V. อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พานักอยู่ต่างประเทศสามารถ
เบิกค่าเดินทางและค่าที่พกั ในการเดินทางมาปฏิบตั ิหน้าที่ในธุรกิจของธนาคารได้ตามที่จ่ายจริง สาหรับผูบ้ ริหารที่เป็ นชาวต่างชาติ
ได้ร ับผลประโยชน์เพิ่ม เติมได้แ ก่ ค่าเช่าบ้านรวมค่านา้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพ ท์ และค่าเดิน ทางกลับไปเยี่ยมบ้านตามหลั กเกณฑ์ที่
กาหนด
37

ส่วนงานดาเนินงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ ธุรกิจของธนาคารได้แบ่งออกเป็ นกลุ่มหลัก ๆ ตามประเภทของกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี ้
1.

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Commercial Banking)
1.1 กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ (Wholesale Banking) เป็ นส่วนงานที่ทาธุรกรรมกับลูกค้าภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาด
กลาง โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการหลักได้แก่ บริการสินเชื่อธุรกิจ การออกหนังสือคา้ ประกัน บริการเงินฝาก
บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ บริการ Supply Chain Solution บริหารการเงิน และการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ
1.2 กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) เป็ นส่วนงานที่ทาธุรกรรมกับลูกค้าภาคธุรกิจขนาด
ย่อ ม โดยประเภทของผลิตภัณ ฑ์แ ละบริการหลักได้แก่ บริการสินเชื่อ ธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ

2.

กลุ่มลูกค้าบุคคล (Retail Banking)ได้แก่ ลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ บริการเงิน
ฝาก บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อซือ้ รถยนต์ สินเชื่อบุคคล บริการบัตรต่างๆ บริการจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ประกันชีวิต
และกองทุนรวม และบริการเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารวัดผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนงานจากกาไรจากการดาเนินงาน โดยธนาคารใช้นโยบายการบัญ ชีสาหรับส่วนงาน
ดาเนินงานเช่นเดียวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในงบการเงิน
นโยบายการกาหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างส่วนงานใช้อัตราอ้างอิงกับราคาตลาด ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางตรงได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนงานและบางส่วนได้ถูกจัดสรรไปยังแต่ละส่วนงานตามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณธุรกรรม
ฐานสินทรัพย์และฐานหนีส้ ิน เป็ นต้น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอต่อไปนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารที่ผมู้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ได้รบั และสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน ทัง้ นีผ้ มู้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของธนาคารคือคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Committee)
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดาเนินงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า
บุคคล

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงาน
สารองสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

13,440
2,003
1,363
16,806
(8,104)
8,702

11,705
5,887
347
17,939
(10,793)
7,146

ส่วนงานอื่นๆ
(ล้านบาท)
1,720
214
3,139
5,073
(1,262)
3,811

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
-

รวม
26,865
8,104
4,849
39,818
(20,159)
19,659
(10,849)
8,810
(1,588)
7,222

206

774

696

-

1,676
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
กลุ่มลูกค้า
บุคคล

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงาน
สารองสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม

13,395
2,151
1,468
17,014
(7,867)
9,147

8,948
6,295
220
15,463
(9,086)
6,377

ส่วนงานอื่นๆ
(ล้านบาท)
2,154
939
12,458
15,551
(565)
14,986

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
(48)
(48)
48
-

รวม
24,497
9,337
14,146
47,980
(17,470)
30,510
(16,043)
14,467
(2,866)
11,601

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

192

725

508

-

1,425

การกระทบยอดข้ อมูลกาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบีย้
สุทธิ
ข้อมูลตามส่วนงาน
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
อื่น ๆ
งบการเงินรวม

รายได้
ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ

26,865

8,104

(ล้านบาท)
4,849

(10)
10
26,865

(6)
8,098

12
(3)
4,858

131
298

รายได้จากการ
ดาเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน

หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การด้อยค่า

(20,159)

(10,849)

(508)
(7)
(20,674)

512
(10,337)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบีย้
สุทธิ

รายได้
ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ

รายได้จากการ
ดาเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน

หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจาก
การด้อยค่า

(17,470)

(16,043)

ข้อมูลตามส่วนงาน
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
อื่น ๆ

24,497

9,337

(ล้านบาท)
14,146

-

-

53
9

4
(9)

(57)
-

งบการเงินรวม

24,497

9,337

14,208

(17,475)

(16,100)

สินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

737,778
393,815

807,323
1,035,092

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

592,967
260,939

211,987
450,747

งบการเงินรวม
2562
ส่วนงานอื่น ๆ
(ล้านบาท)
503,548
619,742

งบการเงินรวม
2561
ส่วนงานอื่น ๆ
(ล้านบาท)
83,256
176,524

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม

(190,459)
(190,459)

1,858,190
1,858,190

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม

3,503
3,503

891,713
891,713
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
38

ฐานะและผลการดาเนินงานที่สาคัญจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ฐานะการเงินจาแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดงั นี ้

ธุรกรรม
ในประเทศ

2562
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

1,857,699

491

235,907
166,265

404
-

236,311
166,265

8,953

-

1,348,600

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
ตราสารหนีท้ ี่ออกและ
เงินกูย้ ืมสุทธิ

ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
1,858,190
891,039

2561
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

674

891,713

112,925
73,477

597
-

113,522
73,477

8,953

4,577

-

4,577

30

1,348,630

653,998

42

654,040

1,398,064

48

1,398,112

649,466

102

649,568

86,554

72

86,626

64,102

165

64,267

89,235

19,600

108,835

25,389

9,735

35,124

133
300

งบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
38.2 ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ธุรกรรม
ในประเทศ

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้
39

2562
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
รวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)
39,837
35,111
12,972
10,256
26,865
24,855

39,825
12,631
27,194

12
341
(329)

8,098

-

8,098

4,871
20,659

(13)
15

10,337
9,167

2561
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

17
375
(358)

35,128
10,631
24,497

9,337

-

9,337

4,858
20,674

14,208
17,462

13

14,208
17,475

-

10,337

16,100

-

16,100

(357)

8,810

14,838

(371)

14,467

รายได้ดอกเบีย้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

2561
(ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
การให้เช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม

1,965
131
1,555
34,334
1,822
30
39,837

1,761
56
1,219
32,082
10
35,128

1,807
130
1,388
32,970
30
36,325

1,752
56
1,215
32,064
10
35,097

134
301

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
40

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

2561
(ล้านบาท)

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและ ธปท.
ตราสารหนีท้ ี่ออก
- หุน้ กูแ้ ละตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิ
- อื่น ๆ
เงินกูย้ ืม

41

6,896
781
3,371

5,626
686
2,965

6,048
779
3,050

5,654
686
2,965

914
363
16
61

1,327
501
23
2

914

อื่น ๆ

1,355
544
23
2

363
16
61

รวม

12,972

10,631

11,730

10,659

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

(ล้านบาท)

2562

2561

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการคา้ ประกัน
- บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
- อื่น ๆ
รวม

362

484

351

484

3,495
5,430
2,056
11,343

3,267
7,604
1,409
12,764

3,310
5,430
1,397
10,488

3,267
6,411
1,515
11,677

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
- บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

(2,377)
(868)
(3,245)
8,098

(2,323)
(1,104)
(3,427)
9,337

(2,234)
(718)
(2,952)
7,536

(2,323)
(843)
(3,166)
8,511

135
302

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
42

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้
- ตราสารหนี ้
รวม

(ล้านบาท)

2561

1,346
94
88
1,528

1,174
367
(12)
1,529

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้
- ตราสารหนี ้
รวม

43

(ล้านบาท)

2561

1,312
92
85
1,489

1,174
367
(12)
1,529

ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(ล้านบาท)
(22)
(22)

2561
(11)
(11)

136
303

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
44

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
กาไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
- กาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษัทย่อย
รวม

2562

45

(ล้านบาท)

2561

16
96
-

1,875
4
71

16
96
-

1,956

11,852
11,964

1,950

7,851
7,963

-

(1)
(1)

-

(1)
30
29

1,956

11,963

1,950

7,992

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและส่งเสริมธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
และสินทรัพย์อื่น
ค่าว่าจ้างพนักงานบริษัทภายนอก
ค่าใช้จ่ายจัดเก็บสินเชื่อ
ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าบริการที่ปรึกษาวิชาชีพ
อื่น ๆ
รวม

304

2562

1,881
4
71

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวม
สุทธิ

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2561

1,387
347
686

(ล้านบาท)
1,500
341
502

579
594
463
331
471
1,184
6,042

125
603
447
291
84
645
4,538

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561

1,286
343
657

1,374
340
502

588
594
461
331
376
841
5,477

124
603
440
291
76
638
4,388

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
46

หนีส้ ูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
รวม

47

2562

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(ล้านบาท)

2562

2561

(44)
10,442

62
15,369

(30)
9,077

62
15,383

(61)
10,337

669
16,100

(61)
8,986

669
16,114

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อ หุ้น ขั้น พืน้ ฐานสาหรับ ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คานวณจากกาไรสาหรับ ปี ที่เป็ นส่วนของเจ้าของของ
ธนาคารและจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้าของของธนาคาร (ล้านบาท)

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561

7,222

11,601

7,099

8,817

จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (ล้านหุน้ )

48,624

43,849

48,624

43,849

กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.1485

0.2646

0.1460

0.2011

กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้าของของธนาคาร
และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ ปรับลดดังนี ้

138
305

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

กำไรสำหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของของธนำคำร(ล้านบาท)

7,222

11,601

7,099

8,817

จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (ล้านหุน้ )
ผลกระทบของหุน้ สำมัญที่อำจต้องออกตำมโครงกำร
TMB PSBP 2010 (ล้านหุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญปรับลดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (ล้านหุน้ )

48,624

43,849

48,624

43,849

48,624

3
43,852

48,624

3
43,852

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บำท)

0.1485

0.2646

0.1460

0.2011
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เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี ของธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญ ในอัตรำหุน้ ละ 3.34 บำท
รวมเป็ นเงินปันผลทัง้ สิน้ 20,254 ล้ำนบำท

(ข)

เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรได้มีมติให้เสนอต่ อ ที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ประจำปี ของธนำคำร
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญของธนำคำรจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2562 ในอัตรำหุน้ ละ 0.01 บำท
รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ ำนวน 964 ล้ำนบำท (โดยจ ำนวนเงิ นปั น ผลดั งกล่ ำ วค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้น ที่ อ อกและช ำระแล้ว ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2562) เงินปันผลนีจ้ ะจ่ำยและบันทึกบัญชีภำยหลังจำกได้รบั กำรอนุมตั ิโดยมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี แล้ว

(ค)

เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ธนำคำรได้อนุมตั ิและสรุปรำคำซือ้ ขำยสุดท้ำยในรำคำหุน้ ละ 27.70 บำท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 167,903
ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลให้ตอ้ งปรับปรุงค่ำควำมนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน
90 ล้ำนบำท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ ังไม่ได้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่งึ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มธนำคำรและธนำคำร และคำดว่ำจะมี
ผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก โดยมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ดังกล่ำวกำหนดให้ถือ ปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญ ชีที่เริ่ม ในหรือ หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่งมี
ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7*
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9*
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
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เรื่อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน
สัญญำเช่ำ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19*

เรื่อง
การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนีส้ ินทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนีใ้ ห้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกั บนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีส้ ินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการ
บัญ ชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ ีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบันถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีดงั นี ้
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุน
ตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ทั้งนี ้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนีจ้ ะยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เผื่ อขาย หลักทรัพย์เพื่อ
ค้า และเงินลงทุนทั่วไปตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตามลักษณะของกระแส
เงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนัน้
(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
สินทรัพย์และหนีส้ ิ นทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจะรับรู ด้ อกเบีย้ รับและดอกเบีย้ จ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ ที่แท้จริง TFRS 9 จะนามาใช้แทนนโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคารในปั จจุบันที่รบั รูด้ อกเบีย้ รับและดอกเบีย้
จ่ายด้วยอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา
(3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แนะนาวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของเครื่องมือ
ทางการเงิน ในขณะที่ปัจจุบนั กลุ่มธนาคารและธนาคารมีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญโดยถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดธปท. ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนัน้ มีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างไร โดยใช้ความ
น่าจะเป็ นถ่วงนา้ หนักเป็ นเกณฑ์
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รูปแบบใหม่ของการพิจารณาด้อยค่ าจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนดังนี ้
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารหนี ้
ลูกหนีส้ ินเชื่อ และ
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญ ญาคา้ ประกันทางการเงิน ( ก่อนหน้านี ้ การด้อยค่าวัดตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนีส้ ิน หนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึน้ )
ตาม TFRS 9 ไม่มีการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของการลงทุนในตราสารทุน
การจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน 3 ขัน้ (Three stage approach)
สินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทออกเป็ น 3 ขัน้ ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์ทางการเงินสามารถเปลี่ยนกลุ่มตลอดอายุ
ของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยการจัดกลุ่มสินทรัพ ย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณ ภาพสินเชื่อ
นับจากวันที่รบั รูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี ้
• ขัน้ ที่ 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รบั รูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก (เช่น
ไม่เข้าเงื่อ นไขของขั้น ที่ 2 และขั้นที่ 3) สิน ทรัพ ย์ท างการเงินถูกจัด ประเภทอยู่ในขั้น ที่ 1 เมื่ อ รับ รู ร้ ายการเมื่อ เริ่ม แรก
(ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซือ้ หรือเมื่อกาเนิด (POCI)) โดยการประมาณผลขาดทุนด้าน
เครดิตนัน้ จะประมาณจากความน่าจะเป็ นของความเสี่ยงของการปฏิบตั ิผิดสัญญา (PD) ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ใน 12 เดือน
ข้างหน้า (12 months ECL) สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาครบกาหนดน้อยกว่า 12 เดือน PD จะพิจารณา
ตามระยะเวลาครบกาหนด
• ขัน้ ที่ 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รบั รู ้รายการเมื่อเริ่มแรก การ
ประมาณการของผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสะท้อ นผลขาดทุนตลอดอายุของสินทรัพย์ทาง
การเงิน (lifetime ECL) หรือ
• ขัน้ ที่ 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้องมีการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุ
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เป็ นการประมาณการความน่าจะเป็ นถ่วงนา้ หนักของผลขาดทุนด้านเครดิต โดย
วัดมูลค่าดังนี ้
• สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินสดที่คาดว่าจะ
ไม่ได้รบั ทัง้ หมด (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดจากกิจการตามสัญญา และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้รบั )
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• สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลค่าตามส่วนต่างระหว่างราคาทุนตัดจาหน่าย
และมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
• ภาระผูกพัน วงเงิน สิน เชื่อ ที่ ยังไม่ได้เบิ กใช้ วัด มูลค่ าปั จจุบัน ของส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญ ญากับ
ธนาคารกรณีภาระผูกพันถูกเบิกใช้ และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดว่าจะได้รบั ในกรณีที่สินเชื่อถูกเบิกใช้
• สัญ ญาคา้ ประกันทางการเงิน วัดมูลค่าจากส่วนที่ต่ากว่าของประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผูถ้ ือสัญญา
และจานวนที่ธนาคารคาดว่าจะได้รบั คืน
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
เมื่อมีการเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินเดิมถูก แทนที่ดว้ ย
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่เนื่องจากปั ญหาทางการเงินของผูก้ ู้ กลุ่มธนาคารจะพิจารณาว่าจะตัด รายการสินทรัพย์ทางการ
เงินหรือไม่และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จะมีการวัดมูลค่าดังนี ้
• ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ส่งผลทาให้ตอ้ งตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
จากสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขจะถูก รวมเพื่ อ คานวณจ านวนเงิน สดที่ ค าดว่ าจะไม่ ได้ร ับ จาก
สินทรัพย์เดิม มูลค่าตามบัญ ชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกคานวณใหม่โ ดยจะใช้อัตราดอกเบี ย้ ที่แท้จริงเดิม
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
• ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส่งผลให้ตอ้ งตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ใหม่จะถือ
เป็ นกระแสเงินสดสุดท้ายที่ได้รบั จากสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่ตดั รายการ
การด้อยค่าด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (ขัน้ ที่ 3)
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินการด้อยค่าด้านเครดิต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลาที่ รายงาน และประเมิ นในความถี่ ที่
มากขึน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ควรประเมินเพิ่มเติม โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้า น
เครดิ ตรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วันในภาระสิ น เชื่อ ที่ มีสาระสาคัญ เมื่อ มี ข้อ บ่งชีว้ ่าผู้กู้กาลังประสบปั ญ หาทาง
การเงินอย่างมีนยั สาคัญ การฝ่ าฝื นสัญญา การล้มละลาย หรือการปรับโครงสร้างหนีด้ อ้ ยคุณภาพ
สินทรัพย์ที่อยู่ในขัน้ ที่ 3 จะถูกโอนไปขัน้ ที่ 2 ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิต สินทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกโอน
ไปขัน้ ที่ 1 เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รายงานนัน้ ไม่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รบั รูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
สินทรัพย์ทมี่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือ่ ซือ้ หรือเมือ่ กาเนิด (POCI)
สินทรัพย์ POCI เป็ นสิน ทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รบั รูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก การด้อ ยค่าของ
สินทรัพย์ POCI จะถูกพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุนับจากวันที่รบั รู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
สินทรัพย์ POCI นัน้ รับรู เ้ มื่อแรกเริ่มด้วยจานวนเงินสุทธิ จากการด้อยค่า และวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงซึ่งได้ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต การเปลี่ยนแปลงการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ ตลอดอายุในภายหลังจะถูกรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน และรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ เป็ นผลกาไรจากการ
ด้อยค่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุดงั กล่าว ณ วันที่รายงานจะมีจานวนเงินน้อยกว่าประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ที่เคยรวมในกระแสเงินสดที่ประมาณการ ณ การรับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
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(4) การจัดประเภทหนีส้ ินทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แนะนาวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินใหม่ โดยจัด
ประเภทหนีส้ ินทางการเงินเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ทัง้ นี ้ หนีส้ ินทางการเงินจะจัดประเภทเป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อ
กิจการถือไว้เพื่อค้า หรือเป็ นอนุพนั ธ์ หรือเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ ินทางการเงินที่จัดประเภท
เป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนต้องแสดงรายการดังนี ้
จานวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนีส้ ินจะแสดงใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
- จานวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือจะแสดงในกาไรหรือขาดทุน

-

(5) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แนะนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในปั จจุบนั ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชีป้ องกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบตั ิในแต่ละ
ประเภทนัน้ ขึน้ อยู่กับลักษณะของความเสี่ยงที่ทาการป้องกัน ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มธนาคารและธนาคารระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารและธนาคาร และต้องนาข้อมูลเชิงคุณภาพและการ
คาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
ปั จจุบันกลุ่มธนาคารและธนาคารใช้อนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง (Banking book) โดยส่วนที่เป็ นดอกเบีย้ บันทึก
ตามวิธีเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ทัง้ นี ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบตั ิตามการ
บัญ ชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับรายการที่เข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก
(6) การเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มขึน้ มากซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเครดิต และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
(7) การประเมินผลกระทบ
กลุ่มธนาคารและธนาคารคาดว่าจะถื อ ปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ ม นีเ้ ป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ ง
ผลกระทบกับกาไรสะสม หรือองค์ประกอบอื่นในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มธนาคารและ
ธนาคารจะไม่นาข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ าถือปฏิบตั ิกับข้อมูลทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
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ในการประเมินผลกระทบเบือ้ งต้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินเป็ นครัง้ แรก ผูบ้ ริหารประมาณการว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของเจ้าของ ของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
ผูบ้ ริหารได้พัฒ นาโมเดลสาหรับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตาม มาตรฐานการ รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 และประกาศและแนวทางที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ ผู้บริหารรับรู ผ้ ลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพิ่มเติ มเป็ นสารองที่ตั้งไว้รองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถสะท้อนใน
แบบจ าลองปั จ จุ บัน (management overlay) จากการประเมิ น และดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริ ห าร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บส ารองตาม
ข้อกาหนดในปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ ริหารคาดว่าจะไม่มีการตัง้ สารองเพิ่มเติมของกลุ่มธนาคารและธนาคาร ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 จากผลการคานวณโมเดลประกอบกับการประมาณการเพิ่มเติมโดยผูบ้ ริหาร
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ได้นาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรูส้ ินทรัพย์
สิทธิการใช้และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรูร้ ายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ หรือสินทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่าต่า
ส่วนการบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบัน เช่น ผูใ้ ห้เช่ายัง คงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินและสัญ ญาเช่าดาเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ จะทา
ให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบันกลุ่มธนาคารและธนาคารรับรูร้ ายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รบั ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าใน
กาไรหรือ ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่า และรับรู ส้ ินทรัพย์และหนีส้ ินในกรณี ที่การจ่ายเงินตามสัญ ญาเช่ามี
ช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรูค้ ่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มธนาคารและธนาคารจะรับรูส้ ิทธิการใช้สินทรัพย์และหนีส้ ินตาม
สัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานของ กลุ่มธนาคารและธนาคารตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 35.3 ส่งผลให้ลักษณะ
ของค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สัญ ญาเช่ าดังกล่ าวเปลี่ย นแปลงไป โดยกลุ่มธนาคารและธนาคารจะรับ รู ค้ ่ าเสื่อ มราคาของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบีย้ จ่ายของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
การประเมินผลกระทบ
กลุ่มธนาคารและธนาคารคาดว่าจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็ นครัง้ แรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบ
สะสมย้อ นหลัง ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถื อ ปฏิบัติต าม TFRS 16 จะปรับ ปรุ งกับยอดยกมาของก าไร สะสม ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ
กลุ่มธนาคารและธนาคารคาดว่าจะใช้ขอ้ ยกเว้นเรื่องการนาคานิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนวันที่
เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยจะน า TFRS 16 มาถื อ ปฏิบัติกับทุกสัญ ญาที่ ทาขึน้ ก่อ นวัน ที่ 1 มกราคม 2563 และเคยระบุเป็ น
สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินผลกระทบเบือ้ งต้นของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็ นครัง้ แรกต่องบการเงิน ผูบ้ ริหารได้ประมาณการว่าจะทาให้
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มธนาคารและธนาคารเพิ่มขึน้ จานวน 3,256 ล้านบาทและ 1,242 ล้านบาท
ตามลาดับ
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เลขทะเบีียนบริิ ษััท

0107537000017

สำำ�นักั งานใหญ่่

เลขที่่� 3000 ถนนพหลโยธิิน แขวงจอมพล เขตจตุุจักั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

โทรศััพท์์

02-299-1111

โทรสาร

02-299-1211

บริิ การลููกค้้ าสััมพัันธ์์

1558

เว็็บไซต์์

www.tmbbank.com

บุุคคลอ้้ างอิิงอื่่�น
นายทะเบีียนหุ้้�น

บริิ ษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
93 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 02-009-9999

ผู้้�สอบบััญชีี

นายชาญชััย สกุุลเกิิดสินิ 		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต	
หรืือ นางสาวพรรณทิิพย์์ กุุลสัันติิธำำ�รงค์์	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต	
หรืือ นางวิิไล บููรณกิิตติโิ สภณ		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต	

เลขที่่� 6827
เลขที่่� 4208
เลขที่่� 3920

บริิ ษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กัดั
ชั้้�น 50 เอ็็มไพร์์ ทาวเวอร์์
1 ถนนสาทรใต้้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ 02-677-2000

สํําหรัั บข้้ อมููลอื่่�นๆ ของธนาคาร สามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.tmbbank.com
หรืื อสแกน QR Code
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การลงทุุนของธนาคารทหารไทยในบริิษััทอื่่�น
นิิติิบุคุ คลที่่�ธนาคารทหารไทยถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้ �นไป ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ ว ณ 31 ธัันวาคม 2562 มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้ �

ชื่่�อบริิษััท

ที่่�ตั้้ง� สำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภทธุุรกิิจ

ชนิิดของหุ้้�น

บริิ ษััท บริิ หารสิินทรััพย์์พญาไท จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-354-5001 โทรสาร 02-354-5014

กรุุงเทพฯ

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััท บริิ หารสิินทรััพย์์พหลโยธิิน จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02- 617-4068-70

กรุุงเทพฯ

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

ธนาคารธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน)
โทรศััพท์์ 1770 (ลููกค้้ าสััมพัันธ์์)

กรุุงเทพฯ

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััทหลัักทรััพย์์จัดก
ั ารกองทุุนทหารไทย จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-636-1800 ต่่อ 1725 (ลููกค้้ าสััมพัันธ์์)

กรุุงเทพฯ

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

กรุุงเทพฯ

อสัังหาริิ มทรััพย์์

หุ้้�นสามััญ

ลำำ�พููน

ค้้ าปลีีก/ส่่ง

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-558-7555, โทรสาร 02-558-7566

กรุุงเทพฯ

การบริิ การ

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััท เอ็็มไทยเอสเตท จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-261-1144, โทรสาร 02-261-1143

กรุุงเทพฯ

อสัังหาริิ มทรััพย์์

หุ้้�นสามััญ

แพร่่

การผลิิต

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััท ทริิ ส คอร์์ ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-032-3000, โทรสาร 02-231-3681

กรุุงเทพฯ

การบริิ การ

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััท เมืืองค้้ าส่่ง จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-531-6860, โทรสาร 02-532-3009

กรุุงเทพฯ

การขนส่่ง

หุ้้�นสามััญ

บริิ ษััท วิิงกรุ๊๊�ป จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 053-331315-6, โทรสาร 053-331314, 053-331336

เชีียงใหม่่

ผลิิตเสื้้ �อผ้้ าสำำ�เร็็ จรููป

หุ้้�นสามััญ

บริิษััทที่่�เป็็ นการลงทุุนเชิิงกลยุุทธ์์ และประกอบธุุรกิิจด้้ านการเงิิน

บริิษััทที่่�สนัับสนุุนธุุรกิิจธนาคาร
บริิ ษััท พััฒนาอสัังหาริิ มทรััพย์์ ทีีเอ็็มบีี จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 02-299-1159, โทรสาร 02-242-3138-9
บริิษััทอื่่�นๆ
บริิ ษััท เอ็็น ดีี กรุ๊๊�ป ฟีี ดมิิลล์์ จำำ�กัดั

บริิ ษััท ไทยเจริิ ญผลอุุตสาหกรรม จำำ�กัดั
โทรศััพท์์ 054-581202, โทรสาร 054-581876
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การถืือหุ้้� นของธนาคารทหารไทย

จำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด
ที่่�ออกจำำ�หน่่ ายแล้้ ว

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

อััตราการถืือหุ้้� น (%)

จำำ�นวนเงิินสุุทธิิจากค่่ าเผื่่�อการลดราคา
หลัักทรัั พย์์ (บาท)

107,000,000

107,000,000

100.00

0.00

2,500,000

2,500,000

100.00

25,000,000.00

6,064,862,170

6,063,411,688

99.98

167,840,202,196.55

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

51,950

10.39

45,369,901.91

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
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ช่องทางให้บริการในประเทศ
ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
สาขาและศููนย์์ ธุุรกิิจ
สาขาในประเทศ

401 สาขา ทั่่�วประเทศ (รวม ME by TMB 1 สาขา)

สำำ�นักั งานเขตลููกค้้ าเอสเอ็็มอีี

45 แห่่ง สำำ�หรัับลููกค้้ าผู้้�ประกอบการขนาดย่่อม
35 แห่่ง สำำ�หรัับลููกค้้ าธุุรกิิจ

จุุดบริิ การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

1 แห่่ง สำำ�นักั งานใหญ่่

ช่่ องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Banking)
เครื่่�องเอทีีเอ็็ม

2,025 เครื่่�อง

เครื่่�องฝากถอนเงิินสด

710 เครื่่�อง

เครื่่�องออลอิินวััน

58 เครื่่�อง

ช่่ องทางดิิจิทัิ ลั (Digital Banking)
ทีีเอ็็มบีี อิินเทอร์์ เน็็ตแบงก์์กิ้้ �ง
(TMB Internet Banking)

บริิ การธนาคารออนไลน์์สำำ�หรัับลููกค้้ าบุุคคล
ผ่่านเว็็บไซต์์ www.tmbdirect.com

ทีีเอ็็มบีี ทััช
(TMB Touch)

บริิ การธนาคารทางสมาร์์ ทโฟนและแท็็บเล็็ตในรููปแบบแอพพลิิเคชััน สำำ�หรัับลููกค้้ าบุุคคล
รองรัับการใช้้ งานได้้ ทั้้ �งระบบ iOS และ Android

ทีีเอ็็มบีี บิิสซิเิ นส คลิ๊๊�ก
(TMB Business Click)

บริิ การธนาคารออนไลน์์สำำ�หรัับลููกค้้ าธุุรกิิจ
ผ่่านเว็็บไซต์์ www.tmbbizdirect.com

ทีีเอ็็มบีี บิิสซิเิ นส ทััช
(TMB Business Touch)

บริิ การธนาคารทางสมาร์์ ทโฟนและแท็็บเล็็ตในรููปแบบแอพพลิิเคชััน สำำ�หรัับลููกค้้ าธุุรกิิจ
รองรัับการใช้้ งานได้้ ทั้้ �งระบบ iOS และ Android

ช่่ องทางโทรศััพท์์ (Phone Banking)
บริิ การลููกค้้ าสััมพัันธ์์

1558
โทรจากต่่างประเทศ +66-2299-1558

ศููนย์์ธุรุ กิิจสััมพัันธ์์
SME Center

02-828-2828

ศููนย์์บริิ การลููกค้้ าธุุรกิิจ
Corporate Center

02-643-7000
ให้้ บริิ การตั้้�งแต่่เวลา 8.00 น. ถึึง 18.00 น. ทุุกวันั ทำำ�การของธนาคาร

ME by TMB ธนาคารรูู ปแบบดิิจิทัิ ลั (Digital Banking)
สาขา

ME PLACE ศููนย์์การค้้ าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้�น 5

บริิ การลููกค้้ าสััมพัันธ์์

02-502-0000

เวบไซต์์

www.mebytmb.com

ME by TMB Application

บริิ การธนาคารทางสมาร์์ ทโฟนและแท็็บเล็็ตในรููปแบบแอพพลิิเคชััน สำำ�หรัับลููกค้้ าธุุรกิิจ
รองรัับการใช้้ งานได้้ ทั้้ �งระบบ iOS และ Android

ข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับช่่ องทางการให้้ บริิการและเวลาให้้ บริิการ
สามารถค้้ นหาได้้ ที่่� www.tmbbank.com หรืื อโทรสอบถาม 1558 หรืื อสแกน QR code
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สาขาในต่่ างประเทศ
ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
สาขา

ติิดต่่อ

สาขานครหลวงเวีียงจัันทน์์
ที่่�อยู่่ไ� ปรษณีีย์์

TMB Bank Public Company Limited
054 Unit 5 Samsenthai Road, Chanthabouly,
Vientiane, Laos P.D.R

ที่่�อยู่่จ� ดทะเบีียน

TMB Bank Public Company Limited
054 Unit 5 Samsenthai Road, Chanthabouly,
Vientiane, Laos P.D.R

ผู้้�จััดการสาขา

นายชาตรีี บรรเลงรมย์์

โทรศััพท์์

856-21-216486, 856-21-217174

โทรสาร

856-21-214726

อีีเมล

chatree.ban@tmbbank.com

สาขาหมู่่�เกาะเคย์์ แมน
ที่่�อยู่่ไ� ปรษณีีย์์

ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน) สาขาหมู่่เ� กาะเคย์์แมน
3000 ถนนพหลโยธิิน จตุุจักั ร, กรุุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

ที่่�อยู่่จ� ดทะเบีียน

Cainvest Bank and Trust Limited
P.O. Box 1353
5th Floor Harbour Place, 103 South Church Street,
George Town, Grand Cayman, KY1-1108,
Cayman Islands

ผู้้�จััดการสาขา

นายเฉลิิมชััย ไพสิิฐมงคล

โทรศััพท์์

662-299-1195

โทรสาร

662-242-3139

อีีเมล

chalermchai.pai@tmbbank.com

สแกน QR Code สําหรั บข้ อมูลสาขาต่ างประเทศ
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ธนาคารตััวแทน
ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ประเทศ
ออสเตรเลีีย
แคนาดา
จีีน

เดนมาร์์ ก
ฟิิ นแลนด์์
ฝรั่่�งเศส

เยอรมนีี
ฮ่่องกง
อิินโดนีีเซีีย
อิินเดีีย
อิิสราเอล
ญี่่�ปุ่่� น

เกาหลีี
มาเลเซีีย
เนเธอร์์ แลนด์์
ซาอุุดิอิ าระเบีีย
สิิงคโปร์์
สวีีเดน
สวิิตเซอร์์ แลนด์์
ไทย

สหราชอาณาจัักร
สหรััฐอเมริิ กา
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ธนาคารตััวแทน
Australia and New Zealand Banking Group Limited
The Bank of New York Mellon
Agricultural Bank of China Limited
Bank of China Limited
China Construction Bank Corporation
Bank of Communications Co Ltd
Nordea Bank Abp
Nordea Bank Abp
BNP Paribas SA
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
CACIB
Crédit Industriel et Commercial
Commerz Bank AG
Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
Standard Chartered Bank, Hong Kong branch
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank, India branch
Bank Leumi le-Israel BM
MUFG Bank Ltd.
The Okazaki Shinkin Bank
Mizuho Bank Ltd
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
KEB Hana Bank
CIMB Bank Berhad
ING Bank N.V.
Standard Chartered Bank, Dubai branch
DBS Bank Ltd
Oversea-Chinese Bank Corporation Ltd.
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Credit Suisse AG
ธนาคาร กรุุงเทพ จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร เพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
ธนาคาร กรุุงศรีี อยุุธยา จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร แห่่งประเทศไทย
ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร เพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้ าแห่่งประเทศไทย
ธนาคาร ออมสิิน
ธนาคาร ไอซีีบีีซีี (ไทย) จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร กสิิกรไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
Barclays Bank Ltd.
HSBC Bank PLC
Bank of America N.A.
The Bank of New York Mellon
Bank of the West
Citibank N.A.

Industrial and Commercial Bank of China Limited
HSBC Bank (China) Co Ltd
DBS Bank (China) Limited

Natixis
Societe Generale

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited

The Towa Bank Ltd
The Yamaguchi Bank Ltd
Momiji Bank Ltd
The Kitakyushu Bank Ltd

The National Commercial Bank
United Overseas Bank Limited
Bank of Singapore Limited
UBS AG
ธนาคาร เกีียรติินาคิิน จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิิชย์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร สแตนดาร์์ ดชาร์์ เตอร์์ ด (ไทย) จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์์
ธนาคาร ทิิสโก้้ จำำ�กัดั (มหาชน)
ธนาคาร ยููโอบีี จำำ�กัดั (มหาชน)
National Wesminster Bank Plc
Standard Chartered Bank
International Finance Corporation
JP Morgan Chase Bank N.A.
Wells Fargo Bank N.A.

เอกสารแนบ 1
ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเลขานุุการบริิ ษััท หััวหน้้ างานตรวจสอบ และหััวหน้้ ากำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน

นายนริิศ อารัั กษ์์สกุุลวงศ์์

นายสุุนทร รัั กพาณิิชย์์

นายวรุุ ณ กาญจนภูู

ตำำ�แหน่่ งในธนาคาร
• เลขานุุการบริิ ษััท
•	หััวหน้้ ากลยุุทธ์์องค์์กร

ตำำ�แหน่่ งในธนาคาร
•	หััวหน้้ าตรวจสอบ

ตำำ�แหน่่ งในธนาคาร
•	หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• Master of Business Administration,
Harvard Business School, Massachusetts,
USA
• Master of Science, Management Science
and Engineering, Stanford University,
California, USA
• Bachelor of Science, Electrical Engineering
(Distinction), Stanford University,
California, USA
• Company Secretary Program และ Board
Reporting Program,
สมาคมส่่งเสริิ มสถาบัันกรรมการบริิ ษััทไทย
• Design Thinking, Southeast Asia Center
Cybersecurity Awareness, Deloitte
• มาตรการป้้องกัันการฟอกเงิินและสนัับสนุุน
ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
•	การต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั ,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• How can we secure from cyber threats?,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Promoting Risk Awareness 2018,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Cyber Resilience Awareness,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• IFRS 9 Implication and Readiness,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Inside Information and Data Privacy,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Branding and NPS Update,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• MBA (Financial Management)
University of Bridgeport Connecticut
• เศรษฐศาสตร์์ บัณฑิ
ั ติ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• มาตรฐานการบััญชีีระหว่่างประเทศ
IAS 39/IAS
• มาตรฐานการบััญชีีระหว่่างประเทศ IAS 39/IAS
• Operational Risk Management Forum
• โครงการอบรมผู้้�บริิหารธนาคารและ
สถาบัันการเงิิน FINEX
• Internal Audit Transformation to
Data Analytics
• New technology applied in financial world
and key concerned issues
• Mobile Banking and Digital Bank Audit

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• MBA, Eastern Michigan University, USA
•	วิิทยาศาสตรบััณฑิติ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Compliance Training on Securities
Business for Head Compliance
• Global and Regional Legal &
Compliance Conferences
• Rethinking Leadership
• Leadership Program for Manager
• Compliance Office Traning Program
• หลัักสููตรความรู้้�เกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั งิ าน
ด้้ านธุุรกิิจหลัักทรััพย์์สำ�ำ หรัับผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุด
ในหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
(Head of Compliance) ปีี 2562
• Market Conduct
• Information Risk Management
• Anti Corruption
• Risk Awareness
• Code of Conduct

อายุุ 37 ปีี

ประสบการณ์์ ทำำ�งาน
2562 - ปัั จจุุบันั
• เลขานุุการบริิ ษััท
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2561 - ปัั จจุุบันั
•	หััวหน้้ ากลยุุทธ์์องค์์กร
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2558 - 2561
• ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส กลยุุทธ์์องค์์กร
และพััฒนาธุุรกิิจ,
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
2550 - 2558
• Engagement manager,
McKinsey & Company

อายุุ 59 ปีี

ประสบการณ์์ ทำำ�งาน
2561 - ปัั จจุุบันั
•	หััวหน้้ าตรวจสอบ
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2556 - 2560
•	หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารพิิจารณาสิินเชื่่อ� ธุุรกิิจ
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2554 - 2556
• เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารพิิจารณาสิินเชื่่อ� ธุุรกิิจ
	ลููกค้้ าบรรษััทธุุรกิิจขนาดใหญ่่
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2549 - 2554
• เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารพิิจารณาสิินเชื่่อ� ธุุรกิิจ 1
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

อายุุ 53 ปีี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปัั จจุุบันั
•	หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร กำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
	ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2556 - 2559
•	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
	สายงานกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
	ธนาคารเอเอ็็นแซด (ไทย) จำำ�กัดั (มหาชน)
2550 - 2556
• รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
	สายงานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน,
	สายงานกฎหมาย, สายงานตรวจสอบภายใน,
และเลขานุุการบริิษัทั
	ธนาคารสแตนดาร์์ ดชาร์์ เตอร์์ ด (ไทย)
	จำำ�กัดั (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับผู้้�ที่่ไ� ด้้ รับั มอบหมายให้้ รับั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน และผู้้�ที่่ไ� ด้้ รับั มอบหมายให้้ รับั ผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีี
ชื่่�อ - นามสกุุล
ตำำ�แหน่่ ง

อายุุ คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา

ประสบการณ์์ การทำำ�งานย้้ อนหลััง

1. นางประภาศิิริิ โฆษิิตธนากร
ประธานเจ้้าหน้้ าที่่�บริิหาร
ด้้านการเงิิน

55

- Master of Business Administration (MBA),
มหาวิิทยาลััยอััสสัมั ชััญ
- Bachelor of Business Administration
(Magna Cum Laude),
มหาวิิทยาลััยอััสสัมั ชััญ
- Certified Public Accountant (CPA),
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
- Director Certification Program (DCP),
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ บริิษัทั ไทย
- อบรมความรู้้�เกี่่ย� วกัับกฎหมายภาษีีอากร,
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

2561 - ปัั จจุุบันั
•	ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารด้้ านการเงิิน
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2541 - 2561
• พาร์์ทเนอร์์ส,
บริิษัทั ที่่�ปรึึกษากฎหมายและภาษีีอากร
ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส จำำ�กัดั
2537 - 2540
•	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่าย Investment Banking
บริิษัทั บรรษััทเงิินทุุนอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย จำำ�กัดั
2534 - 2537
•	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่าย Corporate Finance
บริิษัทั มอร์์แกน เกรนเฟลล์์ ไทย จำำ�กัดั

2. นางสาวอาวีีวรรณ ตั้้�งตรงจิิตร
หััวหน้้ าควบคุุมทางการเงิิน

51

- Master of Public Administration, University of
Southern California, USA
- บััญชีีบัณฑิ
ั ติ , พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- Director Certification Program (DCP),
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
- CFO Focus on Financial Reporting
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
- Lean Six Sigma (LSS) executive training session,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
- Global Executive Mindset,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
- IFRS9 Management Awareness Workshop,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
- Strategic Workshop on Disruptive Banking,
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
- Smart Disclosure Program (SDP),
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- Beyond Treasury Management รุ่่�น 2/2562,
สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์

2561 - ปัั จจุุบันั
•	หััวหน้้ าควบคุุมทางการเงิิน
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2552 - 2561
•	หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารวางแผน
และวิิเคราะห์์ทางการเงิิน
ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2543 - 2552
•	หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
วางแผนและวิิเคราะห์์
ทางการเงิิน-กลุ่่�มลููกค้้ าธุุรกิิจ
ธนาคารสแตนดาร์์ ดชาร์์ เตอร์์ ด (ไทย)
จำำ�กัดั มหาชน
2539 - 2543
•	ผู้้�อำำ�นวยการ สายวางแผนธุุรกิิจ
และทรััพยากรบุุคคล
บริิษัทั  บััตรกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กัดั
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เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ/ผู้้�บริิ หารของธนาคารทหารไทยในบริิ ษััทย่่อยและบริิ ษััทร่่วม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่ อย
1. 	ธนาคารธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
1. นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม
2. นายประสงค์์ พููนธเนศ
3. นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์
4. พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์
5. นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส
6. นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิิทธิ์์�
7. นายจุุมพล ริิ มสาคร
8. นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์
9. นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ
10. นายมิิฮาว ยาน ซููเรค

2. บริิษััท ธนชาตโบรกเกอร์์ จำำ�กััด
ไม่่มีีกรรมการที่่�เป็็ นกรรมการ/ผู้้�บริิ หารของธนาคารทหารไทย
3. บริิษััท บริิหารสิินทรัั พย์์ พหลโยธิิน จำำ�กััด
1. นายโยฮัันเนส ฟรานซิิสคัชั คริิ เซล
2. นางสุุวรรณีี แคม
3. นางเฉิิดประภา ฉลาดสุุนทรวาทีี
4. นางสาววารีี ธััญมงคลสวััสดิ์์�
5. นายสุุทธิิชัยั ถิิรานุุชิิต

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทร่่ วม

1. บริิษััทหลัักทรัั พย์์ จัดก
ั ารกองทุุนทหารไทย จำำ�กััด
1. นางมารีี แรมลีี
2. บริิษััทหลัักทรัั พย์์ จัดก
ั ารกองทุุนธนชาต จำำ�กััด
1. นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ
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เอกสารแนบ 4
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร ในปีี 2562
จำำ�นวนหุ้้�น
ลำำ�ดัับ รายชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ ง
ที่่�ถืือ ณ วัันที่่�
31 ธ.ค. 2561
1
นายประสงค์์ พููนธเนศ
ประธานกรรมการ
1
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
2
นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์
รองประธานกรรมการ
2
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
3
พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์
กรรมการ
3
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
นายฟิิ ลลิิป จีี.เจ.อีี.โอ. ดามััส
กรรมการ
2,556,580
4
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
นายสิิงหะ นิิกรพัันธุ์์�
กรรมการอิิสระ
5
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
นายจุุมพล ริิ มสาคร
กรรมการ
6
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
4
นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์
กรรมการอิิสระ
7
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
นายหยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์
กรรมการ
8
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
�
นายไพรสััณฑ์์ วงศ์์สมิิทธิ์์
กรรมการอิิสระ
9
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
9,100
นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ 5
กรรมการ
10
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
6
นายปริิ ญญา หอมอเนก
กรรมการอิิสระ
11
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
7
นายมิิฮาว ยาน ซููเรค
กรรมการ
12
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ
นายปิิ ติิ ตััณฑเกษม
กรรมการและประธาน
6,838,700
13
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หาร
นางประภาศิิริิ โฆษิิตธนากร
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
14
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ บริิ หารด้้ านการเงิิน
นายเสนธิิป ศรีี ไพพรรณ
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
15
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ บริิ หารลููกค้้ าธุุรกิิจ
นายโยฮัันเนส ฟรานซิิสคัสั คริิ เซล
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
16
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ ด้้ านบริิหารความเสี่ย่� ง
นายมาร์์ คัสั โดเลงก้้ า 8
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
17
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ บริิ หารด้้ านปฏิิบัติั ิการ
9
นางมารีี แรมลีี
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
18
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ บริิ หารลููกค้้ ารายย่่อย
หมายเหตุุ
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1

ข้้ อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
จำำ�นวนหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ถือื ณ วัันที่่�
เปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิ
31 ธ.ค. 2562
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
5,126,411
2,569,831
9,100
11,572,894
4,734,194
-

นายประสงค์์ พููนธเนศ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
นายศุุภเดช พููนพิิพัฒ
ั น์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รองประธานกรรมการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
3
พลเอก ณััฐพล นาคพาณิิชย์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 30 พฤษภาคม 2562
4
นายธีีรนัันท์์ ศรีี หงส์์ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
5
นายสมเจตน์์ หมู่่�ศิิริิเลิิศ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 3 ธัันวาคม 2562
6
นายปริิ ญญา หอมอเนก ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
7
นายมิิฮาว ยาน ซููเรค ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562
8
นายมาร์์ คัสั โดเลงก้้ า ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารด้้ านปฏิิบัติั ิการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 พฤษภาคม 2562
9
นางมารีี แรมลีี ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ หารลููกค้้ ารายย่่อย ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม 2562
2

หน้้านี้้ป� ล่่อยว่่างไว้้ โดยเจตนา

