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ส่ วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
ธนาคารทหารไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และมี
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุน้ ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการทหารทั้งในและนอกประจาการ
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้ง
ให้ธนาคารทหารไทย จากัด และได้มี การเพิ่ มทุ นครั้ งแรกจากจานวน 10 ล้านบาท เป็ นจานวน 100 ล้านบาท และได้เข้า
จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537
ในเดื อนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิ จการกับธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุ นอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งการรวมกิ จการดังกล่าวส่ งผลให้ธนาคารมี บริ ษ ทั ประกันฯ และบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ นอยู่ในเครื อ
ทาให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น
ในเดื อนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเพิ่มทุนจานวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุ่มไอเอ็นจี ซึ่ งเป็ นสถาบัน
การเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ทาให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้น
ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารอันดับที่ 7 ในสิ นทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสิ นเชื่ อ โดยณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบ
การเงินเฉพาะ) ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 842.9 พันล้านบาท เงินรับฝาก 611.5 พันล้านบาท และสิ นเชื่อ 643.4 พันล้านบาท
1.1.2 วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ของธนาคารใน 5 ปี ข้ างหน้ า
• กลยุทธ์ (Strategy)
ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการที่ จะช่ วยผลักดันให้ทีเอ็มบี บรรลุเป้ าหมาย โดยทั้งหมดนี้ พฒั นามา
จากกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 2551:
1. มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึ้ง
ที เอ็มบี มุ่งเน้นความสาคัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุ มชน (รวมถึง
ความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่ งจะทาให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีนวัตกรรมที่ ดีและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
2. เพิม่ จานวนเงินฝากคุณภาพ
ทีเอ็มบีมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มจานวนเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริ หารต้นทุนเงินฝากให้ใกล้เคียงกับธนาคารชั้นนาที่
เป็ นคู่แข่งการเพิ่มจานวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ใหม่กบั ลูกค้า ขณะเดียวกันเงินฝากที่มีคุณภาพ
ยังสามารถนาไปปล่อยสิ นเชื่อหรื อลงทุนเงินในสิ นทรัพย์ได้ซ่ ึ งทาให้ธนาคารมีผลกาไรที่ยงั่ ยืน
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3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับธุ รกรรมทางการเงินเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคารของ
ลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น การมองเห็นการทาธุรกรรมของลูกค้าได้
ดีข้ ึนจะช่วยให้ธนาคารมีการบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงที่ดีข้ ึน และมีตน้ ทุนในการกูย้ ืม (Funding cost) ลดลง
ส าหรั บที เอ็มบี ความเป็ นเลิ ศ ด้านธุ ร กรรมทางการเงิ น ยังหมายถึ งการให้บริ การลูกค้าด้วยวิธีการที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยส่ งผลให้ทีเอ็มบีกลายเป็ นธนาคารหลักของลูกค้า
4. การสร้ างรายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ อย่ างยัง่ ยืน
ที เอ็มบี ให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ ยอย่างยัง่ ยืนมาโดยตลอด เพราะรายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ ยจะ
ส่ งผลให้ธนาคารสามารถบริ หารเงิ นทุ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เนื่ องจากใช้เงิ นทุ นเพี ยงเล็กน้อยเมื่ อเที ยบกับการปล่อย
สิ นเชื่อ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ
5. ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ องอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ทีเอ็มบีมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้ าหมายกาไรสุ ทธิ ตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้ าหมายที่จะบรรลุ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ อยูใ่ นระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนา ภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ธนาคาร
ได้มุ่งเน้นเพิ่มจานวนลูกค้าในกลุ่มที่มีอตั ราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ ยงแล้ว (Risk-adjusted return) ที่ดีกว่า อาทิเช่น กลุ่ม
SME พร้อมกับบริ หารสภาพคล่องในเชิ งรุ กและเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Share of Wallet) โดย
การ cross-selling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ลกู ค้าปัจจุบนั
6. บริหารต้ นทุนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ้นธนาคารจะต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานทั้งทางด้านรู ปแบบของการ
ประกอบธุรกิจ (Business Model) และกระบวนการทางาน (Operational Process) ทุกภาคส่ วนของธนาคารมีส่วนสาคัญใน
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานผ่านโครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
7. เพิม่ ขีดความสามารถขององค์ กรให้ มปี ระสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ที อม็ บี มุ่งมัน่ ที่ จะสร้างพนักงานที่ มีขีดความสามารถและศักยภาพสู ง โดยพนักงานมีความแนวคิ ดและทักษะใน
การทางานร่ วมมือกันข้ามสายงานและตัดสิ นใจเพื่อบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2555

•

ที เอ็มบี ยงั คงออกผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ซ่ ึ งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่ น บัญชี เงิ นฝากที เอ็มบี
ธุ รกรรมทาฟรี ME by TMB บัญ ชี ธุรกิ จ One Bank One Account และบัญ ชี ธุรกิ จ One Bank One
Day บัญ ชี เงิ น ฝากที เอ็มบี ธุรกรรมทาฟรี ทาให้ลูกค้า สามารถทาธุ ร กรรมทางการเงิ น ได้โดยไม่ มี
ค่าธรรมเนี ยมจานวน 10 ครั้งต่อเดื อน เพียงลูกค้ามีรายการเงินเข้าบัญชี ข้ นั ต่า 15,000 บาทต่อเดื อน
ผลิตภัณฑ์น้ ี มอบอิสระแก่ลูกค้าในการเข้าถึ งบัญชี ที่เครื่ องเอที เอ็มของธนาคารใดก็ได้ทวั่ ประเทศ
หรื อสามารถโอนเงินต่างธนาคารหรื อข้ามเขตโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ ME by TMB เป็ น
อีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์หลักที่ปฏิวตั ิวงการการเงินแบบดั้งเดิม ด้วยการส่ งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
จากการดาเนินงานผ่านช่องทางดิจิทลั เท่านั้นไปเป็ นการให้ดอกเบี้ยกับลูกค้าที่สูงขึ้น นอกเหนื อจาก
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นี้ ME by TMB ยังมุ่งเน้นการทาธุ รกรรมด้วยตนเองอันส่ งผลให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของและ
ความอิสระ อีกทั้งเป็ นการสร้างประสบการณ์ ที่เอกลักษณ์ ของ TMB บัญชี ธุรกิ จ “One Bank One
Account” และบริ การ “One Bank One Day” ช่ วยให้ลูกค้าธุ รกิ จได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการ
ทาธุรกรรมและสามารถเคลียร์เช็คระหว่างภูมิภาคได้ภายในวันเดียวกัน

ปี 2556

ปี 2557

•

ธนาคารปิ ดความเสี่ ยงสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิม (remaining legacy NPL) โดยการขายสิ นเชื่ อ
ด้อยคุณภาพ เพื่อเร่ งการลดลงของปริ มาณสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และตั้งสารองพิเศษ ซึ่ งส่ งผล
ให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.10 (งบการเงิ นรวม) และร้อยละ 3.75 (งบ
การเงินเฉพาะ) ขณะที่ อตั ราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณ ภาพเพิ่ มเป็ นร้อยละ 118 (งบการเงิ น
เฉพาะ)

•

ทีเอ็มบีได้สร้างความร่ วมมืออย่างแข็งแกร่ งกับเอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต ซึ่ งเคยเป็ นหน่วยงานหนึ่ ง
ของไอเอ็นจี ประกันชี วิต โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาธุ รกิจในระยะยาวและกลยุทธ์การยึด
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง

•

การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลส่ วนใหญ่ ให้อยู่ภ ายใต้ Empowering Organization
Framework เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาส
ในการพัฒนาเส้นทางอาชีพให้กบั พนักงานของธนาคาร ในปี นี้ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัว 'Career by ME' เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีอิสระในการพัฒนาเส้นทางอาชี พของตัวเอง โดยทีเอ็มบี ได้จดั หา
เครื่ องมือสาหรับพนักงานในการวางเป้ าหมายระยะยาวที่ เหมาะสมกับทักษะในปั จจุบนั และเติมเต็ม
ทักษะที่ พนักงานยังขาด พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่อพัฒนาตัวเองพร้อมกับปรึ กษาหัวหน้า
งานและสามารถรับผิดชอบกับเส้นทางอาชีพของตัวเอง

•

ในปี 2556 ที เอ็มบี ได้กาไรก่อนตั้งสารองถึง 14.4 พันล้านบาท เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของ
ธนาคารที่กาไรก่อนตั้งสารองทะลุหมื่นล้านบาท

•

ที เอ็มบี ได้รับการปรับเครดิ ตเพิ่ มขึ้ นโดยสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ ส (Standards & Poor’s) จาก BB+
เป็ น BBB- เนื่ องจากการพัฒนาอย่างมัน่ คงของผลประกอบการ ความสามารถในการจัดการคุณภาพ
สิ นทรัพย์ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ แข็งแกร่ งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ที เอ็มบี ยงั ได้รับ
การเข้าร่ วมเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่ งการได้เข้าร่ วมในดัชนี MSCI เป็ น
ตาแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการสู ง และเพิ่มความโดดเด่นให้แก่หุน้ ของธนาคารในสายตาของนักลงทุนทัว่
โลก

•

ที เอ็มบี บ รรลุ เป้ าหมายอัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ร้อ ยละ 14.7% ซึ่ งการเติ บ โตที่
แข็งแกร่ งนั้นมาจากความสาเร็ จของการปรับใช้กลยุทธ์ของธนาคาร นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยงั ประสบ
ความสาเร็ จในการควบคุมคุณภาพสิ นทรัพย์ สะท้อนให้เห็นได้จาก อัตราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเชื่ อของที เอ็มบี ลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2557 อยู่ทีร้อยละ 2.85% และ อัตราส่ วน
สารองต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 157
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•

ทีเอ็มบีได้รับการปรับเครดิตเพิ่มขึ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดีส์ (Moody’s) จาก Baa3
เป็ น Baa 2 พร้อมแนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” เนื่ องจากการดาเนิ นงานที่ ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง การรักษา
คุณภาพสิ นเชื่ อและสัดส่ วนสารองต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพที่ แข็งแกร่ ง รวมถึงการรักษาสภาพคล่อง
และการดารงเงินกองทุนที่อยูใ่ นระดับสูง

•

ทีเอ็มบียงั ประสบความสาเร็ จในการเสนอขายตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่
2 ครั้ งที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ งผูอ้ อกตราสารมี สิ ทธิ ไถ่ถอนก่ อนกาหนด ที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ทาให้ ณ สิ้ นปี 2557 เงินกองทุนต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR) อยูใ่ นระดับสูง ที่ร้อยละ 18.3%

•

ในปี 2557 ธนาคารได้พฒั นาระบบทีเอ็มบี อินเตอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง สาหรับคอมพิวเตอร์ หรื อแท็บเล็ต
และระบบที เอ็มบี ทัช โมบายแอพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิ การ iOS/Android เพื่ อ
ช่วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงินของลูกค้าเป็ นเรื่ องง่าย ทั้งนี้ ทีเอ็มบี ได้เพิ่มจุดบริ การสาหรับการทา
ธุ รกรรมฝากเงินสดมากกว่า 2,400 จุดบริ การ ผ่านสาขาของธนาคารออมสิ นและที่ ทาการไปรษณี ย ์
ไทยทัว่ ประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าของธนาคารในการฝากเงินสด

•

ธนาคารได้ออกผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ เช่ น กลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์บัตรเครดิ ต ได้แก่ บัตรเครดิ ต So Smart และ
บัตรเครดิต So Fast นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ได้ยกระดับสิ ทธิ ประโยชน์ One bank และพัฒนาอีกขั้นหนึ่ ง
ของความสะดวก ด้วยบริ การรับเช็คถึงที่ เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าให้กบั ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

•

ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเติ บโตเงิ นฝากและเงิ นให้สินเชื่ อ รวมถึ งกาไรก่ อนตั้งสารอง
เพิ่ มขึ้ นถึง 20% แม้ในสภาวะเศรษฐกิ จที่ ผนั ผวน นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยงั ประสบความสาเร็ จในการ
ออกหุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ สกุลเงินหยวน (ติ่มซาบอนด์) วงเงิน 600 ล้านหยวน อายุ 3 ปี
ชุ ด แรกจากประเทศไทยที่ จาหน่ ายในต่ างประเทศ ซึ่ งที เอ็ม บี ไ ด้รั บ รางวัล ตราสารหนี้ สกุลเงิ น
ท้ อ งถิ่ น ย อ ด เยี่ ยม 2015 (Best Local Currency Bond 2015) จาก The Asset Triple A Country
Awards

•

ธนาคารเปิ ดตัว ที เอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ที่ ช่วยให้ทุก
ธุ รกรรมทางการเงิ นเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ มากขึ้ น เพื่ อให้
ลูกค้ามัน่ ใจในการใช้งาน อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับลูกค้าธุ รกิจ
หรื อ TMB Business Click ให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้ น ด้วยการเพิ่ มฟั งก์ชั่นการโอนเงิ นต่ างธนาคารผ่าน
ระบบ SMART และ BAHTNET เพื่อเอื้ออานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถบริ หารจัดการการเงิ น
ได้ ค รบวงจร นอกจากนี้ ที เอ็ ม บี ยัง ได้ เปิ ดตั ว บริ การค้ าประกั น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ หรื อ
TMB e-Guarantee ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการที่ ต ้อ งการประมู ลงานภาครั ฐโดยไม่
จาเป็ นต้องเดิ นทางมาติดต่อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ในการทาธุรกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ซึ่ งเป็ นบัญชี เพื่อการทาธุ รกรรม
โดยลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมภายในธนาคารที เอ็มบี และถอนเงิ นสดจากตูเ้ อที เอ็มทุ กธนาคารทัว่
ไทยโดยไม่ มีค่ าธรรมเนี ย มและไม่ จากัด จานวนครั้ ง รวมถึ งไม่ มี ค่ าธรรมเนี ยมการโอนเงิ น ต่ าง
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ธนาคาร การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ 5 รายการแรกต่อเดือน อีกทั้งไม่จาเป็ นต้องมีเงินขั้นต่า
คงไว้ในบัญชี ทั้งนี้ การเติ บโตถึง 10% จากปี 2557 สะท้อนความสาเร็ จของเงิ นฝากสาหรับการทา
ธุรกรรม (Transactional deposit) ประเภทนี้ได้เป็ นอย่างดี

ปี 2559

•

โปรแกรมการเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลได้ถู ก น ามาปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ ธ นาคารมี
สภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชี พ
ให้กับ พนักงานของธนาคาร ในปี 2558 นี้ ได้มี ก ารริ เริ่ ม โครงการพัฒ นาพนัก งานผูม้ ี ศ ักยภาพ
(Talent Development Program) เพราะที เอ็มบี เชื่ อว่าพนักงานที่ มีศ ักยภาพจะเป็ นกาลังขับ เคลื่ อ น
องค์กรที่สาคัญในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็ นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่ งขัน ของที เอ็ม บี โดยธนาคารได้ส ร้ า งโอกาสให้กับ พนักงานในการเสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ให้กบั ตนเอง อี กทั้งยังวางแผนให้พ นักงานได้เห็ นถึ งโอกาสในการเติ บโตภายใน
ธนาคาร และสนับสนุนให้พนักงานได้พฒั นาศักยภาพของตนให้มากยิ่งขึ้นสื บเนื่องไป

•

ตลอด 6 ปี ที่ทีเอ็มบี มุ่งมัน่ มอบโอกาส และปลูกฝังเยาวชนด้วยโครงการไฟฟ้ า เพื่อสร้างสิ่ งดีๆ คืนสู่
สังคมไทยอย่างยัง่ ยืน ผ่านการเรี ยนรู ้ กิจกรรมสร้ างสรรค์เชิ งศิ ลปะแขนงต่ างๆ นอกจากนี้ ยังมี
โครงการไฟ ฟ้ า อิ นอะบ็อกซ์ โดยให้พ นักงานสาขาเป็ นพลังขับเคลื่ อน รั บฟั งชุ มชน แก้ปั ญ หา
ชุมชน และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนที่อยูร่ อบธนาคาร โดยช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน
เป็ นการพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน เพราะเจาะลึกความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ งและเป็ นการ
ปลูกฝั งจิ ตสานึ ก Make THE Difference ให้กบั พนักงาน โดยในปี 2558 ที เอ็มบี ได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชนของ “ไฟ ฟ้ า” และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาค
ธุ รกิ จการเงิ นและการธนาคารในระดับภูมิภาคเอเชี ย จากงาน ผลงานด้านซี เอสอาร์ ยอดเยี่ยมแห่ ง
เอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Best CSR Practices Awards) ที่จดั โดยเครื อข่ายผูบ้ ริ หารการตลาดแห่ ง
เอเชีย (Chief Marketing Officers Asia) ณ ประเทศสิ งคโปร์

•

ในปี 2559 ที เอ็มบี ประสบความสาเร็ จ ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการการทางาน
และจะมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น

•

ประสบความสาเร็ จในการเติบโตกาไรก่อนการตั้งสารองถึง 10% แม้สภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ฟ้ื นตัว
ผลิตภัณ ฑ์ประกันชี วิตประสบความสาเร็ จในการเติ บโตได้อย่างดี เนื่ องจากที เอ็มบี เข้าใจถึงความ
ต้อ งการของลู ก ค้า มากขึ้ น จึ งเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใช้ง่า ยในราคาที่ ลูก ค้า เข้าถึ งได้ ภายใต้แ นวคิ ด
“ประกันทาง่าย ใครก็มีได้”

•

นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยงั ยึดถือความเป็ นเลิศด้านกระบวนการทางาน โดยในปี 2559 ได้ทาการพัฒนา
ศักยภาพและกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อบ้านสาหรับลูกค้ารายย่อยจากที่ ใช้เวลาในการพิจารณา
สิ นเชื่ อถึ ง 30 วัน ปั จจุบนั ใช้เวลาเพี ยง 5 วันทาการ ตั้งแต่ การยื่นขอจนถึ งได้รับอนุ มตั ิ และยืนยัน
ลูกค้า
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•

การมุ่งเป็ นธนาคารเพื่ อธุ รกรรมทางการเงิ นที่ เป็ นเลิศ ที เอ็มบี มีความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการทาธุ รกรรมและ
ช่วยให้ลูกค้าเชื่ อมโยงกับสังคมและธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี 2559 ที เอ็มบี ได้พฒั นา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ออลล์ ฟรี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทาธุรกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดย
ลูกค้ายังคงสามารถทาธุ รกรรมภายในธนาคารที เอ็มบี และถอนเงิ นสดจากตู้เอที เอ็มทุ กธนาคาร
ทัว่ ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมและไม่จากัดจานวนครั้ง พร้อมทั้งขยายการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการ
โอนเงิ นต่างธนาคาร การชาระเงิ น และหักบัญชี อตั โนมัติ จาก 5 ครั้งต่อเดื อนเป็ นไม่จากัดจานวน
ครั้ง โดยไม่ตอ้ งมีเงินคงเหลือในบัญชี

•

ตั้ง แต่ ก ารเปิ ดตั ว อย่ า งเป็ นทางการในปี 2558 ของ ที เอ็ ม บี ทั ช โมบายแอพ ซึ่ งเป็ นโมบาย
แอพพลิเคชัน่ ที่ ช่วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย ปั จจุบนั จานวนธุ รกรรม
ทางการเงินสาหรับลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์เติ บโตอย่างก้าวกระโดด จนมีจานวน
ธุรกรรมมากกว่าธุรกรรมทางการเงินที่ผา่ นช่องทางที่ใช้คนในการบริ การในปี 2559

•

จากโครงสร้ างพื้ นฐานระบบการช าระเงิ นแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ ที่เกิ ดจากการร่ วมมื อกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทยให้สอดรับและ
ส่ งเสริ มการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทย พร้ อมเพย์ เป็ นโครงการแรกที่ ถูกพัฒ นาเพื่ ออานวยความ
สะดวกในการโอนเงินและรับโอนเงินที่รวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมทั้งการรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ
ซึ่ งทีเอ็มบีได้เตรี ยมพร้อมรองรับทั้งในด้านระบบและบริ การที่จะเปิ ดตัวในปี 2560

•

หลักประกันทางธุ รกิ จ ที เอ็มบี เป็ นธนาคารแรกที่ ออกผลิตภัณฑ์เพื่ อรอบรับกฎหมายหลักประกัน
ทางธุ รกิจที่เริ่ มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2559 เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้รับโอกาสในการทาธุ รกิ จมากขึ้ น เพราะสามารถนา “ทรัพย์สินที่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิ จ” มาเป็ น
หลักประกันเพิ่มเพื่อขอสิ นเชื่อได้

•

การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Transformation) ที เอ็ม บี เชื่ อ ว่า พนัก งานที่ มี
ศักยภาพจะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ที่จะ
เป็ นการเพิ่ มความสามารถในการแข่ งขันของที เอ็มบี ในปี 2559 ที เอ็มบี ปรับเปลี่ยนการพิ จารณา
ผลประโยชน์ของพนักงานจากระบบลาดับขั้นองค์กรเป็ นพิจารณาตามหน้าที่ งาน เพื่อเป็ นตัวพลัก
ดันให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น นอกจากนั้นที เอ็มบี ยงั ปรับ
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นด้วยการลดจานวนระดับชั้นของโครงสร้างองค์กรจาก 6 ขั้น มา
เป็ น 5 ขั้น เพื่อให้ลดความเลื่อมล่าภายในองค์กรและให้พนักงานแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

1.2.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2560
ในปี 2560 ทีเอ็มบียงั คงมุ่งมัน่ ในการให้บริ การลูกค้าด้วยเพิ่มความสะดวกในการทาธุรกรรม และการขายที่เน้นความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นผลให้ธนาคารมีการเติบโตของกาไรจากผลการดาเนินงานและรายได้อย่างต่อเนื่อง
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เติบโตฐานลูกค้ าด้ วยการบริการการทาธุรกรรมที่ตอบโจทย์ และประโยชน์ ตามการใช้ งานจริง
ด้วยการที่ผโู ้ อนไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีที่ใช้บริ การพร้อมเพย์ ประกอบกับการไม่มีค่าธรรมเนียมโอนออก
ของบัญชีออลล์ฟรี ทาให้ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมทั้งรับและจ่ายได้ในบัญชี
เดียว เป็ นผลให้ในปี 2560 ธนาคารสามารถโตเงินฝากของบัญชีออลล์ฟรี ได้ถึงร้อยละ 50.9%
ทีเอ็มบีได้มีโปรแกรมด้านการตลาดที่ให้ประโยชน์กบั ลูกค้าที่ใช้ธนาคารผ่านช่องทางดิจิทลั ชื่ อ TMB WOW เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าให้มาใช้ธนาคารเป็ นธนาคารหลัก และเพิ่มการใช้บริ การผ่านช่องทางดิจิทลั ซึ่ งได้รับการ
ตอบรับที่ดี ร้อยละ 40 ของลูกค้าที่ใช้บริ การผ่านทีเอ็มบีทชั เข้าร่ วมโปรแกรมและด้วยการพัฒนาช่องทางการให้บริ การผ่าน
แอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือทั้งด้านการตลาดและประสบการณ์การใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ลกู ค้าหันมาใช้บริ การ
ผ่านทีเอ็มบีทชั มากขึ้นอย่างรวดเร็ ว จานวนผูใ้ ช้งานได้ทะลุเกินหนึ่ งล้านรายในปี 2560
รายได้ ที่ไม่ ใช่ ดอกเบีย้ เติบโตต่ อเนื่อง เพิม่ ขึน้ ถึงร้ อยละ 21.4
ทีเอ็มบีได้ต่อสัญญาความร่ วมมือที่ธนาคารมีกบั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาขั้นต้น 15
ปี มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ งการร่ วมมือในครั้งนี้ ธนาคารได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการ
ให้บริ การของธนาคาร (Access fee) ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขายและรายได้พิเศษ (Incentive) หลังหักค่าใช้จ่ายและ
ภาษีต่างๆทั้งสิ้ น เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุ ทธิ 19,582 ล้านบาท ธนาคารและเอฟดับบลิวดีได้
ร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กบั ลูกค้าธนาคารมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น การต่อ
สัญญาความร่ วมมือในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ธุรกิจการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารแข็งแกร่ งมากขึ้น ด้วย
ความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อต่อยอดคุณค่าของการสร้างเสรี ภาพในการลงทุน (Open Architecture) ให้กบั ลูกค้า ทีเอ็มบีได้เปิ ดให้บริ การการ
ซื้ อกองทุนบนแอปพลิเคชัน่ ทีเอ็มบีทชั ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ทาให้ลกู ค้าสามารถทาธุรกรรมและติดตามผลการลงทุนได้
สะดวกมากขึ้น พร้อมตัวเลือกกองทุนที่มีผลการดาเนินงานดีที่เหมาะกับระดับความเสี่ ยงที่แตกต่างของลูกค้า นอกเหนือจาก
นั้น เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงการให้คาปรึ กษาเพื่อการลงทุนที่ซบั ซ้อนได้มากขึ้น ทีเอ็มบีได้เปิ ดให้บริ การที่ปรึ กษาด้านการ
ลงทุน (TMB Advisory) ที่มาพร้อมกับห้องให้คาปรึ กษาส่ วนตัว (Advisory room) ในสาขา เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการผูเ้ ชี่ยวชาญ
การลงทุนจากสาขาใกล้บา้ น ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาขาคอยช่วยเหลือและร่ วมการพูดคุย เป็ นผลให้รายได้
ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายกองทุนเติบโตถึงร้อยละ 76 ในปี 2560
การนาวิถีการทางานแบบใหม่ เข้ ามาเพิม่ ความคล่ องตัวในการขับเคลือ่ นองค์ กร (Agile way of working)
เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริ การที่แข่งขันได้ท้ งั ในด้านคุณค่าที่ให้กบั ลูกค้าและความรวดเร็ วใน
การออกสู่ตลาด ทีเอ็มบีได้เริ่ มมีการนาแนวคิดการทางานที่เป็ นกลุ่มงานที่มีไม่มีลาดับขั้น ไม่มีแผนก แต่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน
ในงานที่ตอ้ งส่ งมอบ และลดขั้นตอนการทางานที่เยิ่นเย้อ ทั้งในรู ปแบบทีมและกระบวนทางานในบางส่ วนงาน ที่จะทาให้
ธนาคารสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่จะกระตุน้ ให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู ้และศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร
ออกเป็ น 2 ประเภท แยกตามสัดส่ วนการถือหุน้ และประเภทของธุรกิจที่บริ ษทั ลูกดาเนินงาน ดังนี้
1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิ จการให้สินเชื่ อหรื อธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้
สิ นเชื่ อ ที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็ นการเฉพาะหรื อมีหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะซึ่ งธนาคาร
ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 75 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของธนาคาร
2. กลุ่ ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริ ษ ทั ที่ ประกอบธุ รกิ จ ด้านการเงิ นและธุ รกิ จสนับสนุ นการดาเนิ นการของ
ธนาคาร โดยบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
• ธุ รกิจด้ านการเงิน เป็ นบริ ษท
ั ลูกซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จการเงิ นที่ ธนาคารถื อหุ ้นตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้ นไปของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่ งการประกอบธุ รกิ จของธุ รกิ จทางการเงิ นอาจมี ลกั ษณะการ
ประกอบธุ รกิ จที่ มีกฎหมายควบคุ มการประกอบธุ รกิ จไว้เป็ นการเฉพาะหรื อมี หน่ วยงานกากับ ดูแล
เฉพาะ เช่ น ธุ รกิ จหลักทรัพย์ ธุ รกิ จประกันชี วิต ธุ รกิจประกันวินาศภัย ธุ รกิ จบัตรเครดิต ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ
ส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ ธุ รกิจสิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พภายใต้การกากับ ธุ รกิจบริ หาร
สิ นทรัพย์
• ธุรกิจสนับสนุนการดาเนินกิจการของธนาคาร เป็ นบริ ษท
ั ลูกซึ่ งประกอบกิจการใน 2 ลักษณะ
(1) ที่เป็ นงานด้านปฏิบตั ิการ ซึ่ งธนาคารจะต้องปฏิบตั ิในการดาเนินธุ รกิจปกติหรื องานที่เอื้ออานวยต่อ
การดาเนิ น งานของธนาคารโดยตรงโดยเป็ นการให้บ ริ การแก่ บริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น
เดี ยวกันหรื อตามที่ กาหนดในประกาศธปท.ว่าด้วยการอนุ ญาตให้ธนาคารรับให้บริ การแก่ธุรกิ จ
ทางการเงิ น หรื อ ทางการ (insourcing) หากเป็ นธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น ประเภทที่ มี ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ งรวมถึ งธุ ร กิ จการให้ บ ริ ก ารด้า นโครงสร้ างพื้ น ฐานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Infrastructure) สามารถให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไปได้
นอกจากนี้ธุรกิจสนับสนุนดังกล่าวยังสามารถให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การขนส่ งเงินราย
อื่ น ได้ ในกรณี ที่ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารขนส่ งเงิ น รายอื่ น นั้น เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ต ้อ ง
ดาเนินการตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
(2) ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินที่มีลกั ษณะเป็ นการให้บริ การเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นธุ รกิจหรื อเป็ น
การบริ การที่ ช่วยสนับสนุ นให้ลูกค้ามีขอ้ มูลทางการเงิ นที่ จะช่ วยสนับสนุ นการเข้าถึงสิ นเชื่ อของ
สถาบันการเงิน โดยธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี้
1.3.2 โครงสร้ างของกลุ่มบริษทั
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation
100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดาเนินกิจการของ
ธนาคาร

99.50%
บจ. เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรค

ธุรกิจการเงิน

100%
บลจ. ทหารไทย

1.3.3 การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั ดังนี้

ชื่อบริษทั

บริษทั ย่ อย
1. บบส. พญาไท
2. บลจ. ทหารไทย
3. บจ. เดซิ กนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์

ประเภทธุรกิจ

บริ หารสิ นทรัพย์
บริ หารจัดการกองทุน
ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย สุ ทธิ
•

มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม
2560
(ล้ านบาท)

การถือหุ้นของ
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม
2560
(ร้ อยละ)

3,870
563
-

100.00
100.00
99.50

4,433
(679)
3,754

บริ ษัท บริ หารสิ นทรั พย์ พญาไท จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการรับโอนสิ นเชื่ อ
และสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุ ณ ภาพของธนาคาร รวมถึ งหลักประกันของสิ นทรัพ ย์น้ นั และนาไปบริ หารให้ได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ จัด การลงทุ น ตามที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเป็ นแกนนา
ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั บริ ษทั ให้บริ การทางด้านกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกค้า

•

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด* เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ
บจม.ทางด่ วนกรุ งเทพ เพื่ อรับโอนสิ ท ธิ สัญ ญาสัมปทานก่ อสร้างทางด่ วนขั้นที่ 2 ระหว่าง บมจ.ทางด่ วน
กรุ งเทพ และการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย โดยการรั บ โอนสิ ท ธิ ฯ จะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ บมจ.ทางด่ ว น
กรุ งเทพ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหรื อผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (อยู่ระหว่างการดาเนิ นการตามขั้นตอน เพื่อ
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และชาระบัญชี)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ และรายได้
จากการดาเนิ นงานอื่น โดยมีรายละเอี ยดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2560 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงสร้ างรายได้
2560 ร้ อยละ 2559 ร้ อยละ 2558 ร้ อยละ
รายได้ ดอกเบีย้
34,713
68.9 35,631
73.8 36,430
75.0
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1,824
3.6 1,746
3.6 2,037
4.2
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
61
0.1
267
0.6
274
0.5
เงินลงทุนในตราสารหนี้
1,213
2.4 1,369
2.8 2,148
4.4
เงินให้สินเชื่อ
31,580
62.7 32,086
66.5 31,588
65.1
อื่นๆ
35
0.1
163
0.3
383
0.8
26.9 10,168
21.1 9,712
20.0
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
13,533
กาไรสุ ทธิ จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
1,147
2.3 1,692
3.5 1,701
3.5
ขาดทุนสุ ทธิ จากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
(24)
(13)
(16)
กาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
64
0.1
201
0.4
181
0.4
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
932
1.8
585
1.2
543
1.1
รายได้ รวม
50,365 100.0 48,264 100.0 48,551 100.0
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การด้านเงิ นฝาก สิ นเชื่ อ การลงทุน และ
ประกันชี วิตและทรั พย์สิน อย่างไรก็ดี เนื่ องจากลูกค้าในแต่ ละกลุ่มมี ความต้องการทางการเงิ นที่ แตกต่ างกัน ธนาคารจึ งได้
แบ่ งกลุ่ มลูกค้าออกเป็ นกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จและกลุ่ มลูกค้าบุ คคล เพื่ อที่ จะได้น าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การให้ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3. กลุ่มลูกค้ารายย่อย
2.1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย
• กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี
• กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
• กลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั้งแต่ 100 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุ ปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริ การธุรกรรมทางการเงิน

บริ การด้านการค้าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริ การเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สิ นเชื่อหมุนเวียน
สิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้า
หนังสื อค้ าประกัน
บริ การด้านชาระเงิน
บริ การด้านเรี ยกเก็บเงิน
บริ การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริ การด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
บริ การด้านความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ
บริ การบัตรธุรกิจ
บริ การตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริ การวาณิ ชธนกิจและที่ปรึ กษาการลงทุน

2.1.2 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประกอบด้วย
• ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสรุ ปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริ การธุรกรรมทางการเงิน

บริ การด้านการค้าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริ การเพิม่ เติม

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สิ นเชื่อหมุนเวียน
สิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้า
สิ นเชื่อเพื่อ SME (ทีอม็ บี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส)
หนังสื อค้ าประกัน
บริ การด้านชาระเงิน
บริ การด้านเรี ยกเก็บเงิน
บริ การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริ การด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
บริ การด้านความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ
บริ การบัตรธุรกิจ

2.1.3 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคล สามารถแบ่งได้เป็ น
• ลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ต้ งั แต่ 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาท – 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้าบุคคลทัว่ ไป สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ต้ งั แต่ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล สามารถสรุ ปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผลิตภัณฑ์ประกัน

บริ การธนบดีธนกิจ

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free)
บัญชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed)
สิ นเชื่อส่วนบุคคล
สิ นเชื่อบ้าน
บัตรเครดิต
ศูนย์รวมกองทุนดี ยืห่ อ้ ดัง ที่เดียวครบ
ประกันชีวติ เพื่อการออม
ประกันชีวติ เพื่อความคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพ
ประกันชีวติ เพื่อคุม้ ครองทรัพย์สิน
บริ การธนบดีธนกิจ
บริ การธนบดี
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การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ การลงทุน TMB Open Architecture
ทีเอ็มบี ถือเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก ที่ เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนกองทุนรวมให้กบั ลูกค้าทุกคนทุกกลุ่ม ธนาคารได้เปิ ดให้บริ การ
TMB Open Architecture -ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่หอ้ ดัง ที่เดียวครบ โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย บลจ.ชั้นนา
ที่เหมาะกับความเสี่ ยงของลูกค้าหลายระดับ มาให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้อย่างมัน่ ใจและสะดวกในที่เดียว ปั จจุบนั ลูกค้ามีโอกาส
ลงทุ นในสิ นทรัพย์หลากหลายประเภท จาก 8 บลจ.ชั้นนา อันได้แก่ Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, One Asset, Tisco,
TMBAM, และ UOBAM และในปี 2560 ได้เพิ่ม บลจ. KAsset เข้ามาเสริ มให้ลกู ค้ามีตวั เลือกที่มากขึ้นอีกด้วย
การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ และประกันภัย
ธนาคารและเอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต ร่ วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจ เพื่อร่ วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกัน
ชี วิตและการประกันสุ ขภาพที่ ดี ที่ ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้าในทุกช่ วงชี วิตได้อย่างลงตัว ลูกค้าทุกคนจะ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมัน่ ใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง
สาหรับธุ รกิ จประกันวินาศภัย ธนาคารร่ วมกับบริ ษทั ประกันวินาศภัยหลายแห่ ง โดยให้บริ การรับประกันภัยหลักประกัน
สิ นเชื่ อ นอกจากนั้น ยังมีบริ การประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่ น ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันสุ ขภาพ และประกันภัย
รถยนต์ เป็ นต้น
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการในปี ที่ผ่านมา
1) กลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดใหญ่
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดใหญ่
เป็ นธนาคารหลักที่ลกู ค้าเลือกเป็ นอันดับ 1 ในการทาธุ รกรรมทางการเงิน (Most advocated operating bank) ควบคู่ไปกับการ
เป็ นที่ ปรึ กษาที่ ช่วยเพิ่ มพูนศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ มทางธุ รกิ จให้กบั ลูกค้าอย่างสู งสุ ด ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นและ
โซลูชนั่ ทางธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า
วิถีทางที่จะบรรลุเป้ าหมาย
• เป็ น Need-Based Bank ที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจรวมถึงตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
• มีกระบวนการทาธุรกรรมที่เรี ยบง่าย (Simple & Easy) ตั้งแต่ตน้ จนจบ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทาธุรกรรม
ทางการเงินที่เหนือกว่า
• พัฒนาและส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ผ่าน Value Chain Operating Model อีกทั้งนา Agile Approach มาใช้
ด้วยการส่ งเสริ มให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่ วมมือกันทางานเพื่อส่ งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า
ภาพรวมในปี 2560
ที เอ็ ม บี ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การส่ ง มอบประสบการณ์ ก ารท าธุ ร รกรรมทางการเงิ น ที่ ต รงกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า
(Need-based) มี กระบวนการทาธุ รกรรมที่ เรี ยบง่าย (Simple & Easy) ผ่านช่ องทางดิ จิทลั ได้ในทุ กที่ และทุกเวลา ส่ งผลให้
ธนาคารมีสัดส่ วนรายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการทาธุ รกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ที เอ็มบียงั มุ่งเน้นในการบริ หารจัดการ
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ความเสี่ ยงเชิ ง รุ ก (Proactive Risk Management) และการบริ หารจัด การพอร์ ต อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด (Portfolio
Optimization)
• การทาธุรกรรมทางการเงินแบบดิจติ ัลและระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ : ทีเอ็มบี สนับสนุนนโยบายภาครัฐ
“National e-Payment” หรื อระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของโครงสร้างระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศ ลดการใช้เงินสดและลดต้นทุนใน
การจัด การเงิ น สดทั้ ง ระบบ โดยที เอ็ ม บี ป ระสบความส าเร็ จ ในการพัฒ นาระบบการช าระเงิ น ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น พร้อมเพย์ (PromptPay), การชาระค่าบริ การแบบดิจิทลั (Digital bill payment) และ
QR code ซึ่ งในปี ที่ ผ่านมา ที เอ็มบี สามารถผลักดันให้กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดใหญ่จานวนหลายพันบริ ษทั ใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงิ นผ่าน TMB Business Click และ TMB Business Touch ซึ่ งเป็ นช่ องทางดิ จิทลั ของธนาคาร เพื่ อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างเป็ นรู ปธรรม
• ซัพพลายเชนโซลูชั่น (Supply chain solutions): ทีเอ็มบีเน้นย้ าความเป็ นผูน้ าในการให้บริ การซัพพลายเชนโซลูชนั่
ด้วยการนาเสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของทุกธุรกิจในห่วงโซ่ ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ
และองค์กรด้านการทหาร
• การบริหารจัดการด้ านความรู้ ให้ แก่ ลูกค้ า: ในปี ที่ผ่านมา ทีเอ็มบี มีการจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้ที่ช่วย
เตรี ยมความพร้อมและมุ่งตอบโจทย์ทางธุ รกิจให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ต่ อ ยอดธุ รกิ จของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นการให้ค วามรู ้ ด ้านการควบรวมกิ จการ (M&A), ด้านอัตราแลกเปลี่ ย นและ
เงิ น ตราต่ า งประเทศผ่ า นระบบ FX simulation รวมถึ ง การให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กรรมผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่ อให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ช่ วยในการสร้างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิ จของตนเองให้
เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
• การให้ บริ การที่ยึดลูกค้ าเป็ นศู นย์ กลาง (Customer centric sales model): ที เอ็มบี ให้ความสาคัญกับ การรู ้ จกั และ
เข้าใจลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ เพื่อส่ งมอบประสบการณ์การใช้บริ การที่ง่าย
และสะดวก “Simple & Easy” ให้แก่ลูกค้า โดยนาเอาแนวคิ ดเรื่ อง Lean รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ใน
การช่ วยลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนและกระบวนการการทางาน เพื่อช่ วยลดต้นทุนในการดาเนิ นงานและเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
แผนงานสาหรับปี 2561
• การเติ บ โตธุ ร กิจ หลัก และการบริ ห ารจั ดการพอร์ ต อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด (Core business expansion and
portfolio optimization): ทีเอ็มบียงั คงมุ่งมัน่ ที่จะเติบโตธุ รกิจหลักอย่างมีประสิ ทธภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่ วน
สิ นเชื่ อระยะยาวให้มากขึ้ น ที เอ็มบี ยงั คงมุ่งมัน่ ที่ จะขยายฐานลูกค้าอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะกลุ่มธุ รกิ จเป้ าหมาย โดย
ทีเอ็มบีจะปรับกลยุทธการขายตามอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ทั้งทีมขาย ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ และกิจกรรมทางการตลาด
ที่เฉพาะเจาะจงไปยังอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ทีเอ็มบีจะยังคงมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสิ นเชื่ อผ่านการคัดกรอง
ล่วงหน้าและการตรวจสอบที่เข้มข้น
• การเป็ นผู้นาในด้ านซัพพลายเชน (Leader in supply chain connectedness): ทีเอ็มบีจะยังคงมุ่งเน้นการเป็ นผูน้ าใน
การให้บริ การซัพพลายเชนโซลูชนั่ และมุ่งมัน่ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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ทั้งด้านการเงินและด้านธุ รกิจ ด้วยซัพพลายเชนโซลูชนั่ ทีเอ็มบีสามารถช่วยลูกค้าและเครื อข่ายทางธุ รกิจของลูกค้า
ในการเติ บโตทางธุ รกิ จ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ลดขั้นตอนการทางาน ลดต้นทุ น และช่ วยให้ลูกค้า
บริ หารจัดการได้ดีข้ ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธุ รกรรมต่างๆ โดยที เอ็มบี ยงั คงมุ่งมัน่ ใน
การขยายฐานลูกค้าของธนาคารด้วยซัพพลายเชนโซลูชนั่ ซึ่ งไม่เพี ยงแต่ ขยายฐานลูกค้าในภาคธุ รกิ จขนาดใหญ่
เท่านั้น แต่รวมทั้งลูกค้าภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
• การเป็ นผู้นาด้ านการบริการทางธุรกรรมผ่ านแพลตฟอร์ มดิจทิ ัล (Integrated digital transactional banking): ทีเอ็ม
บียงั คงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางธุ รกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทลั แบบองค์รวม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า รวมทั้งการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ องในทุกช่ องทาง ทั้ง
โซลูชนั่ การรับและจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital payment solutions) แอปพลิเคชัน่ สาหรับร้านค้า โดยทีเอ็ม
บีให้ความสาคัญกับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
• การเป็ นที่ ป รึ กษาที่ช่วยให้ ลูกค้ าเติบโตอย่ างยั่งยืนผ่ านการยกระดับความสามารถของบุ ค ลากร (TMB as valueadded advisor): ที เอ็มบี ย งั คงมุ่ งมัน่ พัฒ นาบุ ค คลากรอย่างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะการพัฒ นาขี ด ความสามารถของ
พนักงานให้มีความรู ้ความชานาญรอบด้าน เพื่ อที่ สามารถให้คาปรึ กษาอย่างมืออาชี พและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้าธุ รกิจ รวมทั้งการมุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็ นองค์กรที่อยากทางานด้วยมากสุ ดและสามารถดึงดูดกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ที่มีความสามารถผ่านโครงการ “Turning banker” และ “Management trainee”
2) กลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่ อม
เป็ นธนาคารอันดับหนึ่งที่ลกู ค้า SME ชื่นชอบและแนะนาต่อ (Most advocated bank)
วิถีทางที่จะบรรลุเป้ าหมาย
• นาเสนอบัญชี ธุรกิจที่สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนี ยม และง่ายในการทาธุ รกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์
ต่างๆ สอดคล้องกับรู ปแบบการทาธุรกิจและความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการความคล่องตัวในการทาธุ รกรรมมาก
ขึ้นในทุกที่ทุกเวลา
• นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินให้กบั ลูกค้าที่ เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ นกิ จการและความต้องการ
ทางธุรกิจในแต่ละขณะเวลา เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการเติบโตของลูกค้า
• ให้บริ การทางการเงินที่ง่ายและรวดเร็ วตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่ตน้ จนจบในทุกช่องทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีใน
การใช้บริ การกับทางธนาคาร อาทิ การสอบถามข้อมูลผ่าน call me now ซึ่ งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 5
นาที หรื อการกรอกใบสมัครชุดเดียว สาหรับการสมัครกลุ่มบริ การทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกัน
• เพิ่มความแข็งแรงในการบริ หารฐานลูกค้า โดยใช้ความรู ้และเครื่ องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สร้างความมัน่ ใจต่อ
ลูกค้าทั้งด้านความปลอดภัย และการได้รับบริ การตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ สามารถดูแลให้คาแนะนาทางธุรกิจและการเงินกับ SME ตามความต้องการของลูกค้า
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ภาพรวมในปี 2560
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีการเติ บโตในกรอบที่ จากัด ธนาคารฯจึงให้ความสาคัญในการบริ หารต้นทุนการดาเนิ นการของ
ธนาคาร และการบริ หารจัดการคุณภาพสิ นทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการขยายสิ นเชื่ อกับกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ที่เดินบัญชี สม่าเสมอกับ
ทางธนาคาร และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่านการนาเสนอบัญชี ธุรกิจ SME One Bank ที่ไม่มีค่าธรรมเนี ยม และทาธุ รกรรมได้
อย่างสะดวก ทั้งนี้ ธนาคารยังคงพัฒนาศักยภาพในการพิจารณาการอนุ มตั ิ สินเชื่ ออย่างต่อเนื่ อง รวมถึงพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการในการตรวจสอบและติ ดตามสิ นเชื่ อ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าภาพรวมสิ นเชื่ อของธนาคารมีคุณภาพดี ซ่ ึ งจะทาให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริ การของธนาคาร นอกจากบริ การสิ นเชื่ อ TMB Smart Biz ที่สามารถให้วงเงิน
เกิ นมูลค่าหลักประกันสู งสุ ด 3 เท่า ทั้งวงเงินเสริ มสภาพคล่อง และเงินกูร้ ะยะยาว ซึ่ งธนาคารตระหนักดี ว่าความรวดเร็ วใน
การได้รับสิ นเชื่ อมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จ SME เป็ นอย่างมาก นอกจากการปรับปรุ งกระบวนการสิ นเชื่ อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยลดปริ มาณเอกสาร และทาขั้นตอนต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้ น ธนาคารได้ใช้ SMART Tools ผ่าน Mobile Tablet
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าใจลูกค้าได้ดีข้ ึน และสามารถนาเสนอบริ การที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที ณ สถาน
ประกอบการของลูกค้า
เพื่ อเป็ นการต่ อยอดความสาเร็ จของผลิ ตภัณ ฑ์ SME One Bank บัญชี ธุรกิ จที่ ไม่มีค่าธรรมเนี ยม ง่าย และดี ที่สุดโดยได้รับ
รางวัล SME Product of the year 2017 จากสถาบัน Asian Banker ธนาคารได้เปิ ดตัว TMB Business Touch ซึ่ งเป็ น mobile
business banking application เจ้าแรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทาธุ รกรรม และพัฒนาประสบการณ์ที่ดี
ของลูกค้าในการใช้บริ การของธนาคาร ซึ่ งเมื่ อลูกค้าใช้ SME One Bank และ TMB Business Touch ร่ วมกันแล้วลูกค้าก็จะ
สามารถทาธูรกรรมทางการเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม ง่าย และสะดวกได้ในทุกที่และทุกเวลา นอกจากนั้น เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ SME ที่ มี ก ารค้า กับ ต่ างประเทศ ในเดื อนสิ งหาคม 2560 ธนาคารยังพัฒ นาให้ ลูก ค้าสามารถ โอนเงิ น ไปยัง
ต่างประเทศ ได้ผา่ น TMB Business Touch ได้เป็ นธนาคารแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นอกเหนื อ จากบริ การด้านการเงิ น ที เอ็ม บี ย งั มี บริ การด้านอื่ นๆเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ SME เติ บ โตอย่างยัง่ ยื น โดยด าเนิ นการ
โครงการ Lean Supply Chain by TMB อย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 โดยมีวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถาบันการศึ กษาชั้นนาของ
ไทย และองค์กรชั้นนาในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่ งได้ด าเนิ นการไปแล้ว 11 หลักสู ตร มี ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการกว่า 2,000 คน
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ SME แล้วรวมกว่า 850 ล้านบาท
ปี 2560 แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่ มเติบโตได้ในกรอบที่จากัด และสิ นเชื่อด้อยคุณภาพของลูกค้ากลุ่ม SME ทั้งประเทศที่ยงั อยู่
ในระดับที่ สูง แต่ ธนาคารฯ ก็ประสบความส าเร็ จในการรั กษาส่ วนแบ่ งการตลาดสิ นเชื่ อธุ รกิ จ SME โดยมี รายได้สินเชื่ อ
ขยายตัวเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย จากการขยายสิ นเชื่ อจากฐานลูกค้าเดิ มซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ ธนาคารฯ รู ้จกั และเข้าใจธุ รกิ จของลูกค้าเป็ น
อย่างดี สาหรับยอดเงินฝากในการเดินบัญชี (Transactional Deposit Balance) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์เชิ งยุทธศาสตร์ของธนาคารมี
การเติบโตกว่าร้อยละ 7
แผนงานสาหรับปี 2561
• มุ่งสู่ การเป็ นธนาคารหลักของ SME ในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโซลูชนั่ ที่ ง่ายและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

• ขยายฐานสิ นเชื่ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากลูกค้าที่มีการเดินบัญชีกบั ธนาคารอย่างสม่าเสมอ
• เพิ่มความสามารถในการบริ หารฐานลูกค้าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึก (Data Analytic) เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้า
ได้ดีข้ ึน และสามารถนาเสนอบริ การที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ลดต้นทุนการดาเนิ นการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับบริ การของลูกค้าตั้งแต่ตน้ จนจบผ่านกระบวนการที่
ง่าย และสะดวกโดยการนาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
3) กลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
• เป็ นธนาคารที่ลกู ค้าอยากบอกต่อและแนะนามากที่สุด (The Most Advocated Bank) โดยส่ งมอบประสบการณ์การ
ทาธุรกรรมการเงินที่ง่ายที่สุด และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบโจทย์ลกู ค้า ผ่านช่องทางการให้บริ การที่เป็ น
หนึ่งเดียวกัน
วิถีทางที่จะบรรลุเป้ าหมาย
• เพิ่มฐานลูกค้าที่ใช้ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักในการทาธุรกรรมการเงิน
• นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณค่า ตรงตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
• ส่ งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้า
• เน้นให้บริ การผ่านหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางดิจิทลั เพื่อให้ลกู ค้าเข้าถึงบริ การของธนาคารได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ภาพรวมในปี 2560
ทีเอ็มบียงั เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา Make THE Difference และยังคงใช้กลยุทธ์นาด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่าง
โดยมีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง ในการดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อก้าวไปสู่การเป็ นธนาคารที่ลกู ค้าอยากบอกต่อและ
แนะนามากที่สุด (The Most advocated bank)
ในปี 2560 ทีเอ็มบีตอกย้ าแนวคิดดิจิทลั แบงก์กิ้งที่ว่า ต้องเป็ นมากกว่าแอป มุ่งเน้นใช้ดิจิทลั เป็ นตัวเข้าถึงไลฟ์ สไตล์ของลูกค้า
ภายใต้แนวคิดตรงใจ ง่ายและสะดวกสาหรับลูกค้า (Need-Based and Simple & Easy) ไม่ว่าจะเป็ นบริ การโอนเงินพร้อมเพย์
บริ การเช็คยอดทันใจ บริ การจัดการบัตรแบบครบวงจรที่ ลูกค้าสามารถอายัดพร้อมออกบัตรใหม่ รวมไปถึงการเปิ ดใช้งาน
บัตรเดบิต/บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดเรดดี้แคช รวมทั้งการขอรหัสกดเงินสดหรื อเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด และบริ การเบิก
เงิ นสดจากวงเงิ นบัตรเครดิ ตเข้าบัญ ชี ที่ สามารถทาได้ง่ายๆด้วยตัวเองทุ กที่ ทุ กเวลา นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้ อ-ขาย
กองทุน สแกน QR Code เพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งถือเป็ นการเตรี ยมพร้อมเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบ และ
ปี 2560 นี้ ทีเอ็มบี ยังได้เปิ ดตัวบริ การใหม่ล่าสุ ด TMB WOW ยิ่งใช้ ยิ่งว้าว ลอยัลตี้โปรแกรมที่ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมที่
เรี ยกว่า WOW เมื่อทาธุ รกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งรู ปแบบการสะสมคะแนนเป็ นเอกลักษณ์แบบ Gamification ที่มี
ลาดับชั้นการสะสมพร้อมคะแนนพิเศษ เพิ่มสี สันให้การทาธุ รกรรมไม่เป็ นเรื่ องน่ าเบื่ ออีกต่อไป โดยคะแนนที่ ได้รับลูกค้า
สามารถนาไปแลกของรางวัลต่างๆได้หลากหลายไม่จากัด นับเป็ นการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การอีกขั้นสาหรับลูกค้า
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ธนาคาร ส่ งผลให้ในปี 2560 มีผใู ้ ช้บริ การ TMB TOUCH กว่า 1.2 ล้านราย เติบโตขึ้น 68% ทั้งนี้ธนาคารยังคงมุ่งเน้นนาเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทลั หรื อ website www.tmbbank.com โดยมีอตั ราการเติบโตของจานวนผูท้ ี่ได้สมัครบัตรเครดิต
ผ่านช่องทางดิจิทลั เพิ่มสูงถึงร้อยละ 33 ในปี ที่ผา่ นมา
ทีเอ็มบียงั คงให้ความสาคัญกับเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญในการขับเคลื่อนเงินฝากของธนาคาร และ
นาไปสู่ ต ้น ทุ น ทางการเงิ น ที่ ม ั่นคง โดยยังคงมุ่ งไปในทิ ศ ทางกลยุทธ์ ที่ ใช้เงิ น ฝากเป็ นตัวน า สื บ เนื่ องจากผลส าเร็ จของ
ผลิ ตภัณ ฑ์เงิ นฝากคุ ณ ภาพหลายรู ปแบบที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุ ดทั้งด้านการออมและการทา
ธุรกรรมในหลายปี ที่ผา่ นมา การได้รับฟังเสี ยงจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2560 บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (บัญชีเพื่อการทา
ธุ รกรรม)ได้พฒั นาไปอีกขั้นเพื่ อตอบโจทย์ความต้องการการทาธุ รกรรมของลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถกด โอน จ่าย ฟรี ไม่มี
เงื่อนไข ไม่มี ดอกจัน ไม่จากัดจานวนครั้ง ที่สาคัญลูกค้าโอนต่างธนาคารฟรี และบัญชีปลายทางรับเงินทันที ไม่จาเป็ นต้องรอ
1 วันทาการอีกต่อไป นอกจากนี้ หากลูกค้ามีการทาธุ รกรรมผ่านบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ตั้งแต่ 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป สามารถรับ
ดอกเบี้ยบัญชี โน ฟิ กซ์ (บัญชี เพื่อออม หรื อบัญชี เงิ นฝากไม่ประจา ถอนได้ ดอกสู ง) เพิ่มอีก 0.3% เป็ นการตอกย้ าความเป็ น
ผูน้ าในการสร้างคุณค่าและสิ ทธิ ประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง โดยปี 2560 นี้ ธนาคารมีจานวนผูใ้ ช้บญั ชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
กว่า 2.2 ล้านคน
ที เอ็มบี ยังคงส่ งเสริ มการให้บริ การลูกค้าผ่านช่ องทางดิ จิทลั ด้วยการสร้างประสบการณ์ ใหม่ให้ลูกค้าได้ทาธุ รกรรมด้วย
ตนเองเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า ผ่าน ME by TMB ที่ให้ดอกเบี้ ยสู งกว่าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปถึง 4.5 เท่า และในปี
2560 นอกจากการให้บริ การทางการเงินที่ทนั สมัยแล้ว ME by TMB ยังเน้นการตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทลั ที่
ไม่หยุดนิ่ ง และไม่ชอบการรอคอย จึงได้เป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก ที่เปิ ดตัว ME BOT ซึ่ งเป็ น BOT อัจฉริ ยะที่ สามารถตอบ
คาถามลูกค้าเบื้องต้นได้แบบออนไลน์เรี ยลไทม์ ตลอด 24 ชม. ผ่านทางกล่องข้อความในเฟสบุคแฟนเพจ รวมถึงมีการเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้ กับ ลู ก ค้า ME by TMB โดยการพัฒ นา ME by TMB Mobile Application ให้ ใ ช้ง านได้ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
สามารถเข้าใช้งานด้วยรหัส PIN 6 หลัก หรื อ ด้วยการสแกนลายนิ้ วมือ โดยลูกค้าไม่จาเป็ นต้องจา username และ password
ซึ่ งปั จจุบนั มียอดผูใ้ ช้งาน ME by TMB Mobile Application กว่า 150,000 ราย และด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ME by TMB
จึงมีฐานลูกค้าในปัจจุบนั มากกว่า 300,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมากถึง 20%
ทีเอ็มบี ยังคงศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง ซึ่ งส่ งผล
ให้ธนาคารสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน เช่น กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ประกัน ที่เหมาะสมและตอบ
โจทย์ค วามต้อ งการของลู ก ค้าได้เป็ นอย่างดี ในปี 2560 ที เอ็ม บี ได้ยกระดั บ บริ ก ารด้ านการลงทุ น ผ่ านแนวคิ ด “TMB
Advisory” เพื่ อตอกย้ าการเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก และแห่ งเดี ยวที่ สร้างความแตกต่างด้วยการเปิ ดเสรี ภาพการลงทุนให้
ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงความมัง่ คัง่ ด้วยกองทุนคุณภาพที่คดั สรรมาอย่างดี จากเหล่าพันธมิตร 8 บลจ.ชั้นนา อันได้แก่ บลจ.
ทหารไทย, บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย), บลจ.ซี ไอเอ็มบี พริ นซิ เพิล, บลจ.อเบอร์ ดีน, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย), บลจ.วรรณ,
บลจ.ทิสโก้ และล่าสุ ดบลจ.กสิ กรไทย รวมไปถึงการมีพนั ธมิตรระดับโลกอย่าง อมุนดิ (Amundi) ที่เข้ามาช่วยออกแบบพอร์ ต
การลงทุน 5 แบบ ซึ่ งลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกรับคาปรึ กษาได้ฟรี ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกค้าสามารถปรึ กษากับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการลงทุนผ่าน VDO Conference ได้แบบ Real Time ที่ TMB Advisory Room ประจา 25 สาขาของที เอ็มบี ,
สามารถสอบถาม ซื้ อขายกองทุนผ่าน TMB Contact Center 1558 กด #9, เลือกรับข่าวสารการลงทุนอัพเดททุกวันได้ฟรี จาก
LINE @TMBadvisory และสามารถค้นหาข้อมูล อ่านรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้เองที่ เว็บไซต์ TMB Advisory ซึ่ งถื อเป็ นการ
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ยกระดับ บริ การด้า นการลงทุ น ท าให้ลู ก ค้า เข้าถึ งกองทุ น คุ ณ ภาพได้ส ะดวกขึ้ น และเพิ่ ม ความมั่น ใจในการลงทุ น ใน
กองทุนรวมกับทีเอ็มบี ซึ่ งในปี นี้ ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ด้วยมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม (AUM) เติบโต 28%
หรื อโตเป็ น 3.5 เท่าของอุตสาหกรรม มีมูลค่าสิ นทรัพย์ของกองทุนรวม (AUM) สิ้ นปี 2560 อยู่ที่ 2.87 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ที่แล้ว 0.6 แสนล้านบาท นอกจากนั้น สาหรับผลิตภัณฑ์ประกันในปี นี้ ทีเอ็มบี เน้นย้ า 2 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มเป้ าหมายหลักของธุ รกิจลูกค้ารายย่อย คือ “ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่ อร์ 15/9 (Life Saver 15/9)”
เป็ นประกันสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง (Middle Income) ที่ถกู พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ประกันทา
ง่าย ใครก็มีได้” นอกจากจะตอบโจทย์ลูกค้าด้วยคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ในส่ วนของค่าเบี้ยน้อย เงินคืนระหว่างทางสู ง มี
ความคุม้ ครองชี วิต และลดหย่อนภาษีได้แล้ว ขั้นตอนการสมัครก็ง่าย อีกทั้งการใช้ภาษาในสื่ อสารก็เข้าใจได้ง่าย และชัดเจน
(Simple & Easy) ซึ่ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ท าให้ ลูก ค้า รู ้ จัก และเข้าถึ งประกัน ชี วิต ที่ ที เอ็ม บี มากขึ้ น ในปี ปั จจุ บัน ยังคงเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ลูกค้าให้การตอบรั บ เป็ นอย่างดี โ ดยมี ย อดขายกรมธรรม์ยงั คงเติ บ โตอย่างต่ อเนื่ องจนมี จานวนลู กค้าที่ ถื อ
กรมธรรม์น้ ี เป็ นจานวน 45% ของฐานลูกค้าทั้งหมดที่ มีประกัน และในส่ วนของกลุ่มลูกค้าที่ มีรายได้ระดับ สู ง (Affluent
Segment) ซึ่ งมีความต้องการความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ในชีวิต ทีเอ็มบี พบว่า ลูกค้ามีไลฟ์ สไตล์และความสนใจแตกต่างกัน
4 กลุ่มตามช่ วงวัย จึงได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตรู ปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริ งที่ เรี ยกว่า ประกันชี วิต
ควบการลงทุ น “ทีเอ็มบี เวลธ์ ตี้ ลิงค์ (TMB Wealthy Link)” หรื อ ยูนิตลิงค์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ รวมเอาข้อดี ของประกันชี วิต
และกองทุนรวมมาไว้ดว้ ยกัน มีความยืดหยุ่นสูง โดยจุดเด่นที่แตกต่างจากตลาด คือ การทาให้ยนู ิตลิงค์เป็ นเรื่ องเข้าใจง่าย ให้
ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และออกแบบสัดส่ วนของความคุม้ ครองและการลงทุนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า 4
ช่วงวัย ได้แก่ ช่ วงอายุ 30-40 ปี โสด ยังไม่มีภาระมาก ต้องการเริ่ มต้นสะสมความมัง่ คัง่ ดังนั้นเหมาะกับสัดส่ วนที่ เน้นการ
ลงทุนมากกว่าความคุม้ ครองชี วิต ช่วงอายุ 36-45 ปี กลุ่มคนมีครอบครัวแล้ว ก็ตอ้ งการวางแผนรอบด้านเพื่อครอบครัว สร้าง
ความอุ่น ใจหากเกิ ด เหตุ การณ์ ไม่ ค าดฝั น และเตรี ย มพร้ อมทุ นการศึ กษาให้ลูกในอนาคต กลุ่ มนี้ เหมาะกับสัด ส่ ว นที่ ให้
ความสาคัญทั้งความคุม้ ครองและลงทุน ส่ วนช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป เป็ นช่วงเริ่ มวางแผนเกษียณ ต้องการรักษาความมัง่ คัง่ ทาง
การเงินในวัยเกษียณอายุ จึงเหมาะกับการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงให้กบั ตนเอง และสุ ดท้ายช่วงอายุประมาณ
50 ปี ขึ้นไป เจ้าของกิจการต้องการส่ งต่อความมัง่ คัง่ ให้ลูกหลานอย่างยัง่ ยืน เหมาะกับการเน้นการลงทุนมากกว่า เพื่อเพิ่มพูน
มรดกให้ลูกหลาน เป็ นต้น ซึ่ งในปี ที่ ผ่านมา ยอดผลิตภัณฑ์น้ ี ได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้เป็ นอย่างดี มีการเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว มีค่าเบี้ยประกันคิดเป็ น 50% ของค่าเบี้ยประกันรายใหม่ท้ งั หมดของปี 2560
2.2.2 ช่ องทางการให้ บริการ
1) สาขาและศูนย์ ธุรกิจ
สาขาในประเทศ
สาขาต่ างประเทศ
สานักงานเขตลูกค้ า SME

432 สาขา ทัว่ ประเทศ
สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สานักงานเขตสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดย่อม 55 แห่ง
สานักงานเขตสาหรับลูกค้าธุรกิจ 42 แห่ง
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1 แห่ง สานักงานใหญ่
1 สาขา

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสาขาและเวลาให้ บริ การ สามารถค้ นหาได้ ที่ www.tmbbank.com หรื อโทรสอบถาม 1558

2) ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ช่ องทาง ATM และ ADM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเครื่ องเอทีเอ็มให้บริ การจานวน 2,054 เครื่ อง, เครื่ องฝากถอนเงินสดจานวน 734 เครื่ อง
และเครื่ องออลอินวัน 53 เครื่ องทัว่ ประเทศ ซึ่ งธนาคารยังคงเน้นกลยุทธ์การให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าผูถ้ ือบัตรของธนาคาร
ดังนี้
1) ปรับจุดติดตั้งเครื่ องเครื่ อง เอทีเอ็มและเครื่ องฝากถอนเงินสดให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นพื้นที่เป็ นเป็ นพื้นที่ที่มี
การจับจ่ายเป็ นเงินสด พร้อมทั้งพื้นที่ ที่รองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้า SME ทั้งนี้ มุ่งไปใน 10 จังหวัดยุทธศาสตร์
ซึ่ งเป็ นการสร้างเครื อข่ายที่ครอบคลุมการใช้งานงานทั้งเครื่ องเอทีเอ็มและเครื่ องฝากถอนเงินสดที่ชดั เจนขึ้น
2) เพิ่มขีดความสามารถของเครื่ อง โดยปรับเปลี่ยนเป็ นฟั งก์ชนั่ ของเครื่ องจากฝากและถอนเงินสด เป็ นฟังก์ชนั่ ฝากเงิน,
ถอนเงินสดและปรับสมุดเงินฝากในเครื่ องเดียว เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยจุดให้บริ การจะกระจายไป
ทัว่ ประเทศและจะขยายการเพิ่มสัดส่ วนจานวนเครื่ อง” All in One” ให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทางธนาคารยังคงเน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าต่ างชาติ โดยการเพิ่ มตูเ้ อที เอ็มลงไปติ ดตั้งในจังหวัดที่ เป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ตอบสนองการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ผ่ า นบัต ร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus,
Maestro, JCB และ China Union Pay
บริการ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการให้บริ การธุรกิจร้านค้าบัตร (Merchant Acquiring Business) แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจเพื่อให้บริ การรับชาระ
ค่าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA Electron ของ
ธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริ การที่ธนาคารให้บริ การในปั จจุบนั ประกอบด้วย
- บริการร้ านค้ ารับบัตร โดยธนาคารทาการติดตั้งเครื่ อง EDC ณ ร้านค้าเพื่อให้บริ การชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน
บัตรเครดิ ต/เดบิ ต โดยผูถ้ ื อบัตรเครดิ ต นาบัตรเครดิ ตมาชาระค่ าสิ นค้าด้วยวิธีการส่ งมอบบัตรเครดิ ตให้กบั ร้ านค้าเพื่ อท า
รายการขออนุมตั ิวงเงินผ่านเครื่ อง EDC พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเซลล์สลิปเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บเงิน
- Mail Order/Telephone Order คือบริ การรับชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับคาสั่งซื้ อ
ด้วยวิธีแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หรื อกรอกแบบฟอร์มสัง่ ซื้ อสิ นเค้าโดยระบุให้หกั บัญชี บตั รเครดิตผ่านทางโทรสาร โทรศัพท์
หรื อสื่ ออื่นๆ โดยลูกค้าไม่ได้มาที่ร้านค้าด้วยตนเอง
- Recurring คื อบริ การรับชาระค้าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิ ต เมื่อร้านค้าได้รับคาสั่งซื้ อหรื อคาขอใช้บริ การ
จากลูกค้าด้วยวิธีแจ้งขอให้ตดั บัญชีบตั รเครดิตเป็ นการชาระค่าสิ นค้า และบริ การโดยการตัดบัญชีบตั รเครดิตอัตโนมัติเป็ นราย
เดือน
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- ePayment เป็ นการรับชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน Website ของร้านค้าด้วยบัตรเครดิ ต โดยการเชื่ อมโยงระบบ
ของร้านค้ามายัง Gateway ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบ VbV ของ VISA และ MasterCard Secure Code จาก
MasterCard
- DCC (Dynamic Currency Conversion) เป็ นบริ การแปลงสกุลเงิ นจากเงิ นบาทไปเป็ นสกุลเงิ นของบัตรเครดิ ตที่
ออกโดยประเทศต่างๆ เมื่อผูถ้ ือบัตรชาระเงินผ่านเครื่ องรู ดบัตรเครดิต EDC
3) ช่ องทางดิจทิ ัล (Digital Banking)
ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
(TMB Internet Banking)

ทีเอ็มบี ทัช
(TMB Touch)
ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิก๊
(TMB Business Click)

ทีเอ็มบี บิสซิเนส ทัช
(TMB Business Touch)

บริ การธนาคารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com สามารถเข้าสู่ เว็บไซต์ผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต นอกจากนี้ บน Internet Banking
ยังมีช่องทาง “Web Chat” เพื่ อทาการสนทนากับเจ้าหน้าที่ ผ่านอินเตอร์ เนต และ “Web
Mail” โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่ อสอบถามเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่ งเรื่ องร้องเรี ยน
หรื อข้อเสนอแนะ ซึ่ งระบบจะส่ งอีเมล์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสานงานและ
ติดต่อกลับลูกค้าทางอีเมล์
บริ การธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ สามารถสมัครใช้
งานได้ง่าย และรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนได้ท้ งั ระบบ iOS และระบบ Android
รวมทั้งรองรับกาารใช้งานผ่าน iPad
ธนาคารออนไลน์สาหรับลูกค้าธุ รกิ จ เสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทางการเงิ น
รองรั บ การท าธุ ร กรรมตลอด 24 ชั่วโมง พร้ อ มตรวจสอบสถานะ เรี ย กดู ข ้อ มู ล และ
รายงานได้ทนั ที แบบ Real Time ทั้งยังช่ วยลดภาระงานเอกสาร โดยสามารถส่ งเอกสาร
ผ่านระบบได้ทนั ที
บริ การธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ สาหรับลูกค้าธุรกิจ
รองรับการใช้งานได้ท้ งั ระบบ iOS และ Android

4) ช่ องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
1558
บริการลูกค้ าสั มพันธ์
หรื อโทรจากต่างประเทศที่หมายเลข 66-2299-1558
Contact Center
0-2828-2828
ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์
ให้บริ การลูกค้าในกลุ่มผูป้ ระกอบการ SME ทัว่ ประเทศ
TMB SME
02-643-7000
ศูนย์ บริการลูกค้ าธุรกิจ
จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริ การตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร
Corporate Call Center
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2.2.3 การตลาดและการแข่ งขัน
1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2560
ผลการดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2560 กลับมาขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการสิ นเชื่ อเพิ่มขึ้ น
ในอัตราที่นอ้ ยกว่าอัตราการเพิ่มของเงินฝาก ทาให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่อต่อเงินฝาก ลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 96.3 จากร้อยละ 96.9
ของปี 2559 ส่ งผลให้สภาพคล่อง ณ สิ้ นปี อยู่ที่ 3.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนที่ ระดับ 3.1 ล้านล้านบาท ในส่ วนของ
สิ นทรัพย์รวมของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เป็ น 16.6 ล้านล้านบาท
สิ นทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ธนาคาร
กรุ งเทพ
ไทยพาณิ ชย์
กรุ งไทย
กสิ กรไทย
รวม ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ ง
กรุ งศรี อยุธยา
ธนชาต
ทหารไทย
รวม ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ ง
ยูโอบี
ซี ไอเอ็มบี
ทิสโก้
เกียรตินาคิน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ไอซี บีซี (ไทย)
รวม ธนาคารขนาดเล็ก 7 แห่ ง
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ซู มิโตโม มิตซุ ย ทรัสต์ (ไทย)
เอเอ็นแซด (ไทย)
เมกะสากลพาณิ ชย์
รวม

สิ นทรัพย์
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)
2,970
2,726
2,782
2,445
10,922
2,000
954
843
3,797
517
296
288
245
230
155
180
1,912
46
45
48
33
20
16,632

เงินฝาก
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)

18%
16%
17%
15%
66%
12%
6%
5%
23%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
11%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.1%
100%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2560)
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2,252
2,088
2,074
1,876
8,290
1,317
718
612
2,646
370
178
181
133
144
56
100
1,163
21
38
17
2
12
12,099

19%
17%
17%
16%
69%
11%
6%
5%
22%
3%
1%
2%
1.1%
1.2%
0.5%
0.8%
10%
0.2%
0.3%
0.1%
0.0%
0.1%
100.0%

เงินให้สินเชื่ อสุ ทธิ
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)
1,817
1,932
1,749
1,663
7,161
1,385
646
618
2,649
340
196
234
184
151
46
101
1,252
30
38
36
8
16
11,061

16%
17%
16%
15%
65%
13%
6%
6%
24%
3%
2%
2%
2%
1%
0.4%
0.9%
11%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
100%
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สาหรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
• ด้ านสิ นเชื่อ
ปี 2560 ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบมีปริ มาณสิ นเชื่ อทั้งสิ้ น 12.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2559 ร้อยละ 4.4 ซึ่ ง
กลับมาขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นหลังจากชะลอตัวมา 4 ปี ติดต่อกัน ปั จจัยหลักมาจากการกลับมาฟื้ นตัวของสิ นเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ที่ กลับมาฟื้ นตัวที่ร้อยละ 5.7 จากอุตสาหกรรมภาคการผลิต ธุ รกิจก่อสร้างและอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากสัญญาณการฟื้ นตัวของภาคส่ งออกและดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคธุ รกิจ ในขณะที่สินเชื่ อธุ รกิจขนาด
ใหญ่เติ บโตในระดับต่าเพียงร้อยละ 0.2 จากการชาระหนี้ คืนและเปลี่ยนไประดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุ น
มากขึ้นจากประโยชน์ของดอกเบี้ยต่า สิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภคขยายตัวร้อยละ 6.1 ปรับตัวดีข้ ึนจากปี ที่แล้วจากสิ นเชื่ อรถยนต์
ซึ่ งปรับตัวดีข้ ึนจากผลของการสิ้ นสุ ดมาตรการรถคันแรก สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยชะลอตัวลงจากผลของความต้องการซื้ อที่อยูอ่ าศัย
ลดลงและปริ มาณสต็อกคงค้างของที่อยู่อาศัยที่ยงั คงอยุ่ในระดับสู ง ส่ งผลให้สินเชื่ อที่อยู่อาศัยเติบโตชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อย
ละ 5.5 จากเดิมที่เคยอยูท่ ี่ร้อยละ 7 ในปี ก่อนหน้า
การขยายตัวของสิ นเชื่อจาแนกตามประเภทสิ นเชื่อ
%yoy
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

SME (38%)

6.1
5.7
4.4
0.2

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสิ นเชื่ อรวม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การขยายตัวของสิ นเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%yoy
20
15
10

6.1
5.5
3.6
2
1.5

5
0
-5

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสิ นเชื่ อธุรกิจ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การขยายตัวของสิ นเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%yoy
30
20

8.4
5.7
5.5
3.4

10
0
-10

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภค
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ อ (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ งแรกลดลง 6 basis points จาก
ร้อยละ 6.26 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ 6.20 ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายยังยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์เกือบทุกแห่ ง
ประกาศลดดอกเบี้ ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กบั ลูกค้าจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในเดื อนพฤษภาคมที่ ผ่านมา จึ งส่ งผลให้ส่วน
ต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี้ยฝากประจา 12 เดือน (Spread) ลดลงเป็ น 480 basis points
แนวโน้ มอัตราดอกเบีย้ และส่ วนต่ าง (Spread)
6.94

MLR

6.75

6.51

6.26

6.20

511
503
486

480

Spread (bps)

474
2.25

2.00
1.50

2.20
1.73

1.40

1.50
1.40

1.50
1.40

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ งแรก
ที่มา: CEIC

ด้ านเงินฝาก
ปี 2560 เงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบมีปริ มาณทั้งสิ้ น 13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2559 ร้อยละ 5
ซึ่ งเป็ นอัตราการขยายตัวที่ปรับตัวดีข้ ึนเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า แต่ขยายตัวได้ดีกว่าสิ นเชื่ อเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า ทาให้สัดส่ วนบัญชี เงินฝากประจาร้อยละลดลงเหลือเพียงร้อยละ 38 จากเดิมที่ในปี ที่ แล้วอยูท่ ี่ร้อย
ละ 40 อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ท้ งั 4 แห่ งยังคงที่ตามอัตราดอกเบี้ ยนโยบาย ยกเว้นดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจา 6 เดือน และ12 เดือนที่ลดลงเล็กน้อยสะท้อนภาพการบริ หารต้นทุนเงินฝากของธนาคารภายใต้สภาวะดอกเบี้ยที่
ยังอยูใ่ นระดับต่า
•
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2%
5%
16%
8%
9%

2%
5%
16%
6%
9%

ประจา>2ปี
ประจา1-2ปี
ประจา6-12เดื อน
ประจา3-6เดื อน
ประจา<=3เดื อน

60%

62%

กระแสรายวันและ
ออมทรัพย์

2 9

2 0

อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ แยกตามอายุเงินฝาก
- bps
- bps

1.40
1.23

0.93
0.50

1.38

1.18

0.93

0.50

กระแสรายวันและ
ออมทรัพย์

ประจา6เดื อน

ประจา3เดื อน

ประจา12เดื อน

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งแรก
ที่มา: CEIC

ด้ านสิ นเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
NPL ของธนาคารพาณิ ชย์ ณ สิ้ นปี 2 0 อยู่ที่ 429 พันล้านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2 9 จานวน 43
พันล้านบาท โดยสัดส่ วน NPL ต่อสิ นเชื่ อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.91 เพิ่มขึ้ น 8 basis points ซึ่ งเป็ นผลจากสิ นเชื่ อ
SME ที่มี แนวโน้มคุณภาพสิ นเชื่อยังด้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดย NPL Ratio อยูท่ ี่ร้อยละ 4.4 โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการค้าและ
การพาณิ ชย์จากกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ยงั ชะลอตัวอยู่ ในขณะที่ สินเชื่ ออุปโภคบริ โภคมี NPL Ratio อยู่ที่ร้อยละ 2.7 จาก
คุณภาพสิ นเชื่ อบ้านและที่อยู่อาศัยด้อยลง 110 basis points อยู่ที่ร้อยละ 3.2 จากการชะลอตัวของการบริ โภคภาคเอกชนและ
การลดลงของความต้องการซื้ อที่อยูอ่ าศัย
NPL Ratio จาแนกตามตามประเภทสิ นเชื่อ
•

%
5

SME

4.4

4
3

2.9
2.7

2

1.8

1

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

NPL Ratio ของสิ นเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%
6

5.6
5.2
4.5

4

3.4
2
0.8
0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

NPL Ratio ของสิ นเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%
6
5
4

3.2
2.6
2.5

3
2

1.6
1

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้ านผลการดาเนินงาน
ในปี 2 60 ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบี ยนในประเทศไทยมีกาไรสุ ทธิ รวม 174 พันล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
14 พันล้านบาทหรื อร้อยละ 7 จากการตั้งสารองเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 18 เพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพสิ นเชื่อตามแนวโน้ม
ของ NPL ที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยยังเติบโตได้เล็กน้อยถึงแม้อตั ราดอกเบี้ยให้สินเชื่อได้ปรับลดลงในช่วงต้นไตรมาสที่
2 ของปี ธนาคารพาณิ ชย์ได้บริ หารต้นทุนดอกเบี้ยได้ดีข้ ึนจนทาให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงไปกว่า 4% ส่ งผลให้รายได้ดอกเบี้ย
สุ ทธิ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3 ในส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยเพิ่มสุ ทธิ ปรับดี ข้ ึ นร้อยละ 3 จากรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การยังคง
เติบโตอยู่ ขับเคลื่อนโดยค่านายหน้าการทาประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) และกองทุนรวม
•
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
รายได้-ค่ าใช้ จ่าย (พันล้ านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กาไรจากการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากการดาเนิ นงานอื่น
รายได้ ทมี่ ิใช่ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสู ญ และการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2560 2559
เปลี่ยนแปลง (%)
658
655
+3 +0.5%
209
218
-8
-4%
449
437
+12
+3%
189
176
+13
+7%
39
36
+3 +10%
150
141
+9
+6%
37
38
-1
-3%
13
9
+4 +49%
-2
-1
-1 -113%
39
43
-4
-9%
237
229
+7
+3%
310
300
+10
+3%
376
366
+9
+3%
168
142
+26 +18%
208
224
-16
-7%
34
37
-3
-8%
174
188
-14
-7%

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2560

ATM
Internet
Banking
18%

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2561
• ด้ านแนวโน้ มสิ นเชื่อและเงินฝาก
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2561 คาดว่าจะมีทิศทางการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน ตามการปรับดีข้ ึนของภาวะเศรษฐกิจจาก
การฟื้ นตัวของภาครัฐและเอกชน มาตรการที่รัฐบาลพยายามส่ งเสริ มเริ่ มจะเห็นผล ได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
เป็ นผลดี กับ อุ ต สาหกรรมตลอดจนสายการผลิ ต (Supply Chain) ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยอุ ต สาหกรรมที่ จะได้รั บ อานิ ส งส์ จาก
มาตรการฯได้แก่ อุต สาหกรรมรั บเหมาและวัส ดุ ก่อสร้ าง และนโยบายการพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก
หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อกระตุน้ การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง จะทา
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน การผลิตและโลจิสติกส์ นอกจากนั้น การเติบโตของการท่องเที่ยวตามแนวโน้มการ
เข้ามาของจานวนนักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ยงั ส่ งผลดี ให้กบั อุตสาหกรรมบริ การและค้าปลี กซึ่ งจะได้รับการจับจ่ ายใช้ส อยที่
เพิ่มขึ้น
คุณภาพสิ นเชื่ อในปี นี้ จะทยอยปรับตัวดี ข้ ึ น ซึ่ งเป็ นผลจากการปรับตัวดี ข้ ึ นของภาคส่ งออก การลงทุน โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้า SME ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้ นตัวขึ้น เช่ น ค้าส่ งสิ นค้าเกษตร เป็ นต้น
ทั้งนี้ การกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่กลับมาจะทาให้ธุรกิจ SME กลับมาฟื้ นตัวได้อีกครั้ง
ในส่ วนของสิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภค สิ นเชื่ อบัตรเครดิตและสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลน่ าจะกลับมาเติ บโตได้อีกครั้งในปี นี้
ด้วยผลจากราคาสิ นค้าเกษตรที่ทยอยกลับมาจะทาให้กาลังซื้ อของคนในระดับภูมิภาคกลับมาอีกครั้ง ในส่ วนของสิ นเชื่ อที่อยู่
อาศัยน่ าจะกลับมาฟื้ นตัวได้บา้ ง จากการขยายตัวของเส้นทางคมนาคม ทั้งในส่ วนของรถไฟความเร็ วสู ง รถไฟทางคู่ และ
มอเตอร์เวย์ ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นแล้ว การก่อสร้างรถไฟฟ้ าภายในกรุ งเทพและปริ มณฑลจะช่วยดึงความ
ต้องการอสังหาริ มทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ ากลับมาได้ นอกจากนั้นแล้ว ในปี ที่ผ่านมาผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ได้ชะลอ
การเปิ ดโครงการใหม่เพื่อดูสถานการณ์ ดังนั้นสต็อกของบ้านและคอนโดได้ทยอยลดลงไปบางส่ วนเพื่อดูทิศทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในปี นี้ ทั้งนี้ คุณภาพสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยอาจจะต้องเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง ส่ วนใหญ่เกิดจากปี 2559 ที่รัฐบาล
มีนโยบายกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์จากรัฐบาลส่ งผลให้มีผกู ้ จู้ านวนมากเข้ามา ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่ เพิ่งเริ่ มทางาน
ใหม่และยังไม่เคยผ่อนชาระมาก่อน ดังนั้นอาจมีอตั ราการผิดนัดชาระมากขึ้นกว่าเดิม
สาหรับเงินฝากปรับตัวดีข้ ึนตามความความต้องการของสิ นเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันเรื่ อง
ระดมเงิ นฝากมากขึ้ นได้ อาจเห็ นการปรับอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจาพิเศษเพิ่ มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในปี นี้ อย่างไรก็ตาม
อัตราเงินเฟ้ อที่ อยู่ในระดับต่าเนื่ องจากราคาน้ ามันดิ บที่ ปรับลดลงมาเป็ นอย่างมากอาจทาให้ทิศทางของนโยบายการเงิ นยัง
ผ่อนคลายต่ อเนื่ อง ซึ่ งในที่ สุดสภาพคล่องของธนาคารพาณิ ชย์อาจตึ งตัวขึ้ นเล็กน้อยจากผลของการขยายตัวของสิ นเชื่ อที่
เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝาก
• ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. ดิจิทลั แบงค์กิ้ง
ธนาคารจะมี การลงทุ นในระบบดิ จิตอลมากขึ้ นทั้งในส่ วนของระบบเทคโนโลยีและบุ คลากร เนื่ องจากเป็ น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ วและต้นทุนในการดาเนิ นงานต่ากว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึ่ งการปรับเปลี่ยน
ไปเป็ นช่ อ งทางดิ จิ ทัล จะช่ ว ยให้ ธ นาคารพลิ ก โฉมรู ป แบบการท าธุ ร กิ จ โดยเน้ น ประสบการณ์ ข องลู ก ค้า (Customer
Experience) มากขึ้ น ตลอดจนสามารถใช้ขอ้ มูลพฤติ กรรมการตัดสิ นใจทาธุ รกรรมของลูกค้า (Customer Journey) ซึ่ งจะมี
ขนาดใหญ่ มหาศาล (Big Data) ขึ้ นมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุทธ์และสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่
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เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดหรื อสามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อที่จะ
รองรั บ ความผันผวนทางเศรษฐกิ จที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ทุกเมื่ อ นอกจากนั้นแล้ว โดยในปี นี้ จะเห็ นการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
โครงสร้างองค์กรของธนาคารให้สอดรับกับการแข่งขันด้านดิจิทลั โดยเน้นความคล่องตัวและฉับไว (Agile) ในการส่ งมอบ
ความต้องการให้กบั ลูกค้าได้รวดเร็ วขึ้น
2. National e-Payment
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ ง ชาติ โดยมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ พัฒ นาระบบการช าระเงิ น ของไทยเข้า สู่ สั งคมดิ จิ ทัล (Cashless society) โดยมี ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการเงินเข้ามาร่ วมกาหนดยุทธศาสตร์ น้ ี โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการชาระเงินทั้ง
ระบบ สร้างรากฐานของระบบธนาคารพาณิ ชย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่ งจะเป็ นการเปลี่ยนโฉมภาคการเงินครั้งสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งในปี นี้ ระบบ Request to Pay และ Dynamic QR Payment จะช่ วยทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้ธุรกรรมทาง
การเงินได้สะดวกขึ้ น ค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บจากลูกค้าต่อรายลดลง และรัฐบาลสามารถขยายฐานภาษี ได้มากขึ้ น ซึ่ งปั จจัย
หลักที่จะผลักดันให้ e-Payment เติบโต นัน่ คือ การเกิดขึ้นของ e-Commerce ซึ่ งขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง สอดรับกับการดาเนิ น
ชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงโดยเน้นความรวดเร็ วและสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการชาระเงินผ่าน e-Payment นอกจาก
จะส่ งผลให้ทาธุ รกรรมทางการเงินให้สะดวกและรวดเร็ วแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้อย่าง
ทัว่ ถึงมากขึ้นอีกด้วย
3. Fintech
Fintech ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในปี ที่ผ่านมา เช่น การโอนเงินและชาระเงิน การลงทุน และประกันภัย เป็ นต้น
ซึ่ งปั จจัยที่ผลักดันให้Fintech เติบโตได้เร็ วนั้นมาจากตอบสนองความต้องการทางการเงินทั้งภาคธุรกิจและบุคคล ด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับต้นทุนด้านการดาเนินกิจการที่ถกู ลงมากกว่าสถาบันการเงินดั้งเดิม
โดยอาศัยการระดมทุนผ่าน Venture Capital ทาให้ Fintech สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ ว
ด้ว ยเหตุ น้ ี ธนาคารแห่ งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) ได้จดั ตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อสร้างนวัตกรรม Fintech หรื อเรี ยกว่า Regulatory Sandbox ขึ้ นมา เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การทางการเงิน โดยให้ทดลองบริ การกับผูบ้ ริ โภคจริ ง และจากัดความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆต่อผูบ้ ริ โภค และนาไปสู่การพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลที่เหมาะสม
อีกด้วย ซึ่ งในปี นี้ น่าจะมี Fintech รู ปแบบอื่นๆเข้ามามากขึ้น เช่น การให้สินเชื่ อระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ การ
ให้บริ การการลงทุน Robo-Advisor หรื อการระดมทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering)
4. Trade Finance
จากแนวโน้มการนาเข้าส่ งออกเติ บโตอย่างต่ อเนื่ องจะดันให้ธุรกรรม Trade Finance สู งขึ้ น โดยธนาคารจะ
แข่ งขันผลิตภัณฑ์ใหม่และจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ธนาคารได้มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้ากลุ่ม SME
เนื่ อ งจากมี โอกาสทางธุ รกรรมการค้าการลงทุ นระหว่างกันในภู มิภ าคอาเซี ยนมากขึ้ นโดยเฉพาะการค้าชายแดนในเขต
เศรษฐกิ จพิเศษ นอกจากนั้น ธนาคารกลางทั้ง 10 แห่ งของอาเซี ยนได้จดั ทาหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลบริ การทางการเงิ น
สาหรับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและการให้บริ การของสถาบันการเงินในภูมิภาคที่
เกี่ ยวกับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศมี ความโปร่ งใส สามารถเปรี ยบเที ยบเพื่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้ จึ งเป็ น
โอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
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5. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
การร่ วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุ รกิ จของธนาคารภายในอาเซี ยน รวมทั้ง ธนาคารของจีนและญี่ปุ่น จะมี
มากขึ้นเป็ นลาดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ดังนั้นการที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไป
ตั้งสาขาใหม่หรื อรวมกิ จการเป็ นสิ่ งที่ ทาได้ไม่ง่าย การตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับประเทศเป้ าหมายจะเพิ่ ม
จานวนธนาคารพาณิ ช ย์ไทยที่ ออกไปทาธุ รกิ จในภู มิภ าคและจานวนธนาคารพาณิ ช ย์จากภู มิภ าคที่ จะเข้ามาท้าธุ รกิ จใน
ประเทศ ซึ่ งจะทาให้เกิดบริ การทางการเงินที่อานวยความสะดวกในการทาธุ รกรรมการค้าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้นตามไปด้วย
6. e-Marketplace Platform
ในปี 2561 จะได้เห็ นการเปลี่ยนรู ปแบบการทาธุ รกิ จของธนาคารและสถาบันการเงิ นหลายๆแห่ ง จากเดิ มที่ เป็ น
ตัวกลางทางการเงิ น (Financial Intermediary) เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ ยนสิ่ งของ (Marketplace) ตามพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดแนวทางอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ดาเนินธุ รกิจ
ลักษณะนี้ได้เพื่อเป็ นช่องทางการซื้ อสิ นค้าและบริ การ รวมถึงชาระเงินออนไลน์ และสร้างเครื อข่ายระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 แหล่ งที่มาเงินทุน
ส่ วนประกอบของแหล่งเงิ นทุ นที่ สาคัญ ได้แก่ เงิ นฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น เงิ นกูย้ ืม และ
หนี้ สินจ่ายคื นเมื่ อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2 60 ธนาคารมี ยอดเงิ นฝากรวม (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ทั้งสิ้ น
ประมาณ 611,508 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นบัญชี เงินฝากประจาร้อยละ 13. บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 77.8 และบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันร้อยละ 8.7 ของเงินฝากรวม โดยเงินฝากรวมคิดเป็ นร้อยละ 86.3 ของแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ แหล่ง
เงินทุนธนาคารยังประกอบด้วย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จานวน 60,349 ล้านบาท เงินกูย้ ืม จานวน 33,352
ล้านบา และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม จานวน 3,665 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 8.5, ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 0. ของ
แหล่งเงินทุนตามลาดับ
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ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2560
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

เงินฝากประจา..........................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์…………………
บัญชีกระแสรายวัน..................................
บัตรเงินฝาก……………………………..
รวมเงินฝาก………………
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน.....
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม………………
เงินกูย้ ืม………………………………….
รวม……………………………………

82,890
475,573
53,045
611,508
60,349
3,665
33,352
708,874

115,131
433,084
50,806
599,021
45,417
4,032
39,874
688,345

11.7
67.1
7.5
86.3
8.5
0.5
4.7
100.0

16.7
62.9
7.4
87.0
6.6
0.6
5.8
100.0

2558
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
170,227
409,145
65,358
644,730
36,217
3,008
30,184
714,138

23.8
57.3
9.2
90.3
5.1
0.4
4.2
100.0

2.3.2 นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนิ นนโยบายจัดหาเงิ นทุ นโดยการระดมเงิ นจากแหล่งต่ างๆ ที่ กล่าวข้างต้น ให้มีจานวนและอายุเงิ นทุ นที่
เหมาะสมและสอดคล้องหรื อใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงินของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาปั จจัยการดารงสภาพ
คล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร พร้อมทั้งคานึ งถึงปั จจัยด้านต้นทุนเปรี ยบเที ยบระหว่าง
แหล่งเงินต่างๆ ส่ วนนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงินและ
ของธนาคารเอง ประกอบกับปั จจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น
2.3.3 นโยบายการจัดหาภาระหนีส้ ิ น
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้านหนี้สินให้สอดคล้องกับด้านทรัพย์สิน หรื อความต้องการใช้สินเชื่อขอลูกค้า เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงทั้งทางด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น
FX Swap, Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.3.4 ความเพียงพอของเงินทุนสารอง
ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงดังนี้
(หน่วย : ร้อยละ)
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III)
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

ขั้นต่าตามที่
ธปท.กาหนด * 31 ธ.ค. 60
5.75
7.25
9.75

13.18
13.18
17.34

31 ธ.ค. 9

31 ธ.ค. 8

12.80
12.80
18.14

11.32
11.32
16.68

* รวมเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
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3.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นปัจจัยที่สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจของทีเอ็มบี เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน และเกิ ดความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน โดยยึดหลักการกากับดูแล
ความเสี่ ยงที่ เข้มงวดตามกฏเกณฑ์ของทางการ ทั้งนี้ กรอบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารประกอบด้วยโครงสร้ างการ
จัดการที่เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ต่างๆและสภาพแวดล้อม และการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นให้หน่ วยงานธุ รกิ จตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากนี้ การวัดความเสี่ ยงยังได้ถูกผนวก
รวมอย่างครบถ้วนในการวางแผนด้านกลยุทธ์ ซึ่ งทั้งหมดนี้นาไปสู่การกาหนดกลยุทย์การบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ ดังนี้
•
•
•
•
•

ในเรื่ องผลิตภัณฑ์และพอร์ ต กาหนดให้มีโครงสร้าง กรอบการพิจารณา การกาหนดราคา กระบวนการอนุ มตั ิ และ
การบริ หารที่เหมาะสม
ในเรื่ องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้มีการกากับการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท้ งั ภายในและภายนอก
ธนาคาร รวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอ
มีการกาหนดความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร ให้มีความโปร่ งใสและสอดคล้องกัน
กาหนดให้มีการมอบอานาจดาเนินการที่สอดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่ งใสเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน

3.1.1 โครงสร้ างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกากับดูแลที่เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการบริ หารความเสี่ ยง ขณะเดียวกันต้องมัน่ ใจได้
ว่าได้มีการกระจายอานาจในการรั บความเสี่ ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุ ด ย่อยและหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมี การบริ หารจัด การประเด็นความเสี่ ยงด้านต่ างๆ รวมถึ งกฎเกณฑ์ของทางการและ
สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานกากับ
การปฏิ บั ติ ง านธุ ร กิ จ ธนาคารมี ก ารท างานอย่ า งเป็ นอิ ส ระ ธนาคารได้ก าหนดให้ มี ก ารรายงานแบบคู่ ข นาน ทั้ง ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านความเสี่ ยง
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โครงสร้ างการกากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอานาจในการทบทวนและ
กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงในทุกด้านของธนาคาร ให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงให้อานาจในการอนุมตั ิ
กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดาเนิ นงาน ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้และ
เพดานความเสี่ ยงต่ างๆ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานธุ รกิ จยังคงเป็ นผูร้ ับผิดชอบอันดับแรกในการบริ หารความเสี่ ยงพอร์ ตที่
หน่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสิ นใจความเสี่ ยงด้านต่างๆเฉพาะด้าน ดังนี้:
1. คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง: มีหน้าที่ สนับสนุ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการกากับดูแลในเรื่ อง
เกี่ ยวกับนโยบาย กรอบการดาเนิ นงาน มาตรฐานการดาเนิ นงาน เป้ าหมายและเพดานของระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
• คณะกรรมการควบคุ มธุ รกิ จการเงิ น: เป็ นการประชุ มระหว่างสายงานธุ รกิ จ สายงานปฎิ บตั ิ การ และ
สายงานบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ห น้ า ที่ ห ลัก ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ตลาดเงิ น ให้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในแง่การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการดาเนินธุรกิจตลาดการเงิน
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•
The Portfolio Monitoring Committee: เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุ รกิจและสายงานบริ หารความ
เสี่ ย ง เพื่ อ ติ ด ตามดู แ ล ปรึ ก ษาหารื อ และให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ พอร์ ต ด้า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า ได้มี ก าร
ดาเนิ นการในเชิ งรุ กในการบริ หารพอร์ ต ด้านสิ นเชื่ ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิ จของ
ธนาคาร
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ มิใช่ ดา้ นการเงิน: มีหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงในธนาคารและบริ ษทั ย่อยโดย
กาหนดกลยุทธ์และนโยบายความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินและกากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะดาเนินการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพในทุกระดับ เพื่อเน้นประสิ ทธิ ภาพของ “แนวป้ องกัน 3 ชั้น” ธนาคารจัดตั้ง 3 หน่วยธุ รกิจได้แก่
คณะกรรมการความเสี่ ยงที่ มิใช่ดา้ นการเงิน ด้านธุ รกิจรายย่อย ธุ รกิจขนาดกลาง และ ธุ รกิจขนาดใหญ่ ขึ้ น
ตรงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินระดับธนาคาร
• คณะกรรมการควบคุมตลาดการเงิน: ทาหน้าที่จดั ตั้งประชุมด้านความเสี่ ยงระหว่างสายงานธุรกิจ
ปฏิบตั ิการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้ าหมายหลักในการควบคุมความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุรกิจและการ
ควบคุมสภาพแวดล้อม ธุรกรรมของตลาดการเงินตั้นแต่การอนุมตั ิและทบทวนผลิตภัณฑ์จนจบกระบวนการ
ด้านการตลาดการเงินของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน: มีหน้าที่สนับสนุ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินและการบริ หารเงิน
ทั้งนี้ สายงานธุ รกิจจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงของตนเองภายใต้กรอบการ
ดาเนิ นงานที่ กาหนดสายงานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง (ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและรายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร) มีหน้าที่กากับดูแล ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและนาการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่าง
สอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร
3.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้านได้แก่
1) การระบุความเสี่ ยง: ธนาคารจาแนกความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานออกเป็ น 5 ด้าน คือ ความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่ อ ความเสี่ ยงด้านตลาด (ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย) ความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน และความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2) การวัดและประเมินความเสี่ ยง: ธนาคารใช้วิธีการและเครื่ องมือที่ แตกต่างกันในการวัดความเสี่ ยงแต่ละประเภท
โดยใช้วิธีการวัดความเสี่ ยงทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัด
คุณภาพของพอร์ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
3) การติดตามและควบคุ มความเสี่ ยง: ธนาคารควบคุ มความเสี่ ยงโดยการกาหนด ตัวชี้ วดั ความเสี่ ย ง (Key risk
indicators) และขอบเขตความเสี่ ยง (Risk boundaries) รวมถึงเพดานความเสี่ ยง (Risk limits) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม
ระดับพอร์ต ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบการเตือนภัย ล่วงหน้า
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(Early Warning System) สาหรับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ เพื่อเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมีผล
ประกอบการหรื อคุณภาพที่เสื่ อมถอย
4) การรายงานความเสี่ ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการดาเนิ นการต่างๆ ทั้งที่
ได้ดาเนิ นการไปแล้วและกาลังจะดาเนิ นการไปยังผูเ้ กี่ ยวข้อง คณะกรรมการต่ างๆ และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างสม่ าเสมอ
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงดังกล่าว มีท้ งั ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้ องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริ มสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ องให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการบริ หารความ
เสี่ ยง โดยที่ ผบู ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิจ (แนวป้ องกันระดับที่ 1) เป็ นผูป้ ระเมินและรายงานความเสี่ ยง พร้อมทั้ง
ดาเนิ นการเพื่อปรับลดความเสี่ ยงนั้น การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนทั้งในเรื่ องของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่ องมือ
กระบวนการและนโยบายที่สาคัญ ส่ วนสายงานบริ หารความเสี่ ยง (แนวป้ องกันระดับที่ 2) ซึ่ งอยู่ภายใต้การดูแลของประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารด้านบริ ห ารความเสี่ ย ง รั บ ผิ ด ชอบในการกาหนดกลยุท ธ์ นโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่
เหมาะสม ติดตามและดูแลการทางานของสายงานธุ รกิจ รวมถึงกระตุน้ ให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนอย่าง
สมเหตุผล ส่ วนผูร้ ับผิดชอบระดับที่ 3 คื อสายงานตรวจสอบ ทาหน้าที่ อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการทางานเพื่ อให้
มัน่ ใจว่าธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ และให้การเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุ งระเบียบและกรอบ
งานการควบคุมความเสี่ ยง
3.2

ปัจจัยความเสี่ ยงหลัก

ปัจจัยความเสี่ ยงหลัก ได้แก่ ปัจจัยเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจซึ่ งธนาคารได้จาแนกไว้ 5 ด้าน ดังนี้
3.2.1 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสี ยต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้ และ/หรื อคู่สญ
ั ญา
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามพันธะทางการเงินหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตส่ วนใหญ่เกิดจากธุ รกรรมการให้
สิ นเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ธนาคารมีเป้ าหมายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง โดยการควบคุ ม
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อให้อยู่ในระดับที่ ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิ งธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนโดยให้
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ความสาคัญและ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การ
กากับดูแลด้านการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการ เครื่ องมือและระบบวัดระดับความเสี่ ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริ หาร
ความเสี่ ยงในรู ปของทุนเชิ งเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อ (Credit Assessment
& Origination) และเครื่ อ งมื อ ในการวัด ระดับ ความเสี่ ย ง เช่ น Risk Rating Model, Application Scorecard และ Behavior
Scorecard จัดทาและปรับปรุ งนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ นอกจากนี้
ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ แข็งแกร่ งภายในธนาคาร ผ่านการรู ้จกั และ
เข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็ นไปตามหลักการป้ องกัน 3 ลาดับ
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ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่ งช่ วยในการลดความเสี่ ยง
ดังกล่าว ดังนี้:ผูบ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิ จ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกิ ดขึ้นภายในสายงาน
(1st line of defense)
สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ (2nd line of defense) ร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ the 1st
line of defense ทั้งนี้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้าที่ ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
3.2.1.1 ปัจจัยเสี่ ยงด้ านเครดิต
คุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง สิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามข้อตกลง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณี เมื่อไม่สามารถชาระเงินต้น
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริ หารคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และหรื อคู่สัญญาอย่างสม่าเสมอ ทั้งใน
ระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio ในส่ วนของหลักการป้ องกัน 3 ลาดับในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (3 lines of
defense credit risk management): เจ้าหน้าที่ บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Managers) ติดตามดูแลลูกค้าธุ รกิจราย
ใหญ่เป็ นรายลูกค้าและฝ่ ายข้อมูลบริ หารความเสี่ ยงและระบบการตัดสิ นใจด้านเครดิต สนับสนุนข้อมูลในระดับ Portfolio ใน
ส่ วนของสิ นเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรู ปแบบ Portfolio Management ธนาคารให้ความสาคัญต่อหนี้ ที่มี
ปั ญหา โดยกาหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้น จัดให้มีระบบ Early Warning
System และ Qualitative Risk Score เพื่อติดตามลูกหนี้ ซ่ ึ งยังเป็ นหนี้ ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัย
ต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และคณะกรรมการแก้ไขหนี้ ดอ้ ยคุณภาพซึ่ งจะให้
คาแนะนาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอย่างเพียงพอสาหรับความเสี ยหาย
ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ต้ งั สารองส่ วนเกิ นเพื่ อรองรั บส่ วน
สู ญเสี ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตกับหนี้ คุณ ภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคานวณจากความน่ าจะเป็ นที่
ลูกหนี้ ที่จะผิดนัดชาระหนี้ (Probability of Default) ของลูกหนี้ ในแต่ละระดับความเสี่ ยง ยอดหนี้ เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้
(Exposure at Default) ตามประเภทของสิ น เชื่ อ และความเสี ย หายเมื่ อ ลู ก หนี้ ผิ ด นัด ช าระหนี้ (Loss Given Default) ตาม
ประเภทหลักประกัน
การเสื่ อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่ อ งจากหลัก ประกัน ของสิ น เชื่ อ ส่ วนใหญ่ ข องธนาคารเป็ นอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละทรั พ ย์สิ น อื่ น ซึ่ งมู ล ค่ าของ
หลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต่าของภาคอสังหาริ มทรัพย์
อาจส่ งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่ วนที่ค้ าประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีมลู ค่าเกินกว่าอัตราส่ วนสิ นเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมตั ิ
ไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลทาให้ธนาคารต้องตั้งสารองเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริ หาร
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การเสื่ อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคา
หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ้นกับ
ระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อ
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากการกระจุ กตัวของสิ นเชื่ อเป็ นปั จจัย เสี่ ยงที่ ส าคัญอย่างหนึ่ งในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ
ธนาคารบริ หารและติ ดตามดูแลการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อในแต่ ละภาคธุ รกิ จ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้ รายใหญ่ โดย
ธนาคารได้กาหนดเพดานความเสี่ ยงที่ ธนาคารยอมรับได้ท้ งั ในรายภาคธุ รกิ จ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้า
เพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อสาหรับลูกหนี้ รายใหญ่รวมผูเ้ กี่ยวข้อง ตามระดับความเสี่ ยงไว้ดว้ ย ทั้งนี้
การบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อยังคงเป็ นปัจจัยหลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของธนาคาร
3.2.1.2 นโยบายที่เกีย่ วข้ องกับการให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ และการกันเงินสารองเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ธนาคารได้จดั ชั้นสิ นทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบตั ิของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง สิ นทรัพย์ที่ไม่
มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสิ นทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งรวมถึงการจัดชั้นหนี้
เชิ งคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ิในการจัดชั้นหนี้สินเชื่ อเชิ งพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี้ ส่ วนหนี้ สินเชื่ ออุปโภค
บริ โภค หรื อลูกหนี้ รายย่อย (Retail Loan) จะทาการจัดชั้นเป็ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้างชาระแต่หากลูกหนี้รายใดใช้สินเชื่ อ
ทั้ง 2 ประเภท จะทาการจัดชั้นเป็ นรายลูกหนี้ ตามแหล่งที่มาของรายได้หลักของลูกหนี้ รายนั้น เพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพของ
สิ นทรัพย์ที่แท้จริ งและกันสารองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่างพอเพียง
นอกเหนื อจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการกันสารอง
เป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสาหรับลูกหนี้ ที่จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณากันเงิน
สารองกลุ่มลูกหนี้ดงั กล่าวตามระดับความเสี่ ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมี การประมาณการหนี้ สิ นจากรายการภาระนอกงบดุ ลทุ กไตรมาส ซึ่ งเป็ นการกัน ส ารองตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ นสารองของสถาบันการเงิ น ในการกันเงิ นสารองภาระ
ผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
1. รายการกันสารองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตในระดับสู ง ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดค่า
แปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสื อค้ าประกัน
สิ นเชื่อ
1.1 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สูญ และสู ญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกันเงิน
สารองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
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1.2 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี้ ที่ถกู จัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสู ญ และสู ญ ธนาคารพิจารณากันเงินสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น
โดยการกันสารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี้ที่จดั ชั้น
ปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิ เศษ ธนาคารได้มีการกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
เพิ่มเติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนี้ สินอื่นๆ นอกเหนื อจากข้อ 1 และข้อ 2 สาหรับหนี้ สินที่ มีภาระผูกพันและมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ธนาคารจะต้องสูญเสี ยตามภาระผูกพันดังกล่าว
นโยบายการบริหารสิ นเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึ งการบริ หารสิ นเชื่ อที่ มีแนวโน้มจะมี ปัญ หา (Potential Non-Performing Loan) และสิ น เชื่ อมี
ปัญหา (Non-Performing Loan) เป็ นเรื่ องที่มีผลสาคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร จึงได้จดั ทานโยบายการบริ หารสิ นเชื่ อ
ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาและสิ นเชื่อมีปัญหาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจานวนของสิ นเชื่อมีปัญหาที่จะเพิ่มขึ้น โดยใช้
หลักการการเข้าไปดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิ ดและการแก้ไขปั ญหาที่ รวดเร็ วและติ ดตามดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสิ นเชื่อปกติ
ธนาคารจัด ตั้ง ที ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขสิ นเชื่ อ ที่ มี แ นวโน้ ม จะมี ปั ญ หาขึ้ นมา (ใน 2nd line of defense)
ประกอบด้วย ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) ภายใต้พฒั นาสิ นทรัพย์ ดูแลลูกหนี้ที่คาดว่าจะเริ่ มผิด
นัด ช าระหนี้ หรื อแสดงสัญ ญาณเตื อ นเริ่ มแรก (Early Warning Signal) หรื อเคยเกิ ด ภาวะที่ มีค วามเสี่ ย งเป็ นสิ น เชื่ อด้อ ย
คุ ณ ภาพ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี้ กลุ่ มที่ ถูกจัด ชั้น กล่ าวถึ งเป็ นพิ เศษ (Special Mention) เพื่ อความรวดเร็ วในการติ ด ตาม
ควบคุมดาเนินการป้ องกัน ผูด้ ูแลบัญชีลกู ค้า (Relationship Manager) จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ ร่ วม
เจรจากับลูกหนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบหาสาเหตุและระดับของปั ญหา
และกาหนดแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น โดยใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมแล้วแต่ปัญหาของลูกหนี้ อาทิ เช่น ในกรณี ขาด
สภาพคล่องระยะสั้นสาหรับลูกหนี้ ที่ยงั สามารถดาเนิ นกิ จการต่อไปได้ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับปรุ ง
วงเงิ นฯลฯ ในกรณี ป ระสบปั ญ หาระยะยาวและซับซ้อนส าหรั บลูกหนี้ ที่ยงั สามารถดาเนิ นกิ จการต่ อไปได้ ธนาคารอาจ
พิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพและความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น 1
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ระเบี ย บ วิ ธี ปฏิ บั ติ ข องธนาคาร ที ม เอกสารสั ญ ญ าและระเบี ย บปฎิ บั ติ
(Documentation) และที มกฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับที มพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เพื่ อจัดทาเอกสาร
หรื อวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นพื้นฐานสาหรับการประเมินนั้นๆ ให้เป็ นไปได้อย่างถูกต้อง
1

ธุรกิจขนาดเล็ก
- ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 การบริ หารพอร์ตนั้นแบ่งตามการจัดชั้นของลูกหนี้ โดยมีผดู้ ูแลบัญชีลูกค้าเป็ นผูด้ ูแลลูกหนี้พอร์ ต Current และทีมพัฒนา
กลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) เป็ นผูด้ ูแลลูกหนี้ พอร์ต DPD
- บริ หารคุณภาพและติดตามกลุ่มสิ นเชื่ อ ธุรกิจขนาดเล็ก ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 (ประกอบด้วยการดูแลติดตามสิ นเชื่ อในส่ วนของลูกค้า
กลุ่ม Current (จากเดิมคือผูด้ ูแลบัญชีลูกค้า) และ ลูกค้ากลุ่ม DPD (ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ ) เข้าด้วยกัน) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการ
ปรับปรุ งคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ อธุรกิจขนาดเล็กให้เป็ นพอร์ ตคุณภาพดี
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เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงาน ทีมติดตามการชาระหนี้ (Monitoring) จะเข้ามาดูแล ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใน
มาตรการต่ างๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับที มพัฒ นากลัน่ กรองคุณ ภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ ยงของลูกหนี้ จะกลับสู่
สภาวะปกติและจัดชั้นเป็ นหนี้ปกติ
สาหรับลูกหนี้ มีปัญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จะเป็ นไปตามนโยบายของ
ธนาคารและเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒนาสิ นทรัพย์จะประสานงานกับทีมกฎหมาย เพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ที่เหมาะสม ก่อน
เจรจากับลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสิ นใจขาย NPL ที่ไม่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุ รกิจต่อไปและไม่สามารถตกลง
ที่ จ ะท าแผนปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นลู ก หนี้ รายกลุ่ ม หรื อรายบัญ ชี เพื่ อ ให้ ก ารลด NPL เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3.2.2 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยเสี่ ยงด้านตลาด
ซึ่ งปั จจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากราคาตราสารทุน และ
ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ในการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานและ
แนวทางสาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด หน่วยงานธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดภายใต้
มาตรฐานที่ได้กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้าที่ดูแลความเสี่ ยง
ด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาด โดยกาหนดเพดานความเสี่ ยงภายใต้กรอบความเสี่ ยงและความเสี ยหายสู งสุ ดที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุ ปความเสี่ ยงด้านตลาดที่สาคัญมีดงั นี้
3.2.2.1 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นต่อรายได้ และ/หรื อ
มูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจเกิดจากฐานะทั้งใน
งบดุ ลและนอกงบดุ ลที่ อยู่ในบัญชี เพื่ อการค้าและ/หรื อบัญชี เพื่ อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี ยหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจาก
มูลค่าที่ ลดลงเนื่ องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ ถืออยู่ รวมทั้งการขาดทุนจากธุ รกรรมการค้าเงินตรา
ต่างประเทศหรื อการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชี เพื่อการค้าของธนาคาร บริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาดเป็ นผูก้ าหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งกาหนดขึ้นเพื่อควบคุมระดับ
ความเสี่ ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งอาจส่ งผลต่อมูลค่า
หรื อผลตอบแทนของบัญชี เพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
ผันผวนของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
4. ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ (Foreign Exchange) – หมายถึ ง มู ล ค่ า ขั้น ต้น (Gross
Amount) (มูลค่ารวมของฐานะซื้ อและขายของแต่ละสกุล) และมูลค่าสุ ทธิ (Net Amount) (ส่ วนต่างสุ ทธิ ของฐานะ
ซื้ อและขาย) สาหรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ทั้งนี้ หน่วยงานธุรกิจตลาดเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาธุรกรรมด้านการค้าและบริ หารจัดการพอร์ ตโฟลิโอภายใต้
เพดานความเสี่ ยงที่ กาหนดนี้ เพื่อให้เกิ ดผลตอบแทนที่ เหมาะสมที่ สุดจากการลงทุน และมีหน่วยงานบริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาดทาหน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
3.2.2.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ดาเนิ นการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ งธนาคารมี
การกาหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ ยในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ ยงของรายได้ และขอบเขต
ความเสี่ ย งของมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น (Asset & Liability Management
Committee: ALCO) ได้รับ มอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็ นผูค้ วบคุ มดู แลการบริ หารความเสี่ ย งด้าน อัต รา
ดอกเบี้ยให้อยูภ่ ายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสี่ ยงที่กาหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย เพื่ อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ ย เช่น การปรับสมดุลระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้ สิน หรื อการกาหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของ
ธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
3.2.3 ความเสี่ ยงสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่ องจาก
ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ทนั หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนิ นงาน จนทา
ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายแก่ ธ นาคาร ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ หารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น (Asset & Liability Management
Committee: ALCO) มีหน้าที่ กากับดูแลการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนิ นธุ รกิจทั้ง
สกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสู งกว่า
ขั้ น ต่ า ตามเกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยก าหนด ซึ่ งต้ อ งอยู่ ภ ายในกรอบความเสี่ ยงที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกาหนดให้มีการทบทวนนโยบาย
แผนและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง หรื ออาจมีการทบทวนเป็ นกรณี พิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริ หาร
สภาพคล่ อ งตามนโยบายหรื อแผนงานดังกล่ าว เพื่ อให้ส อดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้ างขององค์กร
กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร
แต่ละบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
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บริ หารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจ
ตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริ หารเงินยังทาหน้าที่ วดั ความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ส่ วนบริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทาหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมี การติ ดตามดูแลแหล่งเงิ นทุนและความสามารถในการเข้าถึ งตลาดทุนอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งให้ความสาคัญในการถือครองสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วหรื อสามารถ
ใช้เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยส่ วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สาคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมี
กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่ องเพื่อเสริ มสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่น่า
พอใจอันจะช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าและผูฝ้ ากเงิน ธนาคารให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่อง โดยรักษาระดับสิ นทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ ยงเป็ นรายวัน และรายเดื อน รวมทั้งกาหนดขอบเขต
สาหรั บตัวบ่ งชี้ ระดับความเสี่ ยง (Risk Indicators Limit) และการดาเนิ นการต่ างๆ เพื่ อควบคุ มความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทาแผนการบริ หารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่ อเตรี ยมพร้อมในการดาเนิ นการหากมี
สัญญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่อง
3.2.4 ความเสี่ ยงที่มใิ ช่ ด้านการเงิน
ความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิ น อันเป็ นผลมาจากความไม่ เพี ยงพอหรื อความบกพร่ องของกระบวนการปรั บ ปรุ งภายใน บุ คลากร ระบบงานของ
ธนาคาร หรื อจากเหตุ การณ์ ภ ายนอกธนาคารทั้งหมด รวมถึ งความเสี่ ย งด้านกฎหมาย แต่ ไม่ รวมความเสี่ ยงด้านกลยุท ธ์
(Strategic Risk) และความเสี่ ย งด้า นชื่ อ เสี ย ง (Reputational Risk) ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้
รายได้จากการดาเนิ นงาน (Gross Income) เป็ นค่าตัวแทนในการคานวณมูลค่าเที ยบเท่าสิ นทรัพย์ตามน้ าหนักความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ (RWA)
การบริ หารความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินของธนาคารดาเนินการโดยผ่านโครงสร้างการกากับดูแลซึ่ งมีคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบระดับสู งสุ ดในการบริ หารความเสี่ ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจให้กบั
คณะกรรมการด้านความเสี่ ยงที่ มิใช่ ดา้ นการเงิ น (Bank Non-Financial Risk Committee - BNFRC) ซึ่ งมี ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้าที่บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน ของธนาคารและบริ ษทั ในเครื อ โดย
ดาเนิ นการกาหนดกลยุทธ์ให้มนั่ ใจว่ามีการจัดการนโยบายและกากับดูแลด้วยกับความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุม
ครบถ้วน
ธนาคารมี หลักการ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ ” (3 lines of defense risk governance model) ที่ ส อดคล้องกับแนวทาง
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้จดั ให้มีคณะกรรมการด้าน
ความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน (Non-Financial Risk Committee) อีก 3 คณะในระดับสายงานธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรายย่อย
ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการธุรกิจ (CRBO) ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี (CSBO) และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารลูกค้าธุ รกิ จ (CWBO) เป็ นประธานตามลาดับ และขึ้ นตรงต่อ
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BNFRC เพื่อให้ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ” มีประสิ ทธิ ผล จากระดับล่างขององค์กรและให้ผบู ้ ริ หารระดับล่างสามารถปรับปรุ ง
และบริ หารความเสี่ ยงด้านกากับการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิการภายในหน่วยงาน
ภายใต้ห ลัก การ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุ ร กิ จและสายงาน
สนับสนุน (BU/SU) เป็ นแนวป้ องกันชั้นที่หนึ่ ง รับผิดชอบหลักในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงที่ มิใช่ดา้ นการเงินของ
หน่วยงานของตน บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการธุ รกิจ (Business Operational Risk Management: BORM) เป็ นหน่วยงาน
จัดตั้งขึ้นภายใต้สายงานธุ รกิ จและสายงานสนับสนุน ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง โดยมีสายการรายงานร่ วม (Joint
reporting line) ต่อ CORM ทั้งนี้ BORM ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาและสนับสนุนสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการนา
นโยบายที่มิใช่ดา้ นการเงินไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ ยงของหน่วยงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ธนาคารได้จดั ตั้ง Corporate Operational Risk Management (CORM) ขึ้ นต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านบริ หาร
ความเสี่ ยง (CRO) เป็ นแนวป้ องกันชั้นที่ 2 ทาหน้าที่ ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงเช่นความเสี่ ยงด้านกระบวนการ
ความเสี่ ยงด้านควบคุม ความเสี่ ยงด้านกิจกรรมไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ ยงด้านข้อมูล ความเสี่ ยงด้านแผนรองรับการดาเนิ น
ธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง ความเสี่ ยงด้านทุ จริ ต ความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยส่ วนบุคคลและทางกายภาพและความปลอดภัยในที่
ทางาน CORM กาหนดนโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยงที่ มิใช่ ดา้ นการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ ยงจะถูกระบุอย่างถูกต้อง มี
การประเมิ นผล ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกัน นโยบายที่ กาหนดขึ้ นนี้ เป็ นหลักการ
เพื่อให้มีการส่ งมอบ รักษาและกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน
กากับการปฏิ บัติงาน (Compliance) เป็ นแนวป้ องกันชั้นที่ 2 ทาหน้าที่ ในการกากับดู แลความเสี่ ยงด้านกฏเกณฑ์
ทางการ (Compliance risk) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในประเภทความเสี่ ยงที่ มิใช่ ดา้ นการเงิน กากับการปฏิ บตั ิ งานกาหนดนโยบายด้าน
การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อใช้ถือปฏิบตั ิ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.6)
กฏหมาย (Legal) และควบคุ มการเงิ น (Financial Control) เป็ นแนวป้ องกันชั้นที่ 2 ขึ้ นตรงต่ อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ตามลาดับ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลความเสี่ ยงด้าน
กฏหมายและความเสี่ ยงด้านการเงินซึ่ งอยูภ่ ายใต้ประเภทความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน
หน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ เป็ น “แนวป้ องกันชั้นที่ สาม” ภารกิ จของสายงานตรวจสอบคื อการตรวจสอบโดย
อิ ส ระเพื่ อให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุ มภายในซึ่ งดาเนิ นการโดยแนวป้ องกันชั้นที่ หนึ่ ง (หน่ วยงานธุ รกิ จและหน่ วยงาน
สนับสนุน) และแนวป้ องกันชั้นที่สอง (บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร กากับการปฏิบตั ิ งาน กฏหมาย และควบคุม
การเงิน) ได้รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ ยงในการทาธุ รกิ จของธนาคารอย่างมีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ ตรวจสอบจะให้คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุ งระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริ หารความเสี่ ยงและ
การควบคุม
ธนาคารได้กาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) และนโยบายต่างๆ เพื่อใช้ในการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ มิใช่ ดา้ นการเงิ นซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่ องมื อการบริ หารความเสี่ ยงที่ มิใช่ ดา้ นการเงิ นที่
สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) อาทิ การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุ มด้วยตนเอง (Risk
and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่ สาคัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ความ
เสี่ ยง (Incident Management) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมตั ิ
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ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผู ้
ให้บริ การภายนอก (Outsourcing Risk Management) และแผนรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องและแผนฉุ กเฉิ นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) และการควบคุมที่สาคัญในการทดสอบ (KCT)
ธนาคารกาหนด ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ Risk Appetite Statement (RAS) โดยระบุ ประเภทและระดับความ
เสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินที่ธนาคารจะรับได้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ RAS กาหนดขึ้นเพื่อให้มนั่ ใจว่า
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจริ งคงเป็ นไปตามเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นนั้นได้ถกู ตรวจพบและควบคุมทันเวลา
RAS กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของธนาคาร TMB Way กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และข้อมูลสถิติที่ผา่ นมา
โดย กาหนดทั้งเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ RAS เชิ งปริ มาณสามารถวัดได้และสอดคล้องกับ ลาดับความส าคัญ ของกลยุท ธ์
องค์กร RAS เชิ งคุณภาพเป็ นการอธิ บายความเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ธนาคารยอมรับได้หรื อยอมรับไม่ได้ในเชิ งทัศนคติ
และพฤติ กรรมขององค์กรโดยรวม กระบวนการการวัดผล ติ ดตาม และการรายงาน RAS จะดาเนิ นการโดยจัดทา NonFinancial Risk Dashboard (NFRD) ซึ่ งจัดทาขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและมี เป้ าหมายที่ จะส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงเชิ งรุ ก ใน
กรณี ที่ธนาคารมีความเสี่ ยงเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะบ่งชี้ ประเด็นปั ญหาที่เกิดในรายงาน NFRD ที่
เสนอต่อ BNFRC ซึ่ งผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ความเสี่ ยงกลับมาอยูภ่ ายในระดับที่รับได้
การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (R&CSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ ยงที่
สาคัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการลดความเสี่ ยง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง
ที่สาคัญระดับองค์กรและระดับธุ รกิ จเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนให้กบั ผูบ้ ริ หารทุกระดับเพื่อดาเนิ นการจัดการและควบคุมความ
เสี่ ยงในเชิ งรุ ก การบริ หารเหตุการณ์ ความเสี่ ยง (Incident Management) เป็ นกระบวนการที่ ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และ
วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ ยง รวมถึงการเก็บข้อมูลความเสี ยหาย การรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยงและการจัดการแก้ไขเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ ทาให้ ผูบ้ ริ หารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง จุดอ่อนในการควบคุม
ความเสี่ ยง และภาพรวมของความเสี่ ยงที่ มีในธนาคาร ธนาคารใช้ระบบการบริ หารความเสี่ ยง (GRC System) เป็ นเครื่ องมือ
ในการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยง การติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking Module)
ทั้งรายการที่ ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่ นที่ ไม่ ใช่ การตรวจสอบ (Non-audit Item) เพื่ อให้
มัน่ ใจทุกเหตุการณ์ได้รับการติดตามและแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุ มตั ิผลิตภัณฑ์และบริ การที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product
and Service Approval Process: PSAP) ที่ มีอยู่ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ธนาคารเสนออยู่ภายใต้หลักการของ
ความปลอดภัยและมีความรับ ผิดชอบโดยกาหนดให้มีการระบุและจัดการความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้ นอย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
โครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่ จาเป็ นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุ รกิ จใหม่ดงั กล่าวให้ดาเนิ นการภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้กาหนดให้มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Outsourcing Risk
Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ธนาคารได้จัด ให้มี นโยบายและมาตรฐานการด าเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง (BCM) ซึ่ งกาหนดแนวทางให้กับ ทุ ก
หน่ วยงานในการพัฒ นาแผนการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง บริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จภายใต้บริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิ บตั ิ การองค์กร ทาหน้าที่ กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง
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ประเมิ นระดับความพร้ อมและประสานงานการพัฒ นาแผนเพื่ อให้ธนาคารมี ค วามพร้ อมในด้านการดาเนิ น ธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่อง/การกูค้ ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้กาหนด การทดสอบการควบคุมที่ สาคัญ ( Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและมาตรฐาน
สาหรับหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน KCT เป็ นวิธีการและกระบวนการสาหรับการระบุการควบคุม
ที่ สาคัญ , การบารุ งรั กษาและการทดสอบเพื่ อให้มนั่ ใจว่ากิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ ด้านการเงิ น มี ความเสี่ ยงอยู่
ภายในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ผลและสร้างวัฒนธรรมป้ องกันความเสี่ ยงเชิงรุ ก
การบริ หารความเสี่ ยงที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับด้านการเงิ นของบริ ษทั ย่อย มี การดาเนิ นการที่ สอดคล้องกับนโยบายและ
กรอบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีการจัดองค์กรเพื่อการบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
ของตนเอง และใช้เครื องมือบริ หารความเสี่ ยง อาทิ R&CSA Incident reporting KRI และ BCP
3.2.5 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดี ถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนธุ รกิจ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรื อไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กาหนดวิสยั ทัศน์ที่จะ “จุดประกายให้ ทุกคนใช้ พลังของตนเอง เพือ่ เปลีย่ นชีวิตให้ ดขี นึ้ ” โดยจัดการดาเนิ น
กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ เงิ น ฝากเป็ นตัว น า (Deposit-Led Strategy) และการมุ่ ง เป็ นธนาคารเพื่ อ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เป็ นเลิ ศ
(Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มนั่ คงสาหรับการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่ ง
กาหนดทิศทางการดาเนิ นธุรกิจที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์น้ ี ให้
ทันสมัยตามสิ่ งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องเป็ นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้ น เพื่อที่จะบริ หารความ
เสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ธนาคารได้ปรับปรุ งกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานและการควบคุมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
นอกจากนี้ ยังได้จัด ให้มีการประชุ ม ระหว่างผูบ้ ริ ห ารและหน่ วยงานทางธุ รกิ จต่ างๆ เพื่ อติ ด ตามผลการด าเนิ นงานอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดาเนิ นงานได้บรรลุตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ และได้เริ่ มพัฒนา
รายงานความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk dashboard) เพื่ อรายงานให้ผูบ้ ริ หารทราบและตระหนักถึ งสถานะความเสี่ ยง
ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่ มขี ดความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนิ นโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติ ดตามและ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
สม่าเสมอ

ส่ วนที่ 1 หน้า 46

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3.2.6 ปัจจัยความเสี่ ยงอืน่ ๆ
1. ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่ องขยายตัวที่ ร้อยละ 4.2
โดยเครื่ องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตพร้อมกันอีกครั้ง ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งออกที่ยงั ได้รับอานิ สงส์
จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก ปี นี้ คาดเติ บโตได้ร้อยละ 4.8 ขณะที่ การลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ จะมี
ความคื บหน้าในส่ วนของโครงการรถไฟทางคู่ มอเตอร์ เวย์ มูลค่าลงทุ นในปี นี้ ประมาณ 3.3 แสนล้านบาท ซึ่ งจะเป็ นแรง
กระตุน้ การลงทุนภาคเอกชนให้ขยายตัวเร่ งขึ้น การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่ องสะท้อนจากความเชื่ อมัน่
ของผูบ้ ริ โภคในช่วงต้นปี ปรับตัวมาอยู่ในระดับสู งสุ ดในรอบ 36 เดือน รวมทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้น
ต่าทัว่ ทุกจังหวัดเฉลี่ยร้อยละ 3.4 อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ ยงหลักที่ตอ้ งติดตามในปี นี้ เป็ นสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ ความผันผวน
ในตลาดการเงินโลกซึ่ งมองว่าน่าจะมากขึ้นกว่าปี ก่อนหน้า จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของหลายประเทศโดยเฉพาะ
สหรัฐฯที่ปีนี้ มีโอกาสที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยอย่างน้อย 3 ครั้ง หลังจากเศรษฐกิ จปรับตัวดี ข้ ึนอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งเงินเฟ้ อที่ มีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้ น อย่างไรก็ตาม ความไม่มนั่ ใจการดาเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิ จของสหรัฐฯยัง
สร้างความกังวลให้กบั นักลงทุนจะกดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง และจะเกิดการไหลออกของเงินทุนไปสู่ภูมิภาค
อื่น ความผันผวนดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อทิ ศทางตลาดการเงิ นในประเทศ ทั้งอัตราดอกเบี้ ยและค่าเงิ นบาท โดยคาดว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับสู งขึ้นจากร้อยละ 1.5 เป็ นร้อยละ 1.75-2.0 ณ สิ้ นปี และเงินบาทจะ
แข็งค่าขึ้นต่อเนื่ องสอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่แข็งแกร่ ง โดยประเมินค่าเงินบาทเฉลี่ยปี นี้ที่ 31.5
บาทต่อดอลลาร์ จากปี ก่อนที่ 33.9 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่ งความผันผวนดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการส่ งออกและ
นาเข้า นอกจากนี้ ยงั ต้องติ ดตามราคาสิ นค้าเกษตรบางชนิ ด เช่ น ยางพาราและปาล์มน้ ามัน ที่ ยงั อยู่ในระดับต่ าซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อการบริ โภคภาคเอกชน ขณะที่ปัจจัยเสี่ ยงภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะด้านเสถียรภาพทางการเมือง
ธนาคารตระหนักดี ถึงความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จที่ อาจเกิ ดขึ้ น และให้ค วามสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง
ดังกล่าว โดยมีศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารคอยติ ดตามและประเมินสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิ จและเครื่ องชี้ วดั ต่างๆ
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีความพร้อมในการดาเนินงานและสามารถ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้ บทวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐกิจการเงิน และแนวโน้ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้กบั ลูกค้าของธนาคาร
2. ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบี ย บข้อ บังคับ อาทิ
พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ธุ รกิ จหลักทรัพย์ซ่ ึ งกาหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและหนังสื อเวียนที่ ออกโดยตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ และคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น
พระราชบัญญัติประกันชี วิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ประกาศและหนังสื อเวียนของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายของหน่วยราชการต่างประเทศซึ่ งมีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ย
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หน่ วยงานกากับการปฏิ บตั ิ งานทาหน้าที่ ในการให้คาแนะนา ชี้ แจงและให้ความเห็นในเรื่ องกฎเกณฑ์ทางการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มเป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ทางการ และระเบี ยบปฏิ บตั ิ งานภายในของธนาคาร ความเสี่ ยงที่ มีนยั สาคัญจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และคณะกรรมการ เพื่อให้มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2560 หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินได้ออกแนวนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สถาบัน
การเงินถือปฏิบตั ิ สรุ ปหลักเกณฑ์ที่สาคัญได้ดงั นี้
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”) มุ่งเน้นการกากับดูแลสถาบันการเงิ นเพื่อคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นให้
ได้รับการบริ การอย่างเป็ นธรรม (market conduct) ปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ให้สอดล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่ อไม่ให้เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ขยายการกากับดูแลให้ครอบคลุมบริ การใหม่ๆโดยเฉพาะ mobile
payment ขั บ เคลื่ อ นให้ ส ถาบั น การเงิ น มี ก ารก ากับ ดู แ ลความเสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี แ ละภั ย คุ ก คามจาก cyber ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล รวมทั้งเตรี ยมความพร้อมภาคการเงินของประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประมิน Financial Sector Assessment
Program ซึ่ งธปท.ได้ออกแนวโยบาย และหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อกากับดูแลสถาบันการเงิน อาทิ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจสิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และธรกิจบัตรเครดิต แนวนโยบายเรื่ องการให้สินเชื่อเพื่อผูส้ ู งอายุโดย
มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักประกัน (Reverse Mortgage) หลักเกณฑ์ในการใช้มาตรฐานชิ ปการ์ดกลางสาหรับบัตรเดบิตที่ออกและมี
การใช้จ่ายภายในประเทศ การให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) แนวปฏิบตั ิในการให้บริ การพร้อมเพย์ แนวนโยบาย
ในการเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ การชาระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ แนวปฏิบตั ิในการจัดทา Quick Response Code (QR Code)
และหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
นอกจากนี้ ในด้านนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่ออานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชน (Ease of doing business) โดยยกเลิกแบบการทาธุ รกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX
form) ในรู ปแบบที่ ใช้ในปั จจุ บนั โดยผูป้ ระสงค์จะทาธุ รกรรม ซื้ อ ขาย ฝาก หรื อถอนเงิ นตราต่ างประเทศที่ มีมูลค่ าตั้งแต่
0,000 เหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ เพี ย งแต่ แ จ้งรายการธุ ร กรรมต่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ไม่ ต ้อ งกรอกแบบท าธุ ร กรรมเงิ น ตรา
ต่างประเทศ และให้ธนาคารพาณิ ชย์ออกหลักฐานประกอบการทาธุ รกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งต้องมีขอ้ มูลที่ธปท.กาหนด
เพื่ อมอบแก่ ลูกค้าทดแทน เช่ น ใบแจ้งเงิ นโอนเข้า (advice) และใบเสร็ จรับเงิ น และยังได้ยกเลิ กข้อกาหนดที่ ให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ประทับตราลงบนเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ ลูกค้าได้ยื่นต่ อธนาคารพาณิ ชย์เพื่อประกอบการทาธุ รกรรมเงิ นตรา
ต่างประเทศด้วย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิในการ
ขายและให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจใช้เป็ นแนวทางใน
การขายและให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นส าคัญ หรื อที่ เรี ย กว่า fair dealing เพื่ อสร้ างความเชื่ อมัน่ ของประชาชนต่ อการลงทุ น ในตลาดทุ น ทั้งนี้ ผู ้
ประกอบธุรกิจต้องให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบงานรองรับกระบวนการขายและให้บริ การ รวมถึงการ
ปฏิ บ ัติ หน้าที่ ของคนขายของตน เพื่ อให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบรรลุ เป้ าหมาย 6 ข้อ ได้แก่ 1) ลูก ค้าได้มนั่ ใจว่าได้ติด ต่ อ กับ ผู ้
ประกอบธุ รกิ จที่ ให้ความสาคัญโดยยึดหลัก fair dealing เป็ นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร 2) ผลิตภัณฑ์และการบริ การถูก
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คัดเลือกและออกแบบให้ตอบสนองกับความเหมาะสมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย 3) ลูกค้าได้รับข้อมูลและ
การบอกกล่าวที่ชดั เจนและเหมาะสมจากคนขาย 4) ลูกค้าได้รับคาแนะนาที่มีคุณภาพและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
โดยคานึ งถึงสถานการณ์ของลูกค้า 5) ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ตรงกับความคาดหวัง และ 6) ลูกค้าไม่ประสบกับ
อุป สรรคหรื อความไม่สะดวกอย่างไม่สมเหตุ สมผลภายหลังการซื้ อหรื อขายผลิตภัณ ฑ์ รวมถึ งการยื่นเรื่ องร้องเรี ยนและ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ เป้ าหมายที่ กาหนดข้างต้นจะช่ วยลดโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงหลัก อันได้แก่ ความเสี่ ยงจากการ mis-selling
และทุจริ ตต่อทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องเข้าใจและให้ความสาคัญกับแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจตามหลัก fair
dealing และมี มาตรการในการดาเนิ นการเพื่ อให้บรรลุเป้ าหมาย โดย ก.ล.ต.กาหนดองค์ประกอบในการดาเนิ นธุ รกิ จให้
สถาบันการเงินปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย fair dealing ทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย
1) การจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสูง
2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า (Product Selection and Client Segmentation)
3) การสื่ อสารและการให้ความรู ้แก่คนขาย (Communication and Training Program)
4) กระบวนการขาย (Sale Process)
5) การกาหนดวิธีจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Structure)
6) การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน (Complaint Handling)
7) การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน (Internal Control and In-house Inspection)
8) ระบบปฏิบตั ิการและแผนรองรับกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น (Operation and Business Continuity)
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย (คปภ.) ได้อ อกประกาศเกี่ ย วกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย โดย
ใช้วิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ รวมถึ งการขึ้ นทะเบี ยนกิ จกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากปั จจุ บันมี การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในธุ รกิ จประกันภัยเพื่อลดต้นทุนระยะยาวและเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้ประชาชน จึงได้มีการออก
หลักเกณฑ์แ ละเงื่ อนไขการขึ้ นทะเบี ย น และการขอรั บความเห็ น ชอบการรั บรองระบบสารสนเทศ และกาหนดระดับ
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่ จะให้บริ การผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์
ต้องทาการขึ้นทะเบียนกับ คปภ. ก่อน
สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น (สานักงาน ปปง.) ได้มีการกาหนดให้ผหู ้ ลีกเลี่ยงหรื อฉ้อโกงภาษี
หรื อขอคื นภาษี โดยความเท็จ เป็ นการกระทาความผิดร้ ายแรง โดยกาหนดให้อาชญากรรมเกี่ ยวกับภาษี อากรที่ มีลกั ษณะ
ร้ายแรงเป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ งมีองค์ประกอบดังนี้
1. เป็ นผูก้ ระทาความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร
2. หลีกเลี่ยงภาษีอากร ฉ้อโกงภาษีอากร เป็ นจานวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อขอคืนภาษีอากรโดยความเท็จ
โดยฉ้อโกงหรื ออุบาย หรื อโดยวิธีการอื่นทานองเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
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3. กระทาในลักษณะกระบวนการ หรื อเป็ นเครื อข่าย โดยสร้างธุ รกรรมอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดรายได้เพื่อหลีกเลี่ยง
หรื อฉ้อโกงภาษี และ
4. มีพฤติกรรมปกปิ ดหรื อซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้
คณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมูลเครดิ ต ได้ทาการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จข้อมูลเครดิ ต พ.ศ. 2545 เพื่ อให้
ธนาคารสามารถนาข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากบริ ษทั ข้อมู ลเครดิ ตเฉพาะในส่ วนที่ไม่มีขอ้ มูลที่ สามารถระบุตวั ของเจ้าของ
ข้อมูลมาใช้เป็ นปั จจัยหนึ่ งในการจัดทาแบบจาลองด้านเครดิ ตได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เพื่อให้
การจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
ในระยะยาว และผูบ้ ริ โภคได้รับบริ การสิ นเชื่ อที่ สอดคล้องกับศักยภาพในการชาระหนี้ คืนซึ่ งมีผลต่อความมัน่ คงของระบบ
สถาบันการเงิน
3. ความเสี่ ยงของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ ยงต่ อผูถ้ ื อหุ ้น คื อความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นหากผลตอบแทนจากการลงทุ นในหุ ้นไม่เป็ นไปตามที่ ผูถ้ ื อหุ ้น
คาดหวัง โดยผลตอบแทนจากการถือหุ น้ ประกอบด้วย ผลตอบแทนจากส่ วนต่างราคาหุ ้น และ/หรื อผลตอบแทนจากเงินปั น
ผล ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่ จะสร้างผลการดาเนิ นงานให้ดีอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งดาเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่าง
รอบคอบ เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของธนาคารที่ อาจส่ งผลให้เกิ ดความผันผวนต่ อราคาหุ ้นได้ เช่ น สถานการณ์ การเมื องทั้งในและต่างประเทศ
กระแสการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้น ผูถ้ ือหุ น้ จาเป็ นที่จะต้องศึกษาปัจจัยที่
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี้ และตัดสิ นใจลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถรับได้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
มูลค่าสิ นทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558-2560 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
1.
2.
3.
4.

ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า
อุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

2560
6,293
8,915
1,309
6,441
22,958
10,602
285
12,071

4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
6,465
8,967
1,308
6,403
23,143
10,453
307
12,383

2558
5,265
8,450
1,206
5,917
20,838
10,106
440
10,292

สิ ทธิการเช่ า
1. สั ญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็ นที่ทาการของสานักงาน
เขต สาขา ที่จอดรถ สาขาย่อย สานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จานวน 228 แห่ ง และติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม จานวน 1,593
แห่ ง รวม 1,821 แห่ ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่ า 1-30 ปี มีภาระค่าเช่ าและค่าบริ การ ที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ปี ละประมาณ 625
ล้านบาท
2. สิ ทธิตามสั ญญาเช่ า
สิ ทธิ ตามสัญ ญาเช่ าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารตามอายุสัญญาเช่ า รวม 3 แห่ ง ได้แก่ มาบุ ญครองเซ็ นเตอร์ , ตลาดคถาธร
ราชบุรี และ ถนนหลวงวรจักร เป็ นจานวนเงิน ปี ละประมาณ 104 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เพื่อเป็ นที่ทาการของ
สาขา
รายละเอียดสั ญญาเช่ าระยะยาว ที่ดนิ และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้ทาการเช่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้ น 1,821 แห่ ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาการสาขา
ที่จอดรถ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล 761 แห่ง ต่างจังหวัด 1,060 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คู่สัญญา
1. ทีด่ นิ (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สถานทีต่ ้งั
กรุงเทพและเขต
ต่ างจังหวัด
ปริมณฑล (แห่ ง)
(แห่ ง)
566
856

อายุสัญญา
1-3 ปี

45
20
631

70
36
962

1-3 ปี
1-3 ปี
1-3 ปี
1,593

109

81

1-30 ปี

2
4
12
3
130
761

2
1
9
5
98
1,060

1-3 ปี
1-5 ปี
1-24 ปี
1-30 ปี
228
1,821

4.3 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้มีการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้า กับกรมทรัพ ย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวนี้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จด
ทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าที่สาคัญ มีดงั นี้
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รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า

รู ปรอยประดิษฐ์

BY

รายการสิ นค้ า/บริการ
ธนาคารพาณิ ชย์
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
ธนาคารพาณิ ชย์
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก

การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เครื่ องหมายบริ การ เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์

เครื่ องหมายบริ การ

IT’S NOT A
BANK.IT’S

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้า

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

4 พฤศจิกายน 2548 21 กรกฎาคม 2558 3 พฤศจิกายน 2568
4 พฤศจิกายน 2548 26 สิ งหาคม 2558 3 พฤศจิกายน 2568
19 ตุลาคม 2548 26 สิ งหาคม 2558 18 ตุลาคม 2568
15 มกราคม 2550 8 ธันวาคม 2559 14 มกราคม 2570
1 กันยายน 2563
2 กันยายน 2553

การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
13กันยายน 2553
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
ร่ ม, กระเป๋ าใส่ ขอทาด้วย
ผ้า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร,
5 มิถนุ ายน 2557
กระเป๋ าสาหรับใส่
เครื่ องสาอางค์และ
เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด,
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1 กันยายน 2563

1 กันยายน 2563

12 กันยายน 2563

4 มิถุนายน 2567

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

เป้ ทาด้วยผ้าร่ ม, กล่อง
ใส่ นามบัตรทาด้วยหนัง,
ถุงใส่ ของทาด้วยผ้า
เครื่ องหมายการค้า เต้นท์
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า

เครื่ องหมายการค้า

เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า

เครื่ องหมายการค้า

เสื้ อยืด, เสื้ อ (ยกเว้นเสื้ อ
ชั้นในและเสื้ อกีฬา),
หมวก, เสื้ อเชิ้ต
กล่องเสี ยงดนตรี ,
หี บเพลง
น้ าดื่ม
ร่ ม, กระเป๋ าใส่ ของทา
ด้วยผ้า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร ,
กระเป๋ าเปล่าสาหรับใส่
เครื่ องสาอางค์ และ
เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด,
เป้ ทาด้วยผ้าร่ ม, กล่อง
ใส่ นามบัตรด้วยหนัง,
ถุงใส่ ของทาด้วยผ้า
เต้นท์
กาต้มน้ าไฟฟ้ า, ไฟฉาย
กล่องเสี ยงดนตรี ,
หี บเพลง
ถุงกอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ,
ตุ๊กตา
เครื่ องคิดเลข, เครื่ องเก็บ
บันทึกข้อมูลภายใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดดิสก์), เครื่ อง
คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล
แบบเชื่อมต่อยูเอสบี,
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4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557
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4 กันยายน 2567
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5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
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รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

กระเป๋ าใส่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์, เครื่ องวิทยุ,
แท่นชาร์จโทรศัพท์
มือถือ, ที่ใส่ โทรศัพท์
เคลื่อนที่, แผ่นรองเมาส์
คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ประยุกต์,
ภาพวีดีโอและข้อมูลที่
ดาวน์โหลดได้, แผ่นดิสก์
บันทึกวีดีโอ
เสื้ อ (ยกเว้นเสื้ อชั้นใน
เครื่ องหมายการค้า
5 กันยายน 2557
และเสื้ อกีฬา), หมวก
บริ การโฆษณาทาง
โทรทัศน์, บริ การ
โฆษณาทางวิทยุ, บริ การ
เครื่ องหมายบริ การ โฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ 5 กันยายน 2557
, บริ การโฆษณาทาง
ออนไลน์, บริ การ
โฆษณาผ่านสื่ อนอกบ้าน
การให้บริ การด้าน
การเงิน, การรับประกัน
วินาศภัย, การให้บริ การ
ด้านสิ นเชื่อ, การให้
บริ การกูย้ ืมเงิน, การให้
บริ การบัตรเครดิต, การ
เครื่ องหมายบริ การ ให้บริ การบัตรเดบิต,
5 กันยายน 2557
บริ การค้ าประกัน,
บริ การโอนเงินทาง
เครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์,
การรับฝากของโดยตู ้
นิรภัย, บริ การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา,
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ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

4 กันยายน 2567

4 กันยายน 2567

4 กันยายน 2567

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

บริ การออกเช็คเดินทาง,
การให้บริ การธนาคาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต,
การให้บริ การธนาคาร
ผ่านทางโทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
บริ การนายหน้าประกัน
ชีวิต, บริ การนายหน้า
ประภัย, บริ การ
รับประกันชีวิต, บริ การ
รับประกันภัยทางทะเล,
บริ การรับประกันอัคคีภยั ,
บริ การรับประกัน
อุบตั ิเหตุ, จัดหาเงินกูเ้ ป็ น
งวด, บริ การด้านกองทุน
รวม, บริ การสิ นเชื่อเพื่อ
การเช่าซื้ อ, บริ การ
สิ นเชื่อเพื่อการลีสซิ่ ง,
บริ การรับฝากออมทรัพย์,
วิเคราะห์ดา้ นการเงินการ
คลัง, หักบัญชี, ให้กเู้ งิน
โดยมีหลักประกัน, ให้
คาปรึ กษาด้านการเงิน
การคลัง
4.4

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

4.4.1 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ธนาคารมีนโยบายในการเข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการเงิ นและธุ รกิ จที่ สนับสนุ นธุ รกิ จ
ของธนาคาร เพื่ อให้การบริ การทางการเงิ นของธนาคาร เป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน์สนับสนุ นการ
ดาเนินธุรกิจซึ่ งกันและกันได้อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีความเสี่ ยงในระดับ
ที่ ย อมรั บ ได้ ทั้งนี้ ในการร่ วมลงทุ น ธนาคารมุ่ งหวังที่ จะเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ธนาคารจะเข้าลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจของธนาคารโดยขนาดของเงินลงทุนจะมีจานวน
ไม่เกินวงเงินหรื อสัดส่ วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสดั ส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์รวม ตามที่ปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ รวม

มูลค่ าเงินลงทุนสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
3,754
3,754
842,976

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ต่ อสิ นทรัพย์ รวม (ร้ อยละ)
0.4
0.4
100.0

4.4.2 นโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของธนาคาร
การกาหนดแนวนโยบายในการก ากับ แบบรวมกลุ่ มของธนาคาร เป็ นการกาหนดโดยยึด หลักการปฏิ บัติ ต ามแนวทาง
หลักเกณฑ์การการกับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทาขึ้น เพื่อกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ภายใต้การกากับดูแล
ดาเนิ นการ โดยขอบเขตการกากับดูแลของธนาคารจะแบ่งการกากับดูแลออกเป็ นด้านต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนิ นการ
ของบริ ษทั ในกลุ่มฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกากับดูแลในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ นนโยบายหลัก 1 ด้าน และ
นโยบายสนับสนุน 7 ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
นโยบายหลัก
1. โครงสร้ างการบริหารจัดการและควบคุม (Governance Structure)
เป็ นการกาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มฯ ในด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์
และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มฯ รวมถึงการจัดองค์กรภายในของ
ธนาคารเพื่ อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ในกลุ่มฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนของหลักเกณฑ์การแต่ งตั้งกรรมการ
ผูแ้ ทน ธนาคารได้มีการกาหนดแนวทางในการแต่งตั้งไว้โดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินอื่นๆ และเงิ น
ลงทุนทัว่ ไปทั้งหมดของธนาคารด้วย
นโยบายสนับสนุน
1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน (Accounting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทางบการเงิ นรวมสาหรับบริ ษทั ในกลุ่มฯ ได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมาเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มฯ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผล
การดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2. นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุ คคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and
Conflicts of Interest)
2.1 นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ในกลุ่มฯ ต้องดาเนิ นการในด้านต่างๆ ภายใต้จริ ยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณ
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
2.2 นโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
(Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่มฯ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริ ษทั ในกลุ่มฯ
3. นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่มฯปฎิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวของ
ธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มฯในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การให้-รับสิ นบนหรื ออามิสสิ นจ้าง ทั้งจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกลุ่มฯ โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่มฯ และส่ งผลต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ในกลุ่มฯ ประกอบด้วย
4.1 การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management)
4.2 การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)
4.3 การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management)
4.4 การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ (Credit Risk Management)
5. นโยบายด้ านการกากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ในกลุ่มฯ ถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนินการของบริ ษทั ในกลุ่มฯ เป็ นไปตามนโยบายด้านการ
กากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่ องต่ างๆ ได้แก่ การปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์ของทางการ การปฏิ บตั ิตามนโยบาย ประกาศ และหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย การรู ้จกั ตัวตนของ
ลูกค้าและการปฏิบตั ิตามนโยบายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่ อให้บริ ษทั ในกลุ่มฯ ถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่ อให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และ
ส่ งเสริ ม ภาพลักษณ์ ข องธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบัน การเงิ น ทั้งในด้านของการใช้ชื่ อ เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริ ษทั ในกลุ่มฯ
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7. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสิ นเชื่อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับ
ดูแลบริ ษทั ในกลุ่มฯ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทั้งบริ ษทั ในกลุ่มฯ มี วฒั นธรรมองค์กรเกี่ ยวกับการ
ควบคุมภายใน และบรรษัทภิบาลที่ดี
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5.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งยังไม่สิ้นสุ ดและอาจกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินที่มี
จานวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนผูถ้ ือหุน้ สุ ทธิ ของธนาคาร
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6.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริ ษทั

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์ทุกประเภทตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน และประกอบกิ จการประเภทอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การทางการเงิ น
ตามที่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่ วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000017

โทรศัพท์

: 0-2299-1111

TMB Phone Banking

: 1558

Website

: http://www.tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

: 41,903,301,555.05 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

: 41,647,865,927.75 บาท

หุน้ สามัญ

: 43,839,858,871 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
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6.2 รายละเอียดนิตบิ ุคคลที่บริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
การลงทุน ในบริ ษทั อื่น ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยถือหุ ้นไว้ต้ งั แต่ร้อยละ 10 ขึ้ นไปของจานวนหุ ้นที่ ออกจาหน่ ายแล้ว
ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ที่ต้ งั
สานักงานใหญ่

ประเภทธุ รกิจ

ชนิดของหุ น้

จานวนหุ น้
ทั้งหมดที่

การถือหุ น้ ของธนาคารทหารไทย
จานวนหุ น้ ที่ถือ

ออกจาหน่ายแล้ว

อัตรา

จานวนเงิน(บาท)

การถือหุ น้ % สุ ทธิ จากค่าเผื่อการ
ลดราคาหลักทรัพย์

บริษัททีเ่ ป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และประกอบ
ธุรกิจด้ านการเงิน
1 บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์พญาไท จากัด

กรุ งเทพฯ

ธุ รกิจการเงิน

หุ น้ สามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

3,190,940,256.70

โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014
2 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด

กรุ งเทพฯ

ธรุ กิจการเงิน

หุ น้ สามัญ

10,000,000

10,000,000

100.00

562,692,787.36

กรุ งเทพฯ

อสังหาริ มทรัพย์

หุ น้ สามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

4 บริ ษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด

กรุ งเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุ น้ สามัญ

1,000

995

99.50

0.00

โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 0-2299-1278
บริษัททีล่ งทุนเพือ่ ผลตอบแทน
5 กองทุนรวมธุ รกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900 ต่อ 1291-2, โทรสาร 0-26791820
บริษัทอืน่ ๆ

กรุ งเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์

หน่วยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

8,994,000.00

6 บริ ษทั ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

กรุ งเทพฯ

การบริ การ

หุ น้ สามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

ลาพูน

ค้าปลีก/ส่ง

หุ น้ สามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

เชียงใหม่

ผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป

หุ น้ สามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053-331314,
053-331336
9 บริ ษทั ไทยเจริ ญผลอุตสาหกรรม จากัด

แพร่

การผลิต

หุ น้ สามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-5458-1876
10 บริ ษทั เมืองค้าส่ง จากัด

กรุ งเทพฯ

การขนส่ง

หุ น้ สามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

11 บริ ษทั เอ็มไทยเอสเตท จากัด

กรุ งเทพฯ

อสังหาริ มทรัพย์

หุ น้ สามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143
12 บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

กรุ งเทพฯ

การบริ การ

หุ น้ สามัญ

500,000

53,703

10.74

46,900,863.18

โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)
บริษัททีส่ นับสนุนธุรกิจธนาคาร
3 บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9

โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
7 บริ ษทั เอ็น ดี กรุ๊ ป ฟี ดมิลล์ จากัด
8 บริ ษทั วิงกรุ๊ ป จากัด

โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009

โทร. 0-2558-7555, โทรสาร 0-2558-7566
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6.3 บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
•

•

นายทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888
ผู้สอบบัญชี
นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หรื อ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ10120
โทรศัพท์ 0-2 77-2000
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6.4 ข้ อมูลสาคัญอืน่
6.4.1 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ สแตนดาร์ ด แอนด์
พัวร์ส, มูดีส์ อินเวสท์เตอร์ และฟิ ช เรทติ้งส์ ณ สิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม 2559 และ 2560
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส (เอสแอนด์ พ)ี
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : ตราสารหนี้
ระยะสั้น : เงินฝาก / ตราสารหนี้
Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)
แนวโน้ม
มูดสี ์ อินเวสท์ เตอร์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : เงินฝาก
ระยะสั้น : เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโน้ม
ความแข็งแกร่ งทางการเงิน
แนวโน้มความแข็งแกร่ งทางการเงิน
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ความแข็งแกร่ งทางการเงิน
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่า
แนวโน้ม
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bb+
Stable

BBBA-3
bb+
Stable

Baa2
Prime-2
Stable
ba2
Stable
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Prime-2
Stable
ba2
Stable

BBBF3

BBBF3

A+(tha)
F1+(tha)
A(tha)

A+(tha)
F1+(tha)
A(tha)

bbb3
BB+
Stable

bbb3
BB+
Stable
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ส่ วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมี ทุนจดทะเบี ยนจานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่ งเป็ นทุ นเรี ยกชาระแล้ว
จานวน 41,647,865,927.45 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 43,839,858,871 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จานวนหุ้นหรือผลกระทบต่ อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ทเี่ กิด
จากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทย (Non-Voting depository receipt - NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ออกโดย “บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
(Thai NVDR Company Limited)” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ือ NVDR สามารถ
รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการเงิ น (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุ นในหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนทุกประการไม่ว่าจะ
เป็ นเงินปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ยกเว้น กรณี การใช้สิ ท ธิ ออกเสี ย งเพื่ อ ลงมติ เกี่ ย วกับ การเพิ กถอนหุ ้น ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)
ดังนั้น หากมี การนาหุ ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจานวนมาก จะทาให้จานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงของ
ธนาคารลดลง และสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ครั้งหลังสุ ด เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2559 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มี หุ้นของธนาคารเป็ นหลักทรั พย์อา้ งอิงสาหรับการออกใบแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จานวน 4,609,439,235 หุ ้น หรื อคิ ด
เป็ นร้อยละ 10.514 ของหุ น้ สามัญที่ออกและชาระแล้วของธนาคาร อนึ่ง จานวนหุน้ ของธนาคารที่นาไปออก NVDR ไม่อยูใ่ น
ความควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจานวนหุ น้ ที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
7.1.4 หลักทรัพย์ อนื่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
1. ตราสารด้อยสิ ทธิ (TMB248A)
(วันที่ออก: 29 สิ งหาคม 2557
จานวน 15,000 ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
5.50 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก
3 เดือน

สิ งหาคม
2567

ไม่มี
หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม 2560)
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15 ล้านหน่วย
15,000 ล้านบาท

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
-

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารทั้ง
จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หาก
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไขกรณี ใดกรณี หนึ่ ง ดังต่อไปนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอนั ส่ งผล
ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีของธนาคาร
เปลี่ยนแปลงไป
3.มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลเงินกองทุน อันส่ งผลให้ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องตรงกับ
วันชาระดอกเบี้ยตราสารเท่านั้น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
2. ตราสารด้อยสิ ทธิ (TMB27NA)
(วันที่ออก: 29 พฤษภาคม 2560
จานวน 5,430 ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
3.50 ต่อปี ชาระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

พฤศจิกายน
2570

ไม่มี
หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม 2560)
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5.43 ล้านหน่วย
5,430 ล้านบาท

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
-

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารทั้ง
จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หาก
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไขกรณี ใดกรณี หนึ่ ง ดังต่อไปนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี 6 เดือน นับแต่วนั
ออกหุ น้ กู้ หรื อภายหลังจากนั้น
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอนั ส่ งผล
ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีของธนาคาร
เปลี่ยนแปลงไป
3.มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลเงินกองทุน อันส่ งผลให้ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องตรงกับ
วันชาระดอกเบี้ยตราสารเท่านั้น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

3. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
(วันที่ออก : 9 มีนาคม 2558
จานวน 600 ล้านหยวน)

อัตราคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

มีนาคม
2561

ไม่มี
หลักประกัน

4. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
(วันที่ออก: 1 เมษายน 2559
จานวน 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)

อัตราคงที่ ร้อยละ 3.108
ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก
6 เดือน

ประเภทหลักทรัพย์

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม 2560)

600 หน่วย
600 ล้านหยวน

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ธนาคาร
เอชเอสบีซี

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการEuro
Medium Term Note ของธนาคาร

ธนาคาร
เอชเอสบีซี

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ Euro
Medium Term Note ของธนาคาร

(ประมาณ 3,009 ล้าน
บาท)

ตุลาคม
2564

ไม่มี
หลักประกัน

1,500 หน่วย
300 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
(ประมาณ 9,804 ล้าน
บาท)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น
)1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุ ด ทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นครั้ งล่าสุ ด เมื่ อวันที่ 20
เมษายน 2560 เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2559 มีดงั นี้

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

คิดเป็ นร้ อย
ละ
25.922

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.025

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

4,609,439,235

10.514

4. CHASE NOMINEES LIMITED
5. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ

1,075,048,272

2.452

726,000,000

1.656

6. DBS BANK LTD

602,000,000

1.373

7. กองทัพบก

546,499,860

1.247

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

407,482,900

0.929

9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

268,638,362

0.613

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

223,018,300

0.509

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ที่มา :

จานวนหุ้นสามัญ )หุ้น)

ข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งจัดทาโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดูรายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ได้จาก www.set.or.th

7.3

ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้ อ ตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด )มหาชน) ในด้ านธุ รกิจ
ประกันชีวติ
ในปี 2560 ธนาคารได้เข้าทาสัญญาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านธนาคาร (Bancassurance)กับ บริ ษทั เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดยมีผลเริ่ มจากวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ความร่ วมมือเชิงกลยุทธ์
ด้วยความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าธนาคาร ความร่ วมมือในครั้งนี้
จะยังประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ าย เอฟดับบลิวดี จะได้รับสิ ทธิ การเข้าถึงลูกค้าธนาคารเพื่อธุ รกิจการเสนอขายกรมธรรม์ประกัน
ชี วิต ซึ่ งท้ายที่สุด จะยังผลให้สามารถสร้างความเข้าใจลูกค้า ที่ จะทาให้เอฟดับบลิวดี สามารถสนับสนุนให้ธนาคารสามารถ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
จากการเป็ นพันธมิตรกับเอฟดับบลิวดี ในครั้งนี้ ธนาคารได้รับรายได้ค่าธรรมเนี ยมการเข้าถึงช่องทางการให้บริ การ
ของธนาคาร (Access fee) ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขายและรายได้พิเศษ (Incentive) หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีต่างๆ
ทั้งสิ้ น เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุ ทธิ 19,582 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ของธนาคาร
เป็ นระยะเวลาเบื้องต้น 15 ปี โดยรายละเอียดในส่ วนอื่นได้ถกู เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ตั้งแต่ เมษายน 2557 ธนาคารได้เริ่ มนโยบาย Open Architecture ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุน
รวมที่ ครบถ้วน และหลากหลายจากหลายบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้
เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการรับความเสี่ ยงของลูกค้า ในปี 2560 ธนาคารเป็ นผูส้ นับสนุนการจาหน่าย
รับซื้ อคื น และสับเปลี่ ยนการถื อหน่ วยลงทุ น ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น รวมทั้งสิ้ น 8 บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั
หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น ทหารไทย จากัด 2) บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด 3) บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด 4) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล (ประเทศ
ไทย) จากัด และ 5) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด 6) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้
จากัด 7) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด และ 8) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแต่งตั้งธนาคารให้เป็ นผูส้ นับสนุนการจาหน่าย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุน หรื อให้คาปรึ กษา ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญา รวมทั้งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกาหนดการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคานึ งถึง ผลประกอบการ และ
ผลตอบแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว รวมถึ งความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นและการจัดสรรเงิ นสารองต่างๆ ของธนาคาร
ตลอดจนเงื่ อนไขต่ างๆ ของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผลของธนาคารต้องเป็ นไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2559 ที่ กาหนดว่า ในระหว่างเวลาที่ สถาบันการเงิ นยังไม่ได้ตดั สิ นทรัพย์ที่เสี ยหายออกจากบัญชี หรื อยังกันเงิ น
สารองสาหรับสิ นทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสี ยหายและไม่เสี ยหายไม่ครบทั้งจานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรื อ
เงินตอบแทนอื่นใดแก่ผถู ้ ือหุน้ มิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชี ของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่กาหนดว่าสถาบันการเงิน
ไม่ควรนากาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง หรื อไม่มีกระแสเงินสดรับจริ งมาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่ น กาไรที่ เกิ ดจากการตี ราคา
หลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และกาไรที่ เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้น และสถาบัน
การเงิ นไม่ควรนากาไรที่ เกิ ดจากการขายทรัพย์สินที่ มิได้มีการซื้ อขายจริ ง ซึ่ งมี ผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไรสู งกว่าหรื อ
ขาดทุนต่ ากว่ากรณี ปกติ มาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่ น กาไรที่ เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิ นที่ มี
เงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้ อคืนหรื อมีสิทธิ ซ้ื อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส.12/2555 ซึ่ งจะเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ธนาคารดารงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation
buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าของธปท. ทั้งนี้ ใน
การดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ให้ธนาคารพาณิ ชย์เก็บสะสมเงินกาไรสุ ทธิ บางส่ วนหรื อทั้งหมดตามสัดส่ วนที่กาหนด โดย
จากัด วิธีการจัดสรรกาไรสุ ท ธิ ของธนาคารพาณิ ช ย์ (Earning distribution)ได้แ ก่ การจ่ ายเงิ น ปั นผล ธนาคารมุ่ งที่ จะด ารง
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เงิ นกองทุนให้อยู่ในระดับที่ สูงกว่าเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ตอ้ งดารงเพิ่มเติ ม ตามแผนการดารงเงินกองทุนของธนาคาร และ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
การจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการของแต่ ละบริ ษทั เพื่ อนาเสนอต่ อที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการและแผนงานธุ รกิ จ
ของแต่ละบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ างองค์ กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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8.2

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 คน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หารจานวน 7 คน กรรมการอิสระจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล • กรรมการ
(Mr. Johannes Franciscus Grisel) • ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
7. นายจุมพล ริ มสาคร (1)
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
8. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
• กรรมการ
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
10. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
• กรรมการอิสระ
(Mr. Christopher John King)
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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วันทีด่ ารง วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
5 มิ.ย. 2556
4 ปี 7 เดือน
24 พ.ย. 2559
1 ปี 1 เดือน
28 ธ.ค. 2550
10 ปี

10 ม.ค. 2557

3 ปี 11 เดือน

10 เม.ย. 2558

2 ปี 9 เดือน

1 ก.ย. 2558

2 ปี 4 เดือน

7 เม.ย. 2560

9 เดือน

28 ธ.ค. 2550

10 ปี

1 มิ.ย. 2558

2 ปี 7 เดือน

1 ก.ย. 2547

13 ปี 4 เดือน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
รายชื่อกรรมการ
11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ (2)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

วันทีด่ ารง วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
12 ก.พ. 2559
1 ปี 11 เดือน
14 ก.ค. 2551

9 ปี 6 เดือน

หมายเหตุ
(1) นายจุมพล ริ มสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ อนุ มตั ิโดยที่ ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(2) นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวัง เจริ ญ ด ารงต าแหน่ งกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560
ทั้งนี้ นายปิ ติ ตัณฑเกษม ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงแทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรื อ นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร หรื อ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรื อนายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร หรื อ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฏหมาย
ของประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสี ยและเหตุอนั ก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสี ยนั้น รวมถึงกาหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ใน
การควบคุ มและหลี กเลี่ยงความขัดแย้งที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากบุ คลากรของธนาคารที่ ติดต่อประสานงานกับบุ คคลภายนอกหรื อ
องค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6. รั บ ข้อ มู ล การบริ หารเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ เป้ าหมาย ทั้ ง นี้ เป็ นหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
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7. ไม่เข้าร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่ กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมี
ส่ วนได้เสี ย
8. กากับดูแลผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารโดยอาศัยอานาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคาอธิ บายที่ชดั เจนจาก
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงกาหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสิ นผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร
9. รักษาข้อมูลที่ เป็ นความลับทางธุ รกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นาข้อมูล
ความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคาร
หรื อเป็ นไปตามกฎหมาย
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจการบริ หารจัดการและการดาเนิ นงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนิ นการตามกลยุทธ์ที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการ
เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย การดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการทางานและมีทรัพยากรที่ เหมาะสมเพียงพอ
เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนด และดูแลให้มีระบบการติ ดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายนั้นๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจของธนาคาร และ
ติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนาวิสัยทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ฯไปปฏิ บตั ิ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ฯ เป็ น
ประจาทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนใน
ระยะยาว ทั้งนี้ อานาจหน้าที่อื่นๆ ของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1. อนุ มตั ิ /ทบทวน กลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารในภาพรวม รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ ยงและขั้นตอนการ
บริ หารจัดการด้านความเสี่ ยง
2. อนุมตั ิ/ทบทวน งบประมาณรวมถึงความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้ องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่ งในที่น้ ีรวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสี ยงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อกรณี ที่วงเงินกูเ้ กินกว่าอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
5. พิจารณาอนุมตั ิ/ทบทวนเพดานความเสี่ ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับ
ดูแลกาหนด
6. กาหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สาหรับประเด็นที่สาคัญๆ ที่ควร
นาเสนอก่อนประเด็นทัว่ ไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดาเนิ นงาน การ
วางแผนเงิ น ทุ น ความเสี่ ย งต่ างๆ การประเมิ นผลการด าเนิ น งานของประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และการกากับ ดู แ ลการ
ดาเนินการต่างๆ
7. พิจารณาอนุมตั ิอานาจหน้าที่หรื อมอบอานาจอนุมตั ิพิจารณาสิ นเชื่อ เพดานความเสี่ ยงด้านตลาด การเข้าครอบครอง
กิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรื อการรับรู ้หรื อการเริ่ มธุรกิจใหม่
ด้ านการกากับการปฏิบัตงิ าน
1. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ถ่วงดุลอานาจเพื่อการกากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
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2. พบปะผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นประจาเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่ อสารและการติ ดตามความคื บหน้า
เกี่ยวกับเป้ าหมายของธนาคาร
3. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดาเนิ นการเพื่อให้ธนาคาร
ดารงความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานที่กากับดูแล
4. ให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และวงเงินสิ นเชื่ อแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องตามที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ในกรณี ที่ได้รับอนุ ญาตหรื อต้องปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์ที่กาหนด
ด้ านการจัดการองค์ กร
1. แต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่ อให้ความช่ วยเหลื อในการทาหน้าที่ และให้คาปรึ กษาในเรื่ องที่ ตอ้ งอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
2. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลกิ จการธนาคาร รวมถึงเรื่ องการเสนอชื่ อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร
การจัดการเรื่ องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ไขจุดอ่อนที่มีและดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู ้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น
5. คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหลักเมื่อจาเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสื บทอดผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม
และผูส้ ื บทอดตาแหน่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริ หารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารตลอดจนผูบ้ ริ หารระดับสูงที่กาหนด
7. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผลประโยชน์ แ ละค่ า ตอบแทนของธนาคารมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมีความ
ชัดเจนทัว่ ทั้งองค์กร
8.3

ผู้บริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ผู ้บ ริ ห ารของธนาคาร (ตามค านิ ย ามของธนาคารซึ่ งสอดคล้อ งกับ ส านักงาน ก.ล.ต.)
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร จานวน 26 คน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ (1)
นายปิ ติ ตัณฑเกษม (2)
นายเสนธิ ป ศรี ไพพรรณ
นางสาวเทียนทิพย์ นาราช
นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล
นายแอนดรู ว์ เคนท์ แจน (3)
นางสาวแวววลัย วัฒนา
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร
นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม (4)
นายธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ
นางสาวจิตราวดี ศรี วิจิตร
นายเมธ กนกพิบูล
นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกลุ
นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
นายเฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล
นางสุ นทรี ชีวะพัฒน์
นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม
นางจาริ ณี ยิม้ อุดม (5)
นางสุ ภาวดี วุฒิเทียร
นางกมลมาลย์ สถาวร
นางสาววีรญา มหาขันธ์
นางขวัญหทัย สุ ขมุ ธรรมรัตน์
นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุรกิจ
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริ หารความเสี่ ยง
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ารายย่อย
เจ้าหน้าที่บริ หารนโยบายและกากับดูแลทางการเงิน
เจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงินและบริ หารเบิกจ่าย
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินลงทุนและต้นทุนทางการเงิน
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารหนี้และอานวยการบริ หารเงิน
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
หัวหน้าปฏิบตั ิการทางบัญชี
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน
หัวหน้าบริ การรายงานทางการเงิน
หัวหน้าบริ หารจัดการข้อมูลทางการเงิน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

(1)

ดารงตาแหน่งถึง 31 ธันวาคม 2560

(2)

ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

(3)

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินอีกตาแหน่งหนึ่ ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

(4)

รักษาการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบอีกตาแหน่งหนึ่ ง ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

(5)

เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
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8.4

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่ งตั้ง ม.ล. อยุท ธ์ ไชยันต์ ด ารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษ ทั (รายละเอี ยดข้อมูลประวัติ
การศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการเข้ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้านเลขานุ การบริ ษทั ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)
เลขานุ การบริ ษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่ กาหนดและ
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมี หน้าที่ ในการกากับดูแลติ ดตามการดาเนิ นงานต่ างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ ายจัดการ และธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่
เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุ ดย่อย ฝ่ าย
จัดการ และธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
1.1 ควบคุ ม และก ากับ ดู แ ลให้ ธ นาคารด าเนิ น ธุ ร กิ จในภาพรวมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ์
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรั กษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสื อรับรอง บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสื อมอบอานาจ เป็ นต้น
1.3 ผลักดันแนวปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพื่ อให้ธนาคารมี การจัดทานโยบาย และมี การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
2.1 เป็ นที่ปรึ กษาในด้านกฎหมาย ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
2.2 ดูแล และควบคุ มให้ดาเนิ นการเรื่ องการประชุ มคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ ต้ งั โดย
คณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่
ละคณะและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
2.3 เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึ งคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร จัดทารายงานการประชุ มที่ ถูกต้องครบถ้วน พร้ อมแจ้งมติ ที่ประชุ มต่ อผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติฯ
2.4 ดู แลการเปลี่ ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุ ณ สมบัติ กรรมการในกรณี มีการแต่ งตั้งกรรมการใหม่ /
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อกาหนดของทางการ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร
รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคาร
ตามข้อกาหนดของทางการอยูเ่ สมอ
2.6 ดูแลเรื่ องการรักษาความลับ การใช้ขอ้ มูลภายในและเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
2.7 ส่ งเสริ มการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
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2.9 ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่ องการประกันความรับผิด

ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3.1 กากับดูแลการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.2 ดูแลเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้
8.5

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2560 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
สิ นเชื่อ
ความเสี่ ยง
บรรษัทภิบาล

จานวนการประชุมตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 60

1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
4. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ (1)
8. นายจุมพล ริ มสาคร (2)
9. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
12. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
13. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ (3)
(1)
(2)

(3)

16/16
9/16

14/16

20/23

-

12/14

-

-

16/16
14/16
12/16

-

12/12

-

-

-

-

-

14/14
-

12/12
10/12

15/18

3/3
13/13
14/16

4/8
15/15
22/23

-

4/4
10/10
-

-

2/2
16/16
-

16/16
14/16

22/23
-

11/12

13/14

12/12
-

18/18
-

14/16
14/16

21/23

11/12

-

9/12

13/18

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560
นายจุมพล ริ มสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร ถึง 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2560, 5/2560 , 9/2560, 15/2560, 18/2560 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่าน
ระบบ Skype
• ในการประชุ มคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล ครั้ งที่ พิเศษ 1/2560 นายฟิ ลลิ ป จี. เจ. อี . โอ. ดามัส ร่ วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Teleconference, ครั้งที่พิเศษ 2/2560 ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ร่ วมในการประชุม
ผ่านระบบ Teleconference
(3) นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2560, 3/2560, 5/2560, ครั้งที่พิเศษ 1/2560, ครั้งที่ 9/2560, 11/2560, 15/2560, 18/2560, 20/2560
นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(4) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่พิเศษ 1/2560, ครั้งที่พิเศษ 2/2560 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ
Skype
• ในการประชุ มคณะกรรมการสิ นเชื่ อ ครั้งที่ 1/2560, 2/2560, 5/2560, 7/2560, 9/2560, 11/2560, 13/2560, 15/2560 นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส
คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(5) นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง
• ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 2/2560 นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง ร่ วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Skype

8.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร

8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่ าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รับ มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลัก ษณะเที ยบเคี ย งได้กับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คานึ งถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่ มีคุณภาพ
และคงรั ก ษากรรมการที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้วยความตั้งใจและความทุ่ ม เทในการสร้ า ง
คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ธ นาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าลจะพิ จารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจาตาแหน่ง (Retaining Fee)
 กรรมการจะได้รับเงินประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)  กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับทุกคณะที่ดารงตาแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee)
 กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
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ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้ วย

คณะกรรมการธนาคาร

ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน ประธาน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสิ นเชื่อ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนกรรมการ )บาท)
เงินประจาตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
)ต่ อปี )
กรรมการ )ต่ อปี )
)ต่ อครั้ง)
1,800,000
1,800,000
40,000
384,000
384,000
30,000
1,440,000
1,440,000
40,000
422,400
422,400
31,200
696,000
696,000
32,400
374,400
374,400
24,600
696,000
696,000
32,400
374,400
374,400
24,600
696,000
696,000
32,400
374,400
374,400
24,600
696,000
696,000
32,400
374,400
374,400
24,600

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทน
ที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณี ที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยใหม่เพิ่มเติ ม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทน
รวมให้อยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้อนุมตั ิเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนิ นงานปี 2559 ใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของเงิ นปั นผลจ่าย โดยให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิ จารณาจัดสรรเงิ นโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทั้งนี้
กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงิ นโบนัสสาหรั บ
คณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2560 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 31,653,400 บาท และเงินโบนัสสาหรับ
งวดผลการดาเนินงานปี 2559 จานวนทั้งสิ้ น 13,114,836.55 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก ธีรชัย นาควานิช (1)
(ถึง 30 กันยายน 2559)
3. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
(ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2559)
4. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
5. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
6. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ (2)
(ถึง 7 เมษายน 2560)
8. นายจุมพล ริ มสาคร (3)
(ตั้งแต่ 7 เมษายน 2560)
9. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
(ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
12. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ (4)
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559)
13. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
14. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ (5)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ได้รั บ ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จานวน 4,240,000 บาท และเงิ น โบนัส
จานวน 2,017,667.17 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 1,008,833.58 บาท
ได้รั บ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จ านวน 1,038,000 บาท และเงิ น โบนั ส
จานวน 112,092.62 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 5,153,600 บาท
และเงินโบนัสจานวน 1,345,111.44 บาท
ได้รั บ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 2,644,800 บาทและเงินโบนัสจานวน 1,345,111.44 บาท
ได้รับ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน
3,319,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,345,111.44 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 1,128,400 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,345,111.44 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 3,552,000 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 1,833,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,233,018.82 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ในคณะกรรมการสิ น เชื่ อ และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง จ านวน
3,882,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,345,111.44 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 2,527,200
บาท และเงินโบนัสจานวน 1,345,111.44 บาท
ได้รับ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริ ห าร
จานวน 2,335,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 672,555.72 บาท
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ
ส่ วนที่ 2 หน้า 82

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
(1) (2)
(3)

(4)

(5)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการทั้ง 2 คนไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร
นายจุมพล ริ มสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของ ING Bank N.V. โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2559 แต่ยงั คงป็ นกรรมการธนาคารต่อเนื่ อง
และรับผลตอบแทนจากธนาคารตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมา
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร ถึง 31 ธันวาคม 2560

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ และสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
- ไม่มี –
8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูบ้ ริ หารจานวน 26 คนของธนาคาร (ตามคานิ ยามของธนาคารซึ่ ง
สอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต.) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นมูลค่ า 265 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นเดื อน โบนัส กองทุ น
สารองเลี้ยงชี พ และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของธนาคารซึ่ งสอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ในงานบัญชีหรื อการเงินที่อาจล่วงรู ้ขอ้ มูลทางการเงินก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีโครงการ TMB Performance Share Bonus 2010 (TMB PSBP 2010) โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดสรรหุ น้ เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มคุณภาพการทางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร และสร้างแรงจูงใจในระยะ
ยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสิ นใจและดาเนิ นการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ
ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 ได้สิ้นสุ ดลงเมื่อปี 2557 แต่ยงั คงมีผบู ้ ริ หารบางส่ วนที่จะได้รับการจัดสรรหุน้ ในปี 2560 จาก
ผลการดาเนินงานของปี 2555 - 2557 รวมทั้งยังคงมีหุน้ คงเหลือที่ยงั รอการจัดสรรจนถึงปี 2561
8.7 บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 8,547 คน โดยสามารถจาแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ และ
พื้นที่ ดังนี้
หมวด
ปี 2560
ปี 2559
1. จานวนของพนักงานจาแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
2,505 คน
2,657 คน
1.2 พนักงานหญิง
6,042 คน
6,323 คน
2. จานวนของพนักงานจาแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ากว่า 30 ปี
2,509 คน
2,598 คน
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
2,952 คน
3,095 คน
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
1,899 คน
2,115 คน
2.4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป
1,187 คน
1,172 คน
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3. จานวนของพนักงานจาแนกตามสัญชาติ
3.1 พนักงานสัญชาติไทย
3.2 พนักงานชาวต่างประเทศ
4. จานวนของพนักงานจาแนกตามพื้นที่
4.1 สานักงานใหญ่
4.2 สาขา โดยแบ่งเป็ น
สาขาในกรุ งเทพฯ และปริ มลฑล
สาขาต่างจังหวัด
สาขาต่างประเทศ
8.7.2 การรับพนักงานใหม่ ของธนาคาร
ธนาคารมีการรับพนักงานใหม่จานวนทั้งสิ้ น 2,201 คน
หมวด
1. จานวนของพนักงานใหม่จาแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง
2. จานวนของพนักงานใหม่จาแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ากว่า 30 ปี
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
2.4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป

8,518 คน
29 คน

8,950 คน
30 คน

4,316 คน

3,924 คน

2,186 คน
2,038 คน
7 คน

2,257 คน
2,792 คน
7 คน

ปี 2560

ปี 2559

559 คน
1,642 คน

393 คน
1,326 คน

1,369
687
134
11

1,072 คน
547 คน
89 คน
11 คน

คน
คน
คน
คน

8.7.3 จานวนพนักงานที่พ้นสภาพ
หมวด
1. จานวนพนักงานเกษียณ (รวมเกษียณอายุก่อนกาหนด)
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง
2. จานวนพนักงานที่ลาออกและอื่นๆ
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61 คน
46 คน
2,527 คน

ปี 2559
47 คน
56 คน
2,592 คน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.4 จานวนพนักงานแบ่ งตามสายงาน
สายงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ตรวจสอบ
สื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บรรษัทภิบาล
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์องค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ 2
ธุรกิจตลาดเงิน
การตลาดธุรกิจตลาดเงิน
บริ การลูกค้าธุรกิจและบริ หารช่องทางการค้า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและวาณิ ชธนกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจ 2
ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ
วาณิ ชธนกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
บริ หารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
บริ หารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 2
บริ หารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

2560
จานวนพนักงาน )คน)
1
7
57
27
13
62
21
1
22
32
96
117
23
28
84
13
20
43
48
45
35
16
15
49
31
1
10
25
145
151
92
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2559
จานวนพนักงาน )คน)
1
1
68
30
17
73
22
1
8
133
150
55
63
11
11
44
45
39
33
8
15
71
22
1
14
23
216
209
121

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สายงาน
บริ หารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี
บริ หารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน
พัฒนาช่องทางการบริ การธนาคาร
ธุรกิจสาขา
บริ หารการปฏิบตั ิการและประสิ ทธิ ภาพธุรกิจสาขา
บริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
บริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
Digital Channels and User Experience
MEbyTMB
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
ส่ งเสริ มการตลาดลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
บริ การลูกค้าสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
กากับการปฏิบตั ิงาน
พิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจ
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร
บริ หารนโยบายและควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
พัฒนาสิ นทรัพย์
บริ หารความเสี่ ยงสิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
กฎหมาย
บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
บริ หารคุณภาพและติดตามกลุ่มสิ นเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
พิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ารายย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน

2560
จานวนพนักงาน )คน)
20
2
1
18
6
12
4138
86
3
5
32
39
6
6
26
76
26
613
1
6
29
26
17
105
127
56
84
27
17
163
29
1
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2559
จานวนพนักงาน )คน)
18
6
1
18
10
15
4,396
83
4
5
69
5
7
25
73
25
626
1
7
38
27
30
140
112
57
84
28
17
20
1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2560
จานวนพนักงาน )คน)
26
18
19
76
1
129
34
267
22
752
70

สายงาน
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
บริ หารเงิน
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ควบคุมทางการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
สถาปัตยกรรมองค์กรและบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Operational Excellence
ปฏิบตั ิการและบริ การ
ควบคุมด้านปฏิบตั ิการ

8.7.5 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
พนักงานของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีจานวนทั้งสิ้ น

8,547 คน

8,980 คน

2559
จานวนพนักงาน )คน)
3
17
39
97
1
128
274
34
747
72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
9,270 คน

8.7.6 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ประเภทคดี

1. กรณี ธนาคารฟ้ องร้องพนักงาน
1.1 เรื่ องการทุจริ ตของพนักงาน
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2. กรณี พนักงานฟ้ องร้องธนาคาร
2.1 เรื่ องเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.2 เรื่ องขอให้แก้ไขผลการประเมินผลงาน
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว

จานวนคดี

17
17
2
15
19
17
7
10
2
2
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ณ 31 ธันวาคม 2560
สถานะ

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.7 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดี ว่าพนักงาน คื อ ทรัพยากรที่ มีค่าและเป็ นกาลังสาคัญที่ จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ธนาคารจึงให้ความสาคัญในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน ให้ได้รับ
ผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ได้รับสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม และ
อยูใ่ นระดับที่ทดั เทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กบั พนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นเดื อนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิ งานให้มี
ความเหมาะสมเที ยบเคี ยงได้กบั การจ่ายของกลุ่มการเงินการธนาคารและให้เกิ ดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้
เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งสู่ องค์กรแบบ “Flat Organization” ซึ่ งจะมีความ
คล่องตัวในการทาธุ รกิ จ และปรั บตัวได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็ นการลดขั้นตอนในการทางาน และทาให้การตัดสิ นใจ
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น และเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ธนาคารได้ปรับปรุ งข้อมูลค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบและจัดหาเครื่ องมื อ ในการทางานตามบทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึด ถื อระดับพนักงาน อี กทั้งการวางกรอบ
ค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานและผลการดาเนินงานของธนาคาร
โดยที่ ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานพนักงานประจาปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจาปี ตาม
ผลงานประจาปี ในปี 2560 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงิ นเดื อน ค่าครองชี พ เงินช่ วยเหลื อ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 7,831 ล้านบาท
•

เงินช่ วยเหลือประเภทอืน่
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น กรณี พนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮจั จ์ รวมทั้ง
มอบทุ นการศึ กษาบุ ตรพนักงาน และในกรณี ที่พนักงานหรื อบุ คคลในครอบครัวเสี ยชี วิต ธนาคารได้จ่ายเงิ นช่ วยเหลื อตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้น
•

กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พพนักงานธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งจด
ทะเบียนแล้ว ควบคุมกากับดูแลการบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ ายนายจ้างซึ่ งมาจากการ
แต่ งตั้ง และกรรมการฝ่ ายลู กจ้า งซึ่ งมาจากการเลื อ กตั้งโดยสมาชิ กกองทุ น เพื่ อส่ งเสริ ม ให้พ นัก งานสะสมเงิ น ออมตาม
อัตราส่ วนที่ ตอ้ งการส่ วนหนึ่ งและธนาคารส่ งสมทบตามอัตราส่ วนตามอายุงานของพนักงานส่ วนหนึ่ ง และมี รูป แบบการ
จัด การกองทุ นแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลื อกจ่ ายเงิ นสะสมเข้ากองทุ นได้ในอัตราร้อยละ 2-15 ของ
เงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อ
เป็ นเงินก้อนสุ ดท้ายในการยังชีพด้วยความมัน่ คงหลังเกษียณอายุการทางานของพนักงาน
•

สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอืน่
สวัสดิก ารรั ก ษาพยาบาล ธนาคารจัด สวัส ดิ การรั กษาพยาบาลส าหรั บ พนักงานในรู ป แบบการประกันสุ ข ภาพ
รักษาพยาบาลโดยผ่านบริ ษทั ประกันที่ มีมาตรฐานการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพให้บริ การและคาแนะนาแก่พนักงานให้ได้รับ
ความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตกรรม นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการ
•
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั พนักงานทุกระดับซึ่ งเป็ นการดูแลสุ ขภาพพนักงานในเชิงการป้ องกัน โดยตั้งแต่ปี 2559 ธนาคารได้
พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้เหมาะกับพนักงานตามกลุ่มอายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ ยงของการเกิ ด
โรคที่แตกต่างกัน และความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทางานบางตาแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทั้ง
จัดให้มีหอ้ งพยาบาลที่สานักงานใหญ่และสานักงานธนาคารที่ อาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะโรค
หมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาปัญหาสุ ขภาพให้กบั พนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตียงผูป้ ่ วยรองรับการเจ็บป่ วยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับพนักงานระหว่างการปฏิบตั ิงาน
การทาประกันชี วิต การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุ คคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุ ขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของพนักงานแต่
ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่ อให้พนักงานมีความมัน่ คงในชี วิตการทางานกับธนาคาร คุม้ ครองตลอด 24
ชัว่ โมง ทั้งในและนอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชี วิตให้กบั พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ เสี่ ยง 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แ ก่ ยะลา ปั ต ตานี นราธิ วาส และสงขลา รวมถึ งเงิ นช่ วยเหลื อเป็ นค่ ารั กษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุ เนื่ อ งจากการ
ปฏิบตั ิงาน
สิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสิ นเชื่ อพนักงาน
โดยยึดหลักการให้บริ การ กระบวนการทางานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคี ยงกับลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งส่ งเสริ มให้
พนักงานยึดมัน่ ด้านวินัยทางการเงิ น นอกจากนี้ ยังให้สวัสดิ การสิ นเชื่ อกรณี พนักงานประสบภัยพิบตั ิ เพื่ อช่ วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบั พนักงานเหล่านั้น
กิจกรรมพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ
เพื่อเป็ นการสร้างสมดุลให้กบั การทางานและชีวิตส่ วนตัว
ห้ อ งอาหาร เพื่ อ อานวยความสะดวกให้กับพนักงาน ธนาคารจึ งได้จัด ห้องอาหารส าหรั บ พนักงาน ณ อาคาร
สานักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
8.7.8 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรี ยนรู ้ของพนักงาน โดยตั้งแต่วนั แรกเมื่อเริ่ มงานกับ
ธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โครงสร้างองค์กรและระบบงาน
สาคัญ ซึ่ งช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB
Way) เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความเป็ นผูน้ า (Leadership Competency)
ที่ สอดคล้องกับค่านิ ยมหลักขององค์กร การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของพนักงานมีจุดประสงค์เพื่ อเสริ มสร้างและเปิ ด
โอกาสให้ พ นัก งานได้แ สดงศัก ยภาพของตนเองอย่า งเต็ ม ที่ นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่ งพัฒ นาผูม้ ี ศ ัก ยภาพสู ง (Talent
Management) โดยมี เป้ าหมายเพื่ อสร้างและเตรี ยมความพร้อมผูน้ าในอนาคตให้กบั TMB ควบคู่ไปกับการทาแผนรองรั บ
ผูส้ ื บ ทอดต าแหน่ งส าคัญ ของธนาคาร ในกระบวนการคัด เลื อกผูท้ ี่ มีศ ักยภาพสู งจะเริ่ มจากการกาหนดหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและตรวจสอบ โดยการพิจารณาร่ วมกันของคณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีโครงการอบรม
และพัฒนาที่ออกแบบให้เหมาะสาหรับ Talent แต่ละกลุ่มที่มีศกั ยภาพต่างกันไป โดยรู ปแบบการพัฒนาจะเป็ นแบบบูรณาการ
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โดยเน้นเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์จริ ง และการติ ดตามผลโดยดาเนิ นการร่ วมกันระหว่างทรัพยากรบุคคลและผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรงของพนักงาน เพื่ อสร้ างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ผ่านการมี ส่ วนร่ วมอย่างใกล้ชิ ด ของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งในบทบาทของพี่ เลี้ ยง (Mentor) เพื่ อให้มนั่ ใจว่าธนาคารจะมี ผสู ้ ื บทอดที่ มีความพร้อมในการดาเนิ นการธนาคาร
ต่อไปอย่างราบรื่ น และสัมฤทธิ์ ผลอย่างดี
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่ จะพัฒนาบุคลากรทั้งที่ ปฏิ บตั ิ งานในสานักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ เพื่อให้บุคลากร
ของธนาคารเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่กบั การเป็ นผูม้ ีความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
และส่ งมอบประสบการณ์ที่ดี และมีประโยชน์ให้กบั ลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ และเพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร
• การพัฒนาบุคลากรเพือ่ ให้ สอดคล้ องตามแผนธุรกิจ
การพั ฒ นาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้ น า (Core and Leadership Competency) ในปี ที่ ผ่านมา ธนาคารได้
พัฒ นาเส้นทางการเรี ยนรู ้ (Learning Roadmap ตามภาพประกอบ) เพื่ อพัฒ นาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าให้กับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ

โดยนาปั จจัยสาคัญๆ คือ พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความชานาญที่จาเป็ น (Required
Skills) และระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่พนักงานแต่ละระดับ
จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณานาวิธีการพัฒนา (Development Methods) ทั้งการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
การเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น การเรี ยนในห้องเรี ยน (classroom training) และ E-Learning เป็ นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากรมี
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด สาหรับ Classroom Training ธนาคารได้กาหนดแผนเส้นทางการอบรมให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อ
สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน และเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานของเราได้พฒ
ั นาสมรรถนะที่ จาเป็ นในด้า นต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและมีมาตรฐาน
การพัฒนาผู้นา (Leadership Development) ธนาคารให้ความสาคัญกับผูน้ าในทุกระดับ จึงได้ออกแบบการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความท้าทายที่ เป็ นอยู่ ซึ่ งเน้นทั้งความคิ ดจิตใจ ทักษะที่ จาเป็ น และเครื่ องมือ (Mindset,
Skillset & Toolset) สาหรับผูน้ าระดับต้นบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนเป็ นสิ่ งสาคัญ ความท้าทายจากการบริ หารคน ดังนั้นผูน้ า
ระดับต้นจะได้เข้าโครงการ First Line Manager ที่ได้ฝึกฝน และนาเครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สาหรับผูน้ าระดับกลาง และระดับสูงจะเน้นการเปิ ดมุมมองทางธุ รกิจ เพื่อนาพาหน่วยงานให้พร้อมรับมือกับความ
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ท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว การจัด Food For Thought ในรู ปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง วิธีการและ
เครื่ องมือระหว่างผูน้ าของธนาคาร และผูน้ าระดับโลกจากภายนอก จึงจัดให้มีข้ ึนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
การพัฒ นาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสู ตรต่ างๆ ตามเส้นทาง
การเรี ยนรู ้แล้ว ธนาคารได้พฒั นาโครงสร้างหลักสู ตร และเนื้ อหารายวิชา เพื่อจัดอบรมพนักงานในหลักสูตรที่จาเป็ นเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สินเชื่ อ การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ความรู ้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผล
การปรั บปรุ งกระบวนการทางาน จากการที่ ธนาคารได้นาหลักการและแนวคิ ดในการจัดการเพื่อบริ หารคุณภาพ
“Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึ งได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องเหล่านี้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทัว่ ทั้งองค์กร
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงในการปฏิบัตงิ าน ธนาคารคานึงถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งจะมีผลกระทบทั้ง
ต่อลูกค้า ต่อชื่ อเสี ยงของธนาคารและผูเ้ กี่ยวข้อง จึ งจัดให้มีการอบรมหลักสู ตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning อาทิ Corporate
Operational Risk Management, IT Risk Awareness, Anti Money-Laundering, Anti-Corruption เป็ นต้ น ซึ่ งพ นั ก งานของ
ธนาคาร ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรี ยนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการได้
ในปี 2560 ธนาคารได้จดั อบรมให้แก่ พ นักงานเพื่ อพัฒนาทักษะความรู ้ ในด้านต่ างๆ โดยสามารถจาแนกตาม
จานวนหลักสูตร จานวนรุ่ น และจานวนพนักงานที่อบรม ดังนี้
การจัดหลักสู ตรในปี 2560
การอบรมภายในธนาคาร
การอบรมภายนอกธนาคาร
รวมอบรมภายในและภายนอกธนาคาร
การเรี ยนรู ้ผา่ นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การอบรมสาหรับสาขา
การอบรมSME
การอบรม WBG
การอบรมเพื่อต่อใบอนุญาต

จานวนหลักสู ตร
175
155
330
4
34
17
29
10

จานวนรุ่ น
561
169
730
4
194
36
144
44

จานวนพนักงานที่เข้ ารับการอบรม
15,815
477
16,292
15,091
6,131
746
2,988
1,940

พนักงานได้รับการอบรมโดยเฉลี่ย 32 ชัว่ โมงต่อคน
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้ประสิ ทธิ ผล ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบ
ใด ธนาคารจึงได้จดั ทากรอบการพัฒนาเรี ยนรู ้ (Effective Training Model & Digital Learning Model) ซึ่ งได้นามากากับ และ
เป็ นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรต่างๆภายในธนาคาร เพื่อที่สุดแล้ว จักได้ให้ส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจและสอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
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8.7.9 มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของพนักงาน
และผูม้ าติดต่อ จึงกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. ธนาคารพัฒ นาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ส อดคล้องกับ
กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกาหนดอื่นๆ ที่ ธนาคารนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ทางานให้กบั พนักงาน และผูม้ าติดต่อหรื อมาปฏิบตั ิงานภายในธนาคาร ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. ธนาคารถื อว่าความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการปฏิ บัติงานของพนักงานทุ กคน
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดี เป็ นผูน้ า สนับสนุน ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักรู ้ถึงการทางานด้วย
ความปลอดภัย รวมทั้งกากับดูแลให้การปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน และผูม้ าติ ดต่อหรื อมาปฏิ บตั ิ งานภายในธนาคาร
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กาหนดขึ้นโดยเคร่ งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุ ด
ในทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3. ธนาคารมี การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการมี ส่ วนร่ วมของพนักงาน และผูม้ าติ ดต่ อหรื อมาปฏิ บ ัติงานภายใน
บริ ษทั ฯ ในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. ธนาคารให้การสนับสนุ นทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่ เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
ดาเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานและทบทวนคณะกรรมการทุกปี เพื่อ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
แรงงานว่าด้วยเรื่ อง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ ได้รับการแต่ งตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ ายนายจ้าง กรรมการฝ่ ายลูกจ้าง และเลขานุการ
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มี อานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
ดังนี้
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน เพื่อป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบ
อันตราย การเจ็บป่ วยหรื อการเกิ ดเหตุเดื อดร้อนราคาญอันเนื่ องมาจากการทางาน หรื อความไม่ปลอดภัยในการ
ทางานเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรับปรุ ง แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ ยวกับความ ปลอดภัยใน
การท างาน และมาตรฐานความปลอดภัย ในการท างานต่ อฝ่ ายบริ ห าร เพื่ อความปลอดภัย ในการท างานของ
พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามาใช้บริ การในสานักงานของธนาคาร
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของธนาคาร
•
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4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของธนาคารเสนอต่อ
ฝ่ ายบริ หาร
5. สารวจการปฏิ บตั ิ การด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิ ติการประสบอันตรายที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
สานักงานของธนาคาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. พิ จารณาโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงโครงการ หรื อ แผนการ
ฝึ กอบรมเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อฝ่ ายบริ หาร
7. วางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิ
8. รายงานผลการปฏิ บัติ งานประจาปี รวมทั้งระบุ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะในการปฏิ บัติ ห น้าที่ ข อง
คณะกรรมการ
ซึ่ งธนาคารมีการจัดหรื อเตรี ยมบุคลากรมารองรับต่อองค์กรดังกล่าว หรื อบุคลากรผูม้ ี หน้าที่ดา้ นความปลอดภัยในการ
ทางานที่ สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน และต้องกาหนด หน้าที่ รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ทางานให้ชดั เจน ซึ่ งต้องมีการเตรี ยมความพร้อม ตามที่กฎหมายความปลอดภัยในการทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการฝึ กซ้อม
อพยพหนี อคั คี ภยั อย่างน้อยปี ละ1ครั้ง จัดให้มีการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความ
มั่น คงแข็ งแรงและปลอดภัย ของโครงสร้ า งอาคารโดยผูต้ รวจสอบอาคารภายนอกตามที่ ก ฎหมายก าหนดทุ ก ปี จัด ท า
องค์ประกอบ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
ธนาคารได้จดั ทาแผนการรณรงค์ส่งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน เพื่ อให้ความปลอดภัยในการทางาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ การหาแนวทางหรื อกาหนดวิธีการเพื่อกระตุน้ จิตสานึกและลดพฤติกรรม ความเสี่ ยงของพนักงานทุกระดับ ทุก
สถานที่ในหน่วยงาน จึงต้องเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์หรื อประชาสัมพันธ์ โดยคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกระตุน้
และสร้าง จิตสานึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น
- การสนทนาความปลอดภัย และการรับฟังข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมการรณรงค์ Health and Safty day
- การรณรงค์ดว้ ยโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย
- การรณรงค์การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
- การเข้าร่ วมกิจการด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก
8.7.10 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมี การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล หรื อ ระบบ Human Capital Management (HCM) ในการบริ หาร
จัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้ คือ
• เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลดเวลาสาหรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
• เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการให้บริ การงานด้านทรั พ ยากรบุ ค คล โดยระบบสามารถใช้งานได้ ง่าย มี ฟั งก์ชัน ที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง ข้อมูลมีความถูกต้อง และทันต่อเวลา ส่ งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น
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• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้างานในการบริ หารจัดการพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จากฟั งก์ชนั่ การบริ การ
ตนเองของหัวหน้างาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ตอ้ งขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
• เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินงานด้านความร่ วมมือเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรบุคคลได้มากขึ้น ซึ่ งระบบ
สามารถสนับสนุนกระบวนการทางานตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีโมดูลมาตรฐานที่มีการใช้งานดังต่อไปนี้
• การจัดการโครงสร้างองค์กร (Organization Management)
• การจัดการตาแหน่งงาน (Position Management)
• การจัดการข้อมูลประวัติ (Profile Management)
• สวัสดิการและค่าตอบแทน (Benefit & Compensation)
• บริ หารงานเงินเดือน (Payroll)
• ระเบียบวินยั (Discipline)
• การสรรหา (Recruitment)
• การบริ หารผลการดาเนินงาน (Performance Management)
• การฝึ กอบรม (Training)
• การบริ หารสายงานอาชีพและการสื บทอดตาแหน่ง (Career Management and Succession)
• การจัดการเวลาทางาน และการลา (Time and Absence Management)
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คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จึ งได้จดั ให้มีนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ปี 2549 โดยมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
เพื่ อให้มนั่ ใจว่านโยบายมีความเหมาะสมเป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึ่ งคณะกรรมการได้ดูแลและติดตามให้พนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตลอดมา
ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของธุ รกิจธนาคารเพื่อให้ธนาคารมี
การบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐานสากล มีการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการได้กากับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ธนาคารกาหนด โดยถือเป็ น
ภาระหน้าที่ สาคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนที่ มีหน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ เพื่อนาพาธุ รกิ จของธนาคารให้ดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความมัน่ คงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
หลักการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดาเนิ นธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยื น และต่ อ เนื่ อ งภายใต้ว ัฒ นธรรมองค์ ก ร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ว ย ยึ ด ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง (Customer
Centricity) สื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communication) มุ่ งมัน่ สร้ างความส าเร็ จ (High Performance) รู ้ จกั บริ หารความ
เสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
2. ธนาคารจะดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยยึดหลักพื้ นฐานสาคัญ คื อ ความรับผิดชอบต่ อผลลัพ ธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซื่ อสัตย์สุจริ ต (Loyalty) และโปร่ งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการคานึ งถึงผลประโยชน์ สิ ทธิ และความ
เท่าเทียมกันของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งจะเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของหน่ วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง
5. ธนาคารจะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
6. ธนาคารจะป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมถึงเป็ นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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7. ธนาคารจะกาหนดกระบวนการปฏิ บตั ิงานที่ รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
ทันตามกาหนดเวลา
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติ ดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึ กษาเรื่ องสาคัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการอนุ มตั ิ และตัดสิ นใจในนามของคณะกรรมการตามอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ จัด
ให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็ นประจา
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการสิ นเชื่อ
)1) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (3)
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายจุมพล ริ มสาคร (1)
3. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ (4)
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
5. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ (2)

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
)สาหรับปี 2560)
20/23

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

15/15
22/23

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)

22/23
21/23

หมายเหตุ
(1)
นายจุมพล ริ มสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
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(2)

นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิ ติ
ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
(3)
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2560, 5/2560 , 9/2560, 15/2560, 18/2560 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่าน
ระบบ Skype
(4)
นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2560, 3/2560, 5/2560, ครั้งที่พิเศษ 1/2560, ครั้งที่ 9/2560, 11/2560, 15/2560, 18/2560, 20/2560
นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
2. ทบทวน และนาเสนอ หรื ออนุมตั ิการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอานาจที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ทบทวน และนาเสนอแผนธุ รกิจใหม่ซ่ ึ งเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริ ษทั อื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่ งนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารแบรนด์และการสื่ อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดาเนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEC) และให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่
เร่ งด่วนหรื อสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ หรื อดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
)2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งสิ้ น 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
2. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

ประธาน
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุม
(สาหรับปี 2560)
12/12
11/12

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/12

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
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2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมี นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิ จารณาแต่ งตั้งโยกย้าย เลิ กจ้า ง และประเมิ น ผลงานหั วหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งาน
(Compliance function)
4. พิ จารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่ อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จารณาให้ความเห็ นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชี ในภารกิ จอื่ นที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์ หรื อ
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-related and other services)
6. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดาเนินการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัย และรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร ในกรณี ที่ คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(2) กรณี ทุจริ ตหรื อข้อบ่งชี้วา่ อาจมีการทุจริ ต หรื อบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคาร-แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนิ นการแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบและ
การสั่งการของธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่ อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ในเครื อ การปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกาหนดขึ้น เพื่อให้บริ ษทั ในเครื อถือปฏิบตั ิรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
)3) คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล มี จานวนทั้งสิ้ น 4 คน
ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
การเข้ าร่ วมประชุม
)สาหรับปี 2560)
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธาน
กรรมการอิสระ
14/14
2. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (2)
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
12/14
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นายจุมพล ริ มสาคร (1)
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10/10
4. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง (3)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
13/14
(Mr. Christopher John King)
หมายเหตุ
(1)
นายจุมพล ริ มสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร แทนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(2)
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุ มคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล ครั้ งที่ พิเศษ 1/2560 นายฟิ ลลิ ป จี. เจ. อี . โอ. ดามัส ร่ วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Teleconference, ครั้งที่พิเศษ 2/2560 ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(3)
นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง
• ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 2/2560 นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง ร่ วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Skype
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โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสั่ง
ของประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผูแ้ ทน ประธาน หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ในกลุ่ม หรื อกิจการที่ธนาคาร
มีสิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน
(ง) ผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. กลัน่ กรอง พิจารณาบุคคลสาหรับเสนอชื่อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ต่างๆ ตามข้อ 1.
3. เสนอแผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. ทบทวนและติ ดตามให้มีการนานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้อ 1. และ ข้อ 3. ไปปฏิ บตั ิ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผล และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบตั ิโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่ม
รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้าง เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับมติ คณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้ าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การเพิ่ม
มูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริ หารความ
เสี่ ยงและผลการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละบุ คคล และเที ยบเคี ยงได้กบั อัตราผลตอบแทนในตลาด และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่าย
จัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจานวนเงิ นค่ าตอบแทนและสวัส ดิ การของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ )
3. อนุมตั ิค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้างของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (หรื อ
ในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ )
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบี ยบ และแนวปฏิ บตั ิ ต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการกากับดูแลกิจการที่ ดีตามมาตรฐานสู งสุ ด มีจริ ยธรรมตามแนวปฏิ บตั ิที่เป็ น
สากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ ยวกับการดาเนิ นการและประสิ ทธิ ผลของการ
ดาเนินการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ เหมาะสม ตลอดจนบทบาท
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้ าที่อนื่ ๆ
1. ดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาแล้วเห็ นว่ามีความจาเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่ กล่าวมาข้างต้น หรื อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
2. จัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการทางานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร ผูถ้ ือหุ ้น และ
สาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

1.
2.
3.
4.
5.

)4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
การเข้ าร่ วมประชุม
)สาหรับปี 2560)
นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล
ประธาน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10/12
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
12/12
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
12/12
(1)
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
9/12
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารธนาคาร
11/12
(Mr. Franciscus Gerardus Rokers)
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง)
หมายเหตุ
(1)
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิ ติ
ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

โดยมี นางสาวอัจฉรา สารสุ วรรณ์ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง หรื อ ตามที่ จาเป็ น โดยค าสั่ ง ของประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงที่สาคัญ เช่น
ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์และ
ด้านชื่อเสี ยง และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
1.1 ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ ยงที่
สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
1.2 ให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการธนาคารในการอนุ มตั ิ ระดับความเสี่ ยง (Risk Level) และการกระจุ กตัวของ
ความเสี่ ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้ โดยอยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมตั ินโยบายและกรอบงานที่สาคัญเพื่อใช้กากับการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแล
ความเสี่ ยง (Risk Governance) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งกลยุทธ์ดงั กล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลได้วา่ ระดับความเสี่ ยงของสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุ มตั ิ เพดานความเสี่ ยงส่ วนเพิ่มเติ ม (Supplemental Risk Limit) ตามที่ กาหนดไว้ในนโยบายและกรอบงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร รวมถึงประสิ ทธิ ภาพของ
นโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ ยง
2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ ยงทั้งหมด รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน
และการกากับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
3. อนุมตั ิการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิในเรื่ องบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งมาตรการในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานเรื่ องที่มีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อดูแลให้การนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ให้คาแนะนาในการพัฒนาและการรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒ นธรรมที่ส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
โดยผ่านทางวิธีปฏิบตั ิ (Procedure) การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิ ของผูน้ า เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
กระทาของตนซึ่ งส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
6. ให้คาแนะนาในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้
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)5) คณะกรรมการสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสิ นเชื่อ มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
ประธาน
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
)สาหรับปี 2560)
16/16
15/18

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

18/18

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ (2)

กรรมการ

13/18

5. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
(Mr. Franciscus Gerardus Rokers)

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
ผูบ้ ริ หารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ด้านบริ หารความเสี่ ยง)

1. นายจุมพล ริ มสาคร (1)
2. นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

(3)

14/18

หมายเหตุ
(1)
นายจุมพล ริ มสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
(2)
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิ ติ
ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งแทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
(3)
นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 1/2560, 2/2560, 5/2560, 7/2560, 9/2560, 11/2560, 13/2560, 15/2560
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี นายเอกณัติ เกียรตินภาสิ นธุ์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสิ นเชื่อ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
คณะกรรมการสิ นเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสิ นเชื่อ
1. พิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.1 สิ นเชื่อ
1.2 การแก้ไขและการปรับปรุ งหนี้
1.3 การตัดจาหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
1.4 การเข้าซื้ อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ชาระหนี้ การจาหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ออกจากบัญชี ซึ่ งเกินจากอานาจของฝ่ ายจัดการ และไม่ใช่ลูกหนี้ Related Parties หรื อเป็ นกลุ่มลูกหนี้ ที่ไม่เกิน
SLL
2. ทบทวนคาขออนุมตั ิสินเชื่ อเฉพาะเรื่ องสาหรับลูกหนี้ Related Parties หรื อกลุ่มลูกหนี้ ที่เกิน SLL ก่อนนาเสนอเพื่อ
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสิ นใจอนุมตั ิสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสิ นเชื่อในระดับบริ หาร
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4. พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อและความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรายการการลงทุนหรื อความผูกพันใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
)6) คณะกรรมการชุดต่ างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ (Management) เพื่ อ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยอนุมตั ิ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ เป็ น
ประธาน ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มีหน้าที่ ดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กากับดูแลให้มีการทบทวนการดาเนิ นงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ของธนาคาร พิ จารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อขออนุ มตั ิ แผนธุ รกิ จ งบประมาณประจาปี และแผน
อัตรากาลัง รวมทั้งควบคุมจานวนพนักงานให้เป็ นไปตามแผน พิ จารณาและอนุ มตั ิ การลงทุ น โครงการสาคัญต่ างๆ ของ
ธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่ อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการเพื่อกอบกูส้ ถานการณ์ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิ น รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ในเครื อและทบทวนผลการดาเนินงาน
2. คณะนโยบายบริหารความเสี่ ยง
มีหน้าที่ ประเมิ นความถูกต้องและความพอเพียงของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ทบทวนและรับรองหรื อ
อนุมตั ินโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสิ นเชื่ อ รวมถึง
เกณฑ์การอนุมตั ิสินเชื่อสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอานาจอนุมตั ิที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงที่มใิ ช่ ด้านการเงิน
มีหน้าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ และความเสี่ ยง
ด้านกฎหมายของหน่ วยงานต่างๆ อย่างครอบคลุม และมัน่ ใจว่าผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ รับผิดชอบมีการดาเนิ นงานอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุม
4. คณะพิจารณาสิ นเชื่อ
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสิ นใจอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ และความเสี่ ยง
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ รวมถึงอนุมตั ิสินเชื่อตามอานาจที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบสาหรับสิ นเชื่อที่เกินอานาจอนุมตั ิ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการสิ นเชื่ อพิจารณา นอกจากนี้ คณะพิจารณาสิ นเชื่ อสามารถมอบอานาจช่วงและมอบอานาจในการ
ลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะปรับปรุ งคุณภาพสิ นเชื่อ
มีหน้าที่ อนุ มตั ิการปรับโครงสร้างหนี้ ทุกประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุ มตั ิ
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ความเสี่ ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนี้ ทบทวน
สถานะ แผนการดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ยวกับลูกหนี้ ที่อยู่ข้ นั ตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรื ออยู่ระหว่างติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ
ตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่คานึงถึงชั้นหนี้ หรื อลูกหนี้ที่เป็ น NPL และการตัดหนี้สูญทางบัญชี (Write off)
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6. คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
มีหน้าที่ วางหลักเกณฑ์และการปฏิ บตั ิ การในนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิน ให้ความ
เห็นชอบ / อนุมตั ิการทาธุ รกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รวมทั้งกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด การบริ หารเงิน การบริ หารทุนทางเศรษฐกิจด้านตลาด
7. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริ หารและปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่ พิจารณาอนุ มตั ิ กรอบการกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการกาหนด
ค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเงินเดือน การจ่าย
โบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ากว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร อนุมตั ิโครงสร้างการจัดลาดับชั้นงาน (Job Grade)
การจัดตาแหน่ งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการ HR Transformation รวมถึ ง
โครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
9. คณะกรรมการกาหนดโทษทางวินัย
มีหน้าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผูก้ ระทาผิดวินยั และพิจารณาการชดใช้ความเสี ยหายให้แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Complaint Management Committee
มีหน้าที่กากับและดูแลให้ขอ้ ร้องเรี ยนของลูกค้าได้มีการดาเนินการอย่างเหมาะสม
11. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (อาคารสานักงานใหญ่ )
มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน มาตราฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้พิจารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ความรู ้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ โดยไม่จากัดเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ ตอ้ งการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) มาประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี้
9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มใิ ช่ ผ้ บู ริหาร
1. การสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดี ว่า กรรมการอิสระมี ส่วนสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นอิสระให้กบั กรรมการและดูแลจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการจึ งได้กาหนดนโยบายในการพิ จารณาเลื อก
กรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชี พต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
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มีความเที่ ยงธรรมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
สรรหาและกลัน่ กรองผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนดซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงินเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่ นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รั บ หรื อ ให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สิ น ทรั พ ย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น รวมถึ งพฤติ การณ์ อื่นทานองเดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
ธนาคารหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของธนาคารหรื อ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
ธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
2. การสรรหากรรมการที่มใิ ช่ ผ้บู ริหาร
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคัดเลื อกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อนอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของธนาคารและของทางการ รวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความเป็ นผูน้ า พร้อมด้วยวิสยั ทัศน์
และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถนาธนาคารไปสู่การเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของธนาคารด้วย
ในกรณี ตาแหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการที่จะมา
ดารงตาแหน่ งแทนโดยผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล โดยให้อยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
การแต่ งตั้งกรรมการโดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ธนาคารกาหนดให้ใช้วิธีการพิ จารณาแต่ งตั้งเป็ นรายบุ ค คล โดย
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
3. การแต่ งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการพิ จารณาแต่ งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิ บ าล จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาให้ค วามเห็ น ชอบก่ อนน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ พิ จารณาอนุ มตั ิ แ ต่ งตั้ง โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอ้ งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อยนั้น ๆ และพิ จารณาผูท้ ี่ มีทักษะด้านวิช าชี พ คุ ณ สมบัติ เฉพาะด้าน และประสบการณ์ รวมทั้งไม่ มีค วามขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์มาดารงตาแหน่ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของทางการด้วย
9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร” ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล จะทาหน้าที่ ในการพิ จารณาสรรหาและกลัน่ กรองคัด เลื อกบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสม ที่ จะดารงตาแหน่ งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อกาหนดและข้อบังคับของธนาคาร และนาเสนอ
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คณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและข้อบังคับ
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
สาหรับการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริ หาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ดาเนินการจัดทาแผนสื บทอดผูด้ ารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ใน
กรณี ที่บางตาแหน่งได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล
จะพิจารณาดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าก่อนครบวาระดังกล่าว
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย
ธนาคารกาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย ทั้งในด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์
นโยบาย เป้ าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย รวมถึงการจัดองค์กร
ภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกากับดูแลที่ ทาให้สามารถควบคุ มดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้กาหนดนโยบาย “การกากับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated
Supervision Policy) ขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชี และการจัดทารายงานทางการเงิ น เพื่ อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในรู ปแบบและเนื้ อหาเดียวกันกับธนาคาร และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมาเป็ นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่ อประโยชน์ในการ
ควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและส่ งผลต่ อความมัน่ คงแก่ บริ ษ ทั ย่อย ประกอบด้วย การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
(Market Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ (Credit Risk Management)
3. นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and
Conflicts of Interest) และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy)
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ย่อยต้องดาเนิ นการ
ในด้านต่างๆ ภายใต้จริ ยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้อง
กับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิ บตั ิ ที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของธนาคาร
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นโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
(Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่ อให้บริ ษทั ย่อยถื อเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เช่นเดียวกับธนาคาร
นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยปฎิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวของธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อ
แสดงถึงความมุ่งมัน่ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การให้-รับสิ นบนหรื ออามิสสิ นจ้าง ทั้ง
จากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุ น ให้บริ ษ ทั ย่อยถื อปฏิ บัติเพื่ อให้การด าเนิ นการของบริ ษ ทั ย่อยเป็ นไปตาม
นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่ องต่างๆ
เช่ น การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการ การปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย
การรู ้จกั ตัวตนของลูกค้าและการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
5. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิน ทั้งในด้านของการใช้ชื่อ เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั ย่อย
6. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของตรวจสอบ และสอบทานสิ นเชื่ อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม
และกากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทั้งบริ ษทั ย่อยมีวฒั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2 การแต่ งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การและการควบคุ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยเป็ นไปอย่ า งรั ด กุ ม ตามนโยบายการก ากับ แบบรวมกลุ่ ม
คณะกรรมการจึงกาหนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร (กรณี การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จการให้สินเชื่ อหรื อธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้าย
สิ นเชื่อทุกบริ ษทั ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อย จะพิจารณานาเสนอกรรมการผูแ้ ทนจากผูบ้ ริ หารของ
ธนาคาร โดย
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4.1 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนใหม่ ให้นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ โดย
ผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อ โดยแนวปฏิบตั ิอื่นที่
คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดขึ้นในอนาคต
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเดิม กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระ ให้นาเสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจและการบริ หาร เข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม
6. กรณี มีกรรมการผูแ้ ทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการ Lead Director
โดยจะเป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ ห ารขึ้ น ไป เพื่ อเป็ นผูด้ าเนิ น การในการรวบรวม น าเสนอข้อมูลและให้
ความเห็นต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
7. ผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
8. พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริ ษทั ที่ธนาคารส่ ง
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั
9.4.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผูแ้ ทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรู ปที่เป็ นตัว
เงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับของธนาคาร โดย Lead Director จะทาหน้าที่ร่วมกับ
2.1 กลยุทธ์องค์กร ที่จะเป็ นผูส้ ื่ อสารถ่ายทอดนโยบายปัจจุบนั จากธนาคารให้กรรมการผูแ้ ทนทราบ
2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ย่อย
เพื่อกากับดูแลให้มีการรายงานประเด็นเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารทุก 6
เดือนหรื อตามความเหมาะสม
3. ติ ดตามและควบคุ มการดาเนิ นการของบริ ษ ทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบี ยบ และกฎเกณฑ์ที่
ธนาคารและหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคารกาหนด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริ ษทั ย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ มีนยั สาคัญและอาจส่ งผลกระทบต่อธนาคาร
เช่น การเพิ่มทุน/ ลดทุนของบริ ษทั ย่อย การซื้ อขาย/ ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้าน
ธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/ กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิ ทธิ ของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9.4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษทั ย่ อยต้ องขออนุมตั จิ ากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
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2. การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั
5. การขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุ รกิจ/ การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ/ หยุดพักชาระหนี้/ ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การกูย้ ืมเงิ นที่ มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการทาสัญญาค้ าประกันต่อบุ คคลที่ 3 ที่ มีขนาดรายการ
ตั้งแต่ 15% ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่ องอื่นๆ ที่ของบริ ษทั ย่อย กรรมการผูแ้ ทน หรื อ หน่วยงานที่กากับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุ รกิจของธนาคาร
และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูแ้ ทนอย่างมีนยั สาคัญ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้ง มี ก ารจัด ท าคู่ มื อ
ปฏิบตั ิงานเรื่ อง การทาธุ รกรรมที่อาจมีหรื อเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคู่มือปฏิบตั ิงานเรื่ องการซื้ อ/ขายและ
ลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารลงนามรั บทราบแนวปฏิ บัติ ที่ เกี่ ยวข้อง ที่ กาหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้
แจ้งให้เลขานุ การบริ ษทั รับทราบเพื่ อจัดทาบันทึ กการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
พร้อมผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดือน นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ ซึ่ งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้น ธนาคารจึ งได้กาหนดให้หน่ วยงานบริ หารข้อมูลทางการเงิ นต่อ
ทางการเป็ นหน่วยงานเดียวที่ทาหน้าที่ในการนาส่ งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อน
เวลาอันควร
สาหรับแนวทางการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ธนาคารได้กาหนดห้ามพนักงานที่ มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็ น
ประจา หรื อบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาสทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
หลังจากได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ อสาธารณชน และห้ามนาข้อมูลภายในที่ ได้รับเปิ ดเผยแก่ครอบครั วและ/หรื อบุ คคลอื่ น
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ตลอดเวลาแม้พนักงานและ/หรื อครอบครัวนั้นๆ จะมิได้ซ้ื อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อจะมิได้ประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตาม
เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรื อเพื่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเหตุการณ์อนั อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารจะทาการกาหนดช่วงเวลาการห้ามซื้ อ/ขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม สาหรับกลุ่ม
คนที่ได้รับข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ นั ๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ กากับการปฏิบตั ิงานจะทาหน้าที่ สนับสนุนฝ่ ายจัดการ ในการบังคับ ให้เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิ บตั ิ งาน
รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่ เหมาะสมในการติ ดตามการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิ บตั ิ งานดังกล่าว รวมถึ ง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการกระทาความผิดวินยั และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน
(Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชี พ
และปฏิ บ ัติต่อ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ต ามพระราชบัญ ญัติหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับมาตรการลงโทษเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิ ตามพ.ร.บ. ธุ รกิจสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2551 การใช้
ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการตกลงทางธุรกิจ
ใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดระเบี ยบเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดวินัยและการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานเป็ นไปด้วยความถูกต้องโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี )audit fee)

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 11,487,777 บาท
- สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
9.6.2 ค่ าบริการอืน่ )non-audit fee)

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special
Purpose Audit Engagement) และการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่ วมกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures)
ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชี ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจานวนเงินรวม 574,000 บาท
- ส านักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญ ชี และส านักงานสอบบัญ ชี
ดังกล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
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9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
ธนาคารมี นโยบายดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (ดูรายละเอียดนโยบายข้อ 9.1 หน้า 95) มาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ธนาคารมีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ สร้างความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือต่อ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในปี 2560 ธนาคารได้ดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นอกจากนี้
มีการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
หลักเกณฑ์ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั จดทะเบี ยน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึ งความสาคัญในการรั กษาสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิ ทธิ ของตนอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งกาไรของกิ จการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิ ในการเข้าประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ การแต่งตั้ง
หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรื่ องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุน
หรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นต้น โดยธนาคาร
จะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมี นโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กกลุ่มทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย นักลงทุ นสถาบันและผูถ้ ื อหุ ้นชาว
ต่างประเทศเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ในปี 2560 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันศุกร์ ที่
7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรี ยม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนน
พหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมดังกล่าวนั้น
ธนาคารได้คานึ งถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุ น้ ที่ จะเข้าร่ วมประชุมเป็ นหลัก โดยธนาคารได้ดาเนิ นการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ธนาคารได้แจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 35 วัน และได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่ วนของ “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ” ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เช่ นกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาใน
การศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ย นหลักทรั พ ย์ข องธนาคาร เป็ นผูจ้ ัด ส่ งหนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม ในรู ป แบบเอกสารที่ มี ข ้อ มู ล
เช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายและมากกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
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ในหนังสื อเชิ ญประชุ มมี การนาเสนอถึ งวัตถุประสงค์และเหตุ ผล และความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ ละวาระ
รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ในแต่ละวาระมีการ
ระบุรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิ ญประชุม
ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นนามาแสดงตนในวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ขั้นตอนการ
ประชุ ม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนพร้ อมทั้งได้แนบรายงานประจาปี (Annual Report) ในรู ปแบบแผ่นซี ดี (ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถขอรับ เป็ นรู ปเล่ มได้) และเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ลงประกาศหนังสื อเชิ ญประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ธนาคารได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม ทั้งนี้ กรณี
ที่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นสามารถ
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้อานวยความสะดวกให้แก่ นกั ลงทุนสถาบัน โดยติ ดต่ อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้
จัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ดาเนินการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มี
การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ได้แก่ มาประชุ มด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบี ยนด้วยระบบ Barcode ที่ มีความรวดเร็ วและ
ถูกต้อง พร้อมจัดทาใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่ งผูถ้ ือหุ น้ ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื้นที่จอดรถสาหรับผูถ้ ือหุ น้ อย่างเพียงพอ
ในวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 มี ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
3,485 ราย จานวนหุ ้น 29,815,608,147 หุ ้นคิ ดเป็ นร้อยละ 68.06 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยมี กรรมการ
ธนาคารเข้าร่ วมประชุมจานวนทั้งสิ้ น 9 คน จาก 12 คน ประธานกรรมการธนาคารทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุม โดยมี
ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เข้าร่ วมประชุ ม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทาหน้าที่ช้ ี แจงและตอบข้อซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ เข้าร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่ มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่างๆ
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบอย่างชัดเจน
ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ต่างชาติ
ธนาคารไม่มีการริ ดรอนสิ ทธิ ใดๆ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการศึ กษาสารสนเทศของธนาคาร เช่ น ไม่แจกเอกสารที่ มีขอ้ มูลสาคัญ
เพิ่มเติมในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้า และไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาภายหลังการประชุมเริ่ ม เป็ นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยง รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานให้ความสาคัญกับข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุ น้
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โดยได้มีการชี้ แจงข้อซักถามที่ สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนาข้อคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ไปพิ จารณาดาเนิ นการ
ต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง ธนาคารได้ดาเนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส โดยมีผแู ้ ทนจากบริ ษทั
วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ส จากัด คือ นางสาวธิ ตะวัน ธนสมบัติไพศาล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั กฎหมายภายนอก และ อาสาสมัคร
จากผูถ้ ื อหุ ้น คื อ นายภคณิ ต จัน ทร์ ส ว่า ง และนางสาวภัค สิ นี คงศรี ท าหน้าที่ เป็ นสั กขี พ ยานในการตรวจสอบ วิธี การ
ลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริ ษทั จะ
เป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถามของ
ผูถ้ ือหุ ้น คาชี้ แจงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ตลอดจนมติ ที่ประชุ มพร้อมคะแนนเสี ยงอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เสร็ จสิ้ น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 7
เมษายน 2560 เวลา 21:05 น. โดยมติ ดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่ อกรรมการที่ เข้าร่ วมและไม่เข้า
ร่ วมประชุม คาชี้ แจงที่เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรื อข้อคิดเห็นโดยสรุ ปส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการที่
เกี่ ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่ วนั ประชุ ม พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้จดั ให้มีการบันทึ กภาพบรรยากาศการประชุ มในรู ปแบบ DVD เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ ได้เข้าร่ วมประชุ ม
สามารถติดตามการประชุมได้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ สนใจให้สอบถามได้ที่ธนาคาร
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายเพื่ อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเท่ าเที ยมกันทั้งผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและเสมอภาค
โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
สิ ทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แ ต่ งตั้งให้บริ ษ ทั ศู นย์รับ ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการเกี่ ยวกับ งานทะเบี ย น
หลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการการซื้ อ ขาย หรื อโอนหุน้
สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไรของธนาคาร
ธนาคารได้จดั สรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปของเงินปั นผล ซึ่ งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนั้น ธนาคารคานึ งถึงการ
สร้างความเจริ ญเติบโตของผลการดาเนิ นงานที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคาร
อย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงิ นกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่ อนไขต่างๆ ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงานอย่ างสม่าเสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผูถ้ ือหุ น้ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ให้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มแก่ ผถู ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่
สามารถมาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้
กรรมการ/ กรรมการอิสระของธนาคารซึ่ งไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุ มเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนได้ดว้ ยเช่นกัน
สิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารให้สิทธิ การออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ งหุ น้ มี
สิ ทธิ เท่ากับหนึ่ งเสี ยง การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้าง
มากเป็ นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณี ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสี ยง ธนาคารจัดให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนแบบ 3 ช่ อง คื อ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่ อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงได้ตามที่ ตอ้ งการ
ธนาคารได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงและดาเนิ นการนับคะแนนด้วย
ระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยง
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสี ยงเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และจานวนบัตร
เสี ย รวมทั้งธนาคารได้บนั ทึ กมติ ที่ประชุ มตามผลคะแนนของการออกเสี ยงในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
สิ ทธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุ มและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยผูถ้ ือหุ น้ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้นไป พร้อมแสดงรายละเอียด
ขั้นตอน และวิธีการเสนอวาระการประชุ มและการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com) ในส่ วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หวั ข้อ “การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็ น
กรรมการล่วงหน้า” และแจ้งให้นกั ลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทัว่ กัน
สิ ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น แต่ ล ะปี จะมี ก รรมการที่ ค รบวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ธนาคาร
กาหนดให้ มีว าระการพิ จารณาเลื อ กตั้งกรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ลงคะแนนเลื อ กตั้งกรรมการเป็ น
รายบุ ค คล ซึ่ งผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กบุ ค คลที่ เห็ น ว่า มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม เข้า มาท าหน้า ที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์แทนตน ทาให้เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
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นอกจากนี้ ธนาคารให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
สิ ทธิในการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ทุกครั้ง ธนาคารกาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบ
บัญชี เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งรวมทั้ง
ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่ งเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์
และดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพื่อป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่อยู่ในตาแหน่งหรื อสถานะที่มีโอกาส
ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของธนาคาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคานิ ยามที่ทางการกาหนด ไปกระทาการแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การซื้ อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป การนาข้อมูลหรื อความลับ
ของธนาคารและ/หรื อลูกค้าไปใช้ในการทาธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอานาจ
หน้าที่ในทางมิชอบ
ธนาคารกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ หารหรื อเที ยบเท่า และเจ้าหน้าที่ บริ หาร
หรื อเที ยบเท่าในหน่ วยงานควบคุมทางการเงิ น วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิ น และบริ หารเงิ น รวมทั้งบุคคลที่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกาหนด มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทั้งของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์น้ นั ตามแบบ
รายงานและภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี้ ธนาคารกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทารายงานการถือหุ น้ ธนาคารของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และคู่สมรส บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบเป็ นประจาทุ กเดื อน และจัดทารายงานสรุ ปการเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสิ ทธิ อย่างเต็มที่
เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัด ให้ มี ร ะบบการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นจากลู กค้าและด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาด้วยความ
ระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่าง
เคร่ งครัด ธนาคารดาเนิ นธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ธนาคารปฏิ บัติ ต่ อพนัก งานทุ กคนอย่างยุติ ธรรมและเสมอภาคโดยมุ่ งเน้น การพัฒ นาด้านการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ ม ความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
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ทางาน และมีการกาหนดผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมเที ยบเคี ยงได้กบั อุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมทั้งเสริ มสร้างวัฒนธรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีข้ ึนในองค์กร
นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่ ธนาคารละเมิดสิ ทธิ ตาม
กฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในปี 2560 ธนาคารได้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
นโยบายต่ อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมี นโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กราย ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย ผูล้ งทุ น
สถาบัน รวมถึงผูถ้ ือหุ ้นชาวต่างประเทศ อย่างเป็ นธรรมและเท่ าเที ยมกัน เช่ น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและออก
เสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้
และการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกาไร ตลอดจนสิ ทธิ ในการรับทราบ
ข้อมูล ผลการดาเนินงาน และข่าวสาร สาคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สม่าเสมอและทันเวลา
แนวปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคานึ งถึงการสร้างความ
เจริ ญเติบโตของผลการดาเนิ นงานที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสู งขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ” และ “การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน”
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
สู งสุ ด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ เหมาะสมยุติธรรมเพื่ อให้พ นักงานทุ กคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การงานโดยได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความ
สุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน ไม่เลือกปฏิบตั ิ จัดให้มีสวัสดิ การและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ ดี ได้
มาตรฐาน มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุกคน
อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความ
เป็ นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารได้ดูแลให้มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธนาคาร
แนวปฏิ บัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
ในสถานที่ ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจาห้องพยาบาลตลอด
ทุ กวันที่ อ าคารส านักงานใหญ่ และส านักงานธนาคารที่ อาคาร AIA Capital Center โดยจะมี แพทย์เข้ามาเพื่ อตรวจรั กษา
พนักงานที่ เจ็บป่ วยทุ กวัน การจัดให้มีส วัส ดิ การค่ ารั กษาพยาบาลแก่ พ นักงาน (กรณี ผูป้ ่ วยนอก) ที่ เข้ารั กษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน จัด
ให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพแบบ Employee's Choice เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชีวิต
การท างาน การทาประกันชี วิต การประกันโรคร้ าย การทาประกันอุบัติ เหตุ ส่ วนบุ คคล และการทาประกัน สุ ขภาพและ
อุบตั ิ เหตุระหว่างเดิ นทางต่างประเทศในธุ รกิ จของธนาคาร จัดให้มีสวัสดิ การเงิ นกูป้ ระเภทต่างๆ เพื่ อช่ วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของพนักงาน รวมทั้งสิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น
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ธนาคารได้มีการพัฒ นาศักยภาพของพนักงานอย่างต่ อเนื่ อง ด้ว ยการจัด ฝึ กอบรมอย่างสม่ าเสมอในทุ กระดับซึ่ ง
แบ่งเป็ นการฝึ กอบรมทั้งในด้านธุรกิจธนาคาร ด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้านภาวะผูน้ าและการทางานร่ วมกัน ทั้งการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ตรง การเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น การจัดอบรมภายในธนาคารผ่านห้องเรี ยน (Classroom Training) การอบรมผ่าน
ระบบสื่ อดิจิทลั (E-Learning) และการส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญในเรื่ อง
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของธนาคาร ซึ่ งกาหนดเป็ นแผนการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมพนักงาน
ทุกคนผ่านระบบสื่ อดิจิทลั (E-Learning)เป็ นประจาทุกปี โดยถือเป็ นหลักสูตรภาคบังคับของธนาคาร
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั ิต่อพนักงานได้ภายใต้หวั ข้อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล” และ “มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน”
นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริ การ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ นอย่างดี ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลกู ค้า
แนวปฏิ บัติต่อลูกค้ า
ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่ งประกอบด้วยค่านิ ยม 5 ประการ คื อ การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
การสื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง การมุ่ งมัน่ สร้ างความส าเร็ จ การรู ้ จกั บริ ห ารความเสี่ ย ง และการยึด มัน่ ในความถูกต้องให้แ ก่
พนักงานเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมุ่งเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มีการทางานไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
สาหรับลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอี ที เอ็มบี ตระหนักดี ว่าความรวดเร็ วในการได้รับสิ นเชื่ อมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของ
ธุ รกิ จ SME เป็ นอย่างมาก ธนาคารจึ งดาเนิ นการปรับปรุ งกระบวนการสิ นเชื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพ ลดปริ มาณเอกสารและ
ปรับปรุ งขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ SMART Tools ผ่าน Mobile Tablet ซึ่ งช่วยให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
สามารถนาเสนอบริ การที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที ณ สถานประกอบการของลูกค้า
ในการให้ บ ริ การดิ จิ ทั ล แบงก์ กิ้ ง ที เอ็ ม บี ไ ด้พ ั ฒ นา TMB Business Touch ซึ่ งถื อ เป็ น Mobile business banking
application แรกของประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่ อลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เงิ นฝาก SME One Bank และ TMB Business Touch ร่ วมกัน
แล้ว ลูกค้าจะสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม ง่าย และสะดวกได้ในทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ SME ที่มีการค้ากับต่างประเทศ ในเดือนสิ งหาคม 2560 ทีเอ็มบียงั พัฒนาให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไป
ยังต่างประเทศได้ผา่ น TMB Business Touch ได้เป็ นธนาคารแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นอกเหนื อจากบริ การด้านการเงิ น ที เอ็มบี ยงั ช่ วยสนับสนุ นให้ลูกค้าเอสเอ็มอีเติ บโตได้อย่างยัง่ ยืน โดยจัดโครงการ
Lean Supply Chain by TMB อย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 ร่ วมกับวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถาบันการศึ กษาชั้นนาของไทยและ
องค์กรชั้นนาในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่ งได้ดาเนิ นการไปแล้ว 11 หลักสู ตร มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการกว่า 2,000 คน สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ SME แล้วรวมกว่า 850 ล้านบาท
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นโยบายต่ อคู่ค้า
ธนาคารดาเนิ นธุรกิจร่ วมกับคู่คา้ ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืนในลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน ธนาคารมีการ
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้าง การเช่ า และเช่ าซื้ อทุกประเภท
โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐานเข้าไปในทะเบียนผูข้ าย (Vendor List) และมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง
การเช่า หรื อเช่าซื้ อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุก
ฝ่ าย การดาเนินการมีความโปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน
แนวปฏิ บัติต่อคู่ค้า
ธนาคารกาหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้
ดังนี้
1. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างยุติธรรม ซื่ อสัตย์ เป็ นอิ สระ และ
โปร่ งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการจัดซื้ อและ
การจัดจ้างไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็ น พนักงาน กรรมการ หุ น้ ส่ วนหรื อ ที่
ปรึ กษาในบริ ษทั ผูข้ าย ไม่วา่ จะได้รับค่าตอบแทน หรื อไม่กต็ าม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสิ นจ้างจากผูข้ ายไม่ว่าจะ
เป็ นรู ปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อสิ นน้ าใจ
4. กรณี พ นักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องรวมถึ งสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรื อของกานัล
จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบเรื่ อง การรับของขวัญ ของกานัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ ได้กเู้ งิ นจากหรื อให้กยู้ ืมแก่
ผูข้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาต้องมีการ self-declaration เมื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ
การพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใส และหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การเกิดการทุจริ ตคอรัปชัน่
7. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่ อผูร้ ่ วมคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรื อข้อมูล
ด้านเทคนิ คของการจัดหานอกเหนื อจากข้อมูลสาธารณะ ของผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลื อกให้ผทู ้ ี่ ไม่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงหรื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้ องกันความไม่โปร่ งใสของการคัดเลือกผูข้ ายและเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมแก่ผขู ้ ายทุก
รายที่ได้เข้าร่ วมในการเสนอราคา
แนวปฏิ บัติการคัดเลือกคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่คา้ ธนาคารจะไม่เลือกคู่คา้ ที่เป็ นนายหน้า แต่จะเลือกคู่คา้ ที่เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูแ้ ทนจาหน่าย
หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายช่วง ซึ่ งมีสินค้าหลักเป็ นของตนเอง ควบคู่กบั การพิจารณาปัจจัยที่สาคัญ ประกอบด้วย ประเภทของสิ นค้า
และบริ การ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่ผ่านมา สถานะทางการเงิ น ประวัติการดาเนิ นกิ จการ ความน่ าเชื่ อถือมีการ
บริ หารที่ โปร่ งใสไม่มีประวัติการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร ความปลอดภัยในข้อมูลและ
สิ นค้า รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยงั ต้องมีการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ของตนอย่าง
ถูกต้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารให้ความสาคัญแก่ค่คู า้ ที่มีนโยบายการ
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ต่ อต้านการคอร์ รัป ชั่น และ/หรื อ คู่คา้ ที่ ได้รับใบรั บรองจากแนวร่ วมปฎิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุ จริ ต
(Collective Action Coalition: CAC) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคู่คา้ ด้วย
กันเองและกับพนักงานธนาคารด้วย
นโยบายต่ อเจ้ าหนี้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ทั้งในเรื่ องเงื่อนไข ค้ า
ประกัน การบริ หารเงิน การไม่ผิดนัดชาระหนี้ และเรื่ องอื่นใดที่ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ ธนาคารจะต้องชาระคืนเงินกูแ้ ละ
ดอกเบี้ ยให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง
อย่างเคร่ งครัดโดยไม่ใช้เงินกูย้ ืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
แนวปฏิ บัติต่อเจ้ าหนี ้
ธนาคารได้ดาเนิ นธุ รกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เจ้าหนี้ มีความมัน่ ใจในฐานะ
ทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้ ที่ดีของธนาคาร ธนาคารยังมี การรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงิ นของ
ธนาคารให้แก่ เจ้าหนี้ ดว้ ยความถูกต้อง ครบถ้วน และซื่ อสัตย์อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้บริ หารเงิ นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง และมีการบริ หารสภาพคล่องที่ดีเพื่อเตรี ยมพร้อมในการชาระหนี้ คืนให้แก่เจ้าหนี้
อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบกติ กาของการแข่ งขันที่ เป็ นธรรม บนพื้ นฐานการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา บน
เงื่อนไขในการให้บริ การที่เป็ นธรรมต่อลูกค้า ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่ทาลาย ทาให้เสี ยหาย ขัดขวาง
กีดกัน หรื อผูกขาดจากัดการประกอบธุ รกิจของคู่แข่งขัน โดยธนาคารมีการกาหนดจรรยาบรรณพนักงานและนโยบายปฏิบตั ิ
ต่อคู่แข่งทางการค้า
แนวปฏิ บัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ เป็ นประโยชน์ ตามความต้องการของลูกค้าบนเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมและลูกค้า
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างเสรี รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรื ออามิสสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรื อไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลาหรื อ
ตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บัติต่อผู้ลงทุน
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส”
นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ธนาคารมี น โยบายปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ บังคับ และระเบี ย บของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด รวมถึงแจ้งให้พนักงานทราบเพื่อให้ถือปฏิ บตั ิโดยเคร่ งครัดและให้ความร่ วมมือ
ต่อหน่ วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่ น การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายการฟอกเงิน การปฏิบตั ิ ตามกฎหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
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นโยบายต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารมีนโยบายดาเนิ นธุ รกิ จควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และสนับสนุ น
ช่ ว ยเหลื อ ในกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพของสั งคมและสิ่ งแวดล้อ มอย่า งยัง่ ยื น รวมทั้ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนที่ สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุ มชนโดยรอบ โดยธนาคารได้จดั งบประมาณ
ส่ วนหนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อดาเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวปฏิ บัติต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการปฏิบัตติ ามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) โดยการเลื อกปฏิ บัติอย่างไม่เป็ นธรรมต่ อบุ คคลเพราะเหตุ แห่ งความแตกต่ างในเรื่ องถิ่ น
กาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ การศึ กษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทาง
เศรษฐกิ จหรื อ สังคม โดยธนาคารได้กาหนดนโยบายในการปฏิ บัติ เรื่ องการปฏิ บัติ ต ามหลักสิ ทธิ มนุ ษ ยชนสากลไว้ใ น
จรรยาบรรณพนักงาน
แนวปฏิ บัติในการไม่ ล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความสุ ภาพ เคารพ ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่
ไม่เหมาะสมหรื อล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนโดยการเลือกปฏิบตั ิท้ งั คาพูดและการกระทา เพราะความแตกต่างเรื่ องถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจ
หรื อสังคม
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
ธนาคารดาเนิ นธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทาการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ หรื อ
ทรั พย์สิ นทางปั ญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ ธนาคารจะได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมี การกาหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ระบบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงานเพื่อป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
แนวปฏิ บัติการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
ในการปฏิ บัติ งานด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพัฒ นาระบบงาน การจัด หาโปรแกรม และการจัด หาอุป กรณ์
เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่า
จากสาเนาหรื อต้นฉบับทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อนาโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิ ทธิ์ ของธนาคาร/ ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์อื่นๆ
ที่ติดตั้งได้ทนั ที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
นโยบายการป้ องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการรับสิ นบน
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง และการรับ
สิ นบน ธนาคารมีการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี ยหายที่
เกิดจากการกระทาทุจริ ต เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร
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ธนาคารกาหนดให้มีมาตรการป้ องกันมิ ให้บุค คลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมื อในการกระทาความผิด ทาง
กฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตรการป้ องกันคุม้ ครองผูท้ ี่ ปฏิ เสธหรื อผูแ้ จ้งการกระทาการทุจริ ต ให้ได้รับความปลอดภัยจาก
การถูกคุกคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่มขู่ เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti
Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT Policy) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสาคัญในการห้ามให้หรื อรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจ หรื อการห้ามจ่ายสิ นบนใน
การตกลงธุ รกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคารมีการจัดทานโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และต่อต้านการ
ให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
แนวปฏิ บัติการในการป้ องกันการทุจริ ต การรั บของขวัญ การเลีย้ งรั บรอง และการรั บสิ นบน
พนักงานทุกคนต้องรายงานต่อกากับการปฏิบตั ิงานทุกครั้งที่มีการรับของขวัญ มีการเลี้ยงรับรอง ในกรณี ที่วงเงินเกินกว่า
ที่ กาหนดในนโยบายของธนาคาร และทุ กปี ทรั พยากรบุ คคลจะมี การสอบถามพนักงานในเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้ ในทุ กๆปี
พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการฝึ กอบรมในเรื่ อง AML /CFT, Anti-Fraud เพื่ อเป็ นการสร้างความตระหนัก (awareness) ถึ งการมี
ส่ วนร่ วมในความรับผิดชอบในการป้ องกันการทุจริ ต ป้ องกันการฟอกเงิน การป้ องกันการรับ/ให้สินบน ไม่ให้เกิดขึ้นในธนาคาร
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนินธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยธนาคารได้รับประกาศนี ยบัตรการรับรองในฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของจากโครงการแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรื อ CAC
ธนาคารจัดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่ มีการดาเนิ นธุ รกิจที่ โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชัน่ และธนาคารได้กากับดูแลให้กรรมการ
และพนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย สร้างความตระหนักถึง
การมีส่วนร่ วมที่จะรับผิดชอบในการป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ มิให้เกิดขึ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ ปราศจากการคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่ ปฏิเสธหรื อแจ้งเบาะแส
การกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งมาตรการป้ องกันคุม้ ครองให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้าย ถูก
ลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่มขู่
ธนาคารกาหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในขบวนการของผลิตภัณฑ์และ
บริ การ (Risk & Control Self Assessment-R&CSA) การกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลเพื่อป้ องกัน (mitigate) และ
ติ ด ตาม (monitoring) ความเสี่ ย งจากการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้า น
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ของธนาคาร
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
แนวปฏิ บัติการในการป้ องกันการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารมี การสื่ อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบาย ฯ และทบทวนความเข้าใจและเน้นย้ าเพื่อให้ปฏิ บตั ิ ผ่าน
ระบบ infahNet ประจาทุ ก ปี และกาหนดเป็ นหลัก สู ต รภาคบังคับ ของธนาคารที่ พ นัก งานทุ กคนต้อ งเรี ย นรู ้ ผ่ านระบบ
อิ เลคทรอนิ ก ส์ (E-learning) พร้ อ มทั้ง ก าหนดให้ หั ว ข้อ การต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น เป็ นหนึ่ งในหั ว ข้อ อบรมพนัก งานใหม่
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นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ ยงในกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริ การ จะมีการพิจารณาความเสี่ ยงในเรื่ องของคอร์รัปชัน่
รวมทั้งกาหนดวิธีการในการป้ องกันความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ด้วย
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือการร้ องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวกับการร้องเรี ยนของพนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสาร แจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ในกรณี ที่พบเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
เช่ น การปฏิ บตั ิ ผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรั พย์สิน การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น การถูก
ละเมิดสิ ทธิ และเรื่ องต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อข้อร้องเรี ยนได้
ถูกส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ ว และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการแจ้งกลับให้ผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย
ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
แนวปฏิ บัติการในเรื องการแจ้ งเบาะแสหรื อการร้ องเรี ยน
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และกาหนดมาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูก
คุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนโดยมีหน่วยงานกากับการ
ปฏิบตั ิงานกากับดูแล เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรี ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมี ความเข้มงวดในการดูแลรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรื อรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่ า งกัน ซึ่ งในการพิ จ ารณาการท ารายการระหว่ า งกัน ที่ ส าคัญ จะต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการ และต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีการพิจารณารายการ
เหล่ านี้ เสมื อ นเป็ นการท ารายการที่ กระท ากับ บุ ค คลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่ งผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ยในรายการใดจะไม่
เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับกรรมการ พนักงาน
เพื่อให้การทาธุ รกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ทางการที่ เกี่ ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี (Annual Report)
นอกจากนี้ ในการพิ จารณาวาระที่ มีกรรมการท่ านหนึ่ งท่ านใดในคณะกรรมการมี ส่วนได้เสี ย ธนาคารกาหนดให้
กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสี ยของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
แนวปฏิ บัติการในเรื่ องการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนต้องรายงาน หลี กเลี่ยง และป้ องกันมิ ให้มีการกระทาใดๆที่ อาจเข้าข่ ายหรื อก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการแจ้งให้ผบู ้ ริ หารระดับถัดไปหรื อผูเ้ กี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรม
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ที่ ต นเองรับ ผิด ชอบและไม่ เข้าร่ วมในกระบวนการอนุ มตั ิ ธุรกรรมดังกล่ าว โดยมอบหมายให้บุค คลอื่ นเป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบ
ดาเนิ นการแทน หรื อนาเสนอผูบ้ ริ หารระดับถัดไปเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ธุรกรรมนั้น เพื่อป้ องกันการกระทาที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามคาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. ต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ย
เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตนในการถือหุ น้ หรื อการมีส่วนร่ วมในกิจการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสม และเพี ยงพอ มี การประเมิ นระบบการควบคุ มภายในของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ ง
ธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่างๆ เพื่ อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการตรวจสอบของธนาคารมี
ความครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริ หาร การดาเนิ นงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี จึงมัน่ ใจได้ว่า
ผลประโยชน์ของธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนัก ถึ ง ข้อ ประพฤติ ป ฏิ บัติ ที่ ดี งามเพื่ อ รั ก ษา ส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ และชื่ อ เสี ย งของธนาคาร
คณะกรรมการได้จดั ให้มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่ งจะสอดคล้องกับจรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิ ชย์และการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
เพื่ อเป็ นหลักประพฤติ อนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทางานประจาวันอันจะนาไปสู่ การสร้างความ
เชื่อถือและความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารมี การเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ นและที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จและผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริ งอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแสดง
สถานภาพของการประกอบธุ รกิ จและสถานะทางการเงิ นที่ แท้จริ งของธนาคาร เพื่ อให้ผมู ้ ี ส่ วนได้เสี ยของธนาคารได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อ
สาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น การจัดส่ งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กาหนด
โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผสู ้ อบบัญชี แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไข
งบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนิ น งาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส าหรั บ งบการเงิ น ทุ ก ไตรมาสและเผยแพร่ ไ ว้บ น
เว็บ ไซต์ข องธนาคารเพื่ อให้ผูล้ งทุ น ทราบข้อมู ล และเข้า ใจการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดาเนิ นงานของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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รวมถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และในรายงานประจาปี
ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน
ธนาคารให้ความสาคัญต่ อการบริ หารความสัมพันธ์ กบั นักลงทุ นทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอ โปร่ งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศ
ของธนาคารที่ เปิ ดเผยให้แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้พบปะกับนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้ แจงผลการดาเนิ นงานรายไตรมาสและรายปี
ตลอดจนเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิ ด
ความเชื่อมัน่ ต่อการดาเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้จัด ให้ มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบี ยบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุน การสร้างความ
เชื่ อมัน่ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-242-3475 โทรสาร
02-299-1211หรื อ เว็บ ไซต์ธ นาคารที่ www.tmbbank.com หรื อ หากต้อ งการสอบถามข้อมู ล ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถติ ด ต่ อ ได้ที่
หน่ ว ยงานบริ การคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ื อหุ ้น บรรษัทภิ บาล ชั้น 28 ส านักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2560 ธนาคารนาเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงาน ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบการเข้ าพบ
จานวนครั้ง จานวนบริษทั
จานวนราย
การเข้าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว (One-on-one Meeting)
72
104
147
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
13
164
216
(Analyst and Group Meeting)
การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน
4
29
48
(Investor Conference and Non-deal Roadshow)
รวม
89
297
411
เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ วที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธนาคาร
ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ธนาคารก าหนดโครงสร้ า งของคณะกรรมการที่ มี ค วามหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้ว ย ความรู ้
ความสามารถ ทักษะวิชาชี พ ความสามารถและเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ อายุ โดยไม่จากัดเพศ คณะกรรมการมี
จานวนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กาหนด พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีการถ่วงดุล
อานาจที่ เหมาะสม ไม่ทาให้บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งมี อานาจโดยไม่มีขอ้ จากัด ในการสรรหากรรมการ
ธนาคารได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ ตอ้ งการสรรหาโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจของ
ธนาคาร โดยบางกรณี ธนาคารได้ใช้ขอ้ มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยในจานวนที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุ นกาหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมี คุณสมบัติที่ค รบถ้วนตามที่
ธนาคารกาหนด ซึ่ งเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความรู ้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา จานวน 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 4 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 7 คน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 1 คน
ทั้งนี้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถมัน่ ใจได้ว่า กรรมการทุกท่านสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ ได้อย่าง
เป็ นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิ เศษเพิ่ มเติ มตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่ งกาหนดการประชุ มทั้งปี เป็ นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ ละคนได้รับทราบ
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและเห็นชอบเรื่ อง
ต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ธนาคารจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทา
การก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจข้อมูลในเรื่ องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า
โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการได้ การ
ประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวนาเข้าสู่วาระการประชุมการประชุมดาเนินไปตามระเบียบ
วาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
โดยการออกเสี ยงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็ นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะ
สรุ ปเป็ นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น และจะไม่
ออกเสี ยงใดๆ
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เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูด้ ู แ ลการจัด ท ารายงานการประชุ ม การจัด เก็บ เอกสารอย่า งเป็ นระเบี ย บเพื่ อ การ
ตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่ งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทั้งนี้ สามารถดูการเข้า
ประชุ ม ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยได้ในหัว ข้อ “การประชุม คณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย”
การประชุมระหว่ างกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิสระได้มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่ วมกันโดยปราศจากการมีส่วนร่ วม
ของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ
การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการอิสระ
ในระหว่างปี กรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย เพื่ออภิปราย
ประเด็นต่างๆ ที่อยูใ่ นความสนใจและนาผลการหารื อมาสรุ ปให้คณะกรรมการรับทราบ
การแบ่ งแยกตาแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารกาหนดให้ป ระธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะต้องมิ ใช่ บุ คคลเดี ยวกันเพื่ อป้ องกันมิ ให้เกิ ด
สถานการณ์ ที่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งมี อ านาจอย่างไม่ มี ข ้อจากัด และให้มีการถ่ วงดุ ล อานาจอย่างเหมาะสม โดยประธาน
กรรมการจะไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร) จะไม่ เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่ มี ส่ วนร่ วมในการ
บริ หารงานปกติ โดยคณะกรรมการจะทาหน้าที่กากับดูแลในภาพรวม คณะกรรมการได้มีการจัดทากฎบัตรหรื อนโยบายการ
กากับ ดู แลกิ จการที่ ระบุ อานาจหน้าที่ และความรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมการ เพื่ อเป็ นการกาหนดกรอบหน้าที่ แ ละให้
กรรมการธนาคารใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17. คื อ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ท้ งั หมด ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ซึ่ งกรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่ งตาม
วาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารกาหนดจานวน
บริ ษ ทั ที่ กรรมการแต่ ละคนจะไปด ารงต าแหน่ งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษทั ดังนี้
1. กรรมการธนาคารจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริ ษทั
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม อย่างใด
อย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้อีกไม่เกิ น 3 กลุ่มธุ รกิ จ ทั้งนี้ การเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริ ษทั หากเป็ นบริ ษทั ที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นบั แต่ละบริ ษทั เป็ นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
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3. กรรมการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกาหนดของทางการ
และระเบียบของธนาคาร
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะปฏิ บัติ งานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ ได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการธนาคารให้ด ารง
ตาแหน่งในบริ ษทั อื่นได้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผูน้ าของคณะกรรมการ มี หน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับ
ติดตามและดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
ของธนาคาร โดยทาหน้าที่เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเป็ นผูม้ ีเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่ เป็ นประธานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของธนาคาร
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินกิจการธนาคารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และกากับดูแล
การดาเนิ นงานของธนาคารให้เป็ นไปอย่างราบรื่ นภายใต้นโยบายที่ คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะ
เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบสูงสุ ดต่อการดาเนินงานของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน คณะกรรมการธนาคารมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเป็ นประจาทุกปี เพื่ อให้วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารสามารถ
น าไปปฏิ บัติ ไ ด้จ ริ ง มี ค วามคล่ อ งตัวและปรั บ เปลี่ ย นได้ต ามสถานการณ์ ภายใต้ธุ ร กิ จ การเงิ น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติ ด ตามดู แลให้ฝ่ายจัด การนาวิสัยทัศ น์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ของ
ธนาคารไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลด้ว ยความโปร่ งใส ทั้ ง นี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ
“คณะกรรมการธนาคาร”
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่ อแบ่ งเบาภาระของคณะกรรมการในการติ ดตาม กลัน่ กรอง กากับดูแล หรื อพิ จารณาศึ กษาเรื่ อง
สาคัญๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีบทบาท หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบเป็ นไปตามข้อ กฎหมายที่ ก าหนดและแนวปฏิ บัติ ที่ ดี (Best Practice) ทั้งนี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้อ
“เลขานุการบริ ษทั ”
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่ าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลัก ษณะเที ย บเคี ย งได้กับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ี บทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกากับดูแลการดาเนิ นงานของธนาคารให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย และทาให้ธนาคารมี ผลการดาเนิ นงานที่ แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน คณะกรรมการได้พิจารณาให้โบนัสแก่
คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของธนาคาร และเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูพ้ ิ จารณาโบนัสและนาเสนอคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบและ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้ธนาคารเปิ ดเผย
โบนัสกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกาหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ด
ย่อย เพื่อสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี ที่ผา่ นมา และนาข้อเสนอแนะ
มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มีการจัดส่ งแบบ
ประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น จะครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ างๆ ประกอบด้ว ย โครงสร้ างของคณะกรรมการ การประชุ ม
คณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสิ นเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ ได้รับมอบหมายให้ดารง
ตาแหน่ งในคณะนั้นๆ รวมถึ ง กรรมการธนาคารคนอื่ นๆ (โดยสมัค รใจ) และผูบ้ ริ หารของธนาคารที่ ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
ส่ วนที่ 2 หน้า 130

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย
5. ให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ ร่ วมประเมินในมุมมองของฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าล จะเป็ นผูน้ าผลการประเมิ น มาพิ จ ารณาและน า
ข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบและแจ้งผลการประเมินต่อเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละคณะเพื่อนาไปปรับปรุ งเพื่อให้การประชุมเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ส่งเสริ มและสนับสนุนในการให้ความรู ้แก่กรรมการในการทาหน้าที่กรรมการธนาคาร โดยจัดให้เข้าอบรม
หลักสู ต รของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) ที่ เกี่ ยวข้องกับ กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสู ต ร ได้แ ก่
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) หรื อหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสู ตรอื่น
ใดที่ เกี่ ยวข้องกับ การกากับดูแลกิ จการที่ ดี การต่ อต้านการคอร์ รัปชั่น การบริ หารความเสี่ ยง IT Risk / Cybersecurity การ
ปฏิบตั ิ หน้าที่ในการเป็ นกรรมการภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย และข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรื อการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จของธนาคารเพื่ อ เพิ่ มทักษะความสามารถในการกากับดูแ ล โดยธนาคารเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบค่ าใช้จ่ายทั้งหมด
นอกจากนี้ การจัดการหลักสู ตรการฝึ กอบรมให้แก่กรรมการนั้นจะต้องสอดคล้องตามกลยุทธ์ หรื อแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของธนาคารอีกด้วย
ธนาคารได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พานักอยูใ่ นประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่ งเทียบเคียงได้กบั หลักสู ตรของ IOD อีกทั้งสนับสนุนให้
เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เช่นกัน
ในกรณี ที่ ธนาคารมี การแต่ งตั้งกรรมการใหม่ หากเป็ นกรรมการที่ ยงั ไม่ เคยเข้ารั บการอบรมหลักสู ตรที่ เกี่ ยวกับ
กรรมการ ธนาคารจะจัดให้เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของการเป็ นกรรมการและ
ความรับผิดตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่กรรมการตามกฎระเบี ยบและข้อพึงปฏิ บตั ิ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสานักงาคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักการของการกากับดูแล
กิจการที่ ดี และธนาคารยังได้จดั หลักสู ตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
ธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ปัจจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จานวน 4 คน และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จานวน 5 คน
กรรมการชาวต่างประเทศที่ ไม่ได้พานักอยู่ในประเทศไทย จานวน 3 คน ได้เข้าอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ
หน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่ งเทียบเคียงได้กบั หลักสู ตรของ IOD นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั หลักสูตรภายในธนาคาร
ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
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ในปี 2560 มีกรรมการได้เข้าอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการ
หลักสู ตรอบรม
พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
Directors Accreditation Program (DAP 143/2017), IOD
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
• Strategic Board Master Class Retreat 2/2017 (SBM 2/2017), IOD
• Audit Committee Forum – Shareholder Question 2017, KPMG
• การสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update เตรี ยมรับ CG ยุคใหม่กา้ วไกล
สู่ความยัง่ ยืน, สภาวิชาชีพบัญชี ร่ วมกับ สานักงาน ก.ล.ต. และ IOD
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ • Ethical Leadership Program (ELP 10/2017), IOD
• KPMG Pulse of Fintech Briefing Focusing on Blockchin, KPMG
ทั้งนี้ รายละเอียดการอบรมของกรรมการธนาคารแต่ละราย แสดงไว้ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการทุ กครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการเพื่ อ
นาเสนอข้อมูลที่สาคัญของธนาคาร เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นกรรมการ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ข องกรรมการในรู ปแบบของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการใน
เรื่ องต่างๆ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
• การให้ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับธนาคารและธุ รกิ จธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารสาคัญธนาคาร ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของธนาคาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้างธุ รกิ จ โครงสร้างการจัดการ วาระการดารงตาแหน่ ง
และค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้น
• การให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ กฎ ระเบี ย บ และข้อ พึ งปฏิ บัติ ข องกรรมการ ได้แ ก่ กฎระเบี ย บทางการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ สรุ ปข้อควรระวังที่สาคัญและข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดีสาหรับกรรมการ ข้อเตือนใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดสาหรับกรรมการ เป็ นต้น
• การจัด ให้ มีการพบปะหารื อกับผูบ้ ริ หารของธนาคาร เพื่ อสอบถามข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับการด าเนิ นธุ ร กิ จของ
ธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้อกฎหมายต่างๆ ให้กรรมการทราบ
แผนสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหาร )Succession Plan)
ธนาคารกาหนดให้มีการจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากการดาเนิ นการจัดทาแผนดังกล่าวเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคลากร ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ที่เชื่ อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมายทางธุ รกิ จ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่ อให้มนั่ ใจว่าการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น รวมถึงได้มีการจัดเตรี ยมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การดาเนินธุ รกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ธนาคารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของพนักงาน และการดาเนิ น
ธุ รกิ จอย่างรับผิดชอบต่ อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผูล้ งทุ น
หน่วยงานทางการ รวมทั้งสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้ได้รับการปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร
สังคมรอบข้างและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารมีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจที่ นาไปสู่ การเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิจโดยให้ความสาคัญกับ
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุ ณค่ าร่ วมต่ อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายของธนาคาร ตามหลักการ 8
ประการของธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการเพือ่ ความเป็ นธรรม
ธนาคารให้ความสาคัญยิ่งต่อการประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม ตามที่ กาหนดไว้ในนโยบาย เรื่ อง การกากับ
ดูแลกิจการ ในหมวดบทบาทผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งคณะกรรมการได้ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียม
กันเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสิ ทธิ อย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้มีระบบการรับเรื่ องร้องเรี ยนจากลูกค้า
และดาเนิ นการแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิบตั ิตาม
เงื่ อนไขสัญ ญาที่ ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยหลักการแข่ งขันที่ เป็ นธรรมและมี จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุ จริ ต
ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึ กอบรม
เพื่ อ เพิ่ มความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่ พ นักงานในการโยกย้ายตาแหน่ งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน และมี การกาหนดผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมเที ย บเคี ย งได้กับ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน รวมทั้ง
เสริ มสร้างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีข้ ึนในองค์กร
2. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารตระหนักดี ว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสาเหตุสาคัญต่อการทาลายความเชื่ อมัน่ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนส่ งผลให้ธนาคารต้องสู ญเสี ยผลประโยชน์ หรื อมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น
ธนาคารจัดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงาน และธนาคาร
ได้กากับ ดูแลให้กรรมการและพนักงานปฏิ บัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครั ด มี บทลงโทษส าหรั บพนักงานที่ ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบาย โดยธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่ ปฏิ เสธหรื อแจ้งเบาะแสการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมที่ จะรับผิดชอบในการป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ มิให้เกิดขึ้ น
ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ปราศจากการคอร์ รั ปชัน่ และทาให้มนั่ ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่ มีการ
ดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใสปราศจากการคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งของการดาเนินธุรกิจ ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่า
เทียมกันของพนักงาน และธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษย์ชน (Human Rights) ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
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ฝ่ ายของธนาคารโดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้ อชาติ ภาษา
อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่ มีต่อการขับเคลื่อนธุ รกิจของธนาคารและการสร้างประโยชน์ให้
สังคม ธนาคารจึงมุ่งคัดเลือก พัฒนา ส่ งเสริ ม และรักษาไว้ซ่ ึ งพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร
บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นเหมาะสม เป็ น
ธรรมแก่พนักงาน การจัดให้มีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้เงินโบนัสและการ
ลงโทษที่ชดั เจน การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ รวมทั้งมีการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ค วามส าคัญ กับ ความพึ งพอใจสู งสุ ด และความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าที่ มีต่ อธนาคาร ธนาคารมุ่ งเน้นการ
นาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การที่ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เปิ ดเผยข้อมูลผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริ การที่ เป็ นเลิศแก่ลูกค้า โดยคานึ งถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ ไม่เป็ นธรรม และดูแลการปฏิ บตั ิตามข้อตกลงที่ ได้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ด้วย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเอาใจใส่ อย่างสม่าเสมอ
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้นใน
การรณรงค์และส่ งเสริ มให้พนักงานธนาคารทัว่ ประเทศเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ไฟ-ฟ้ า โดยมูลนิ ธิ
ที เอ็มบี อาทิ กิ จกรรมเปลี่ ยนชุ ม ชนเพื่ อ ความยัง่ ยืน เพื่ อปลูกจิ ตส านึ กของการเป็ นผูใ้ ห้คื นสู่ ชุ มชนรอบข้างโดยไม่ หวัง
ผลตอบแทนใดๆ รวมถึ งการด าเนิ น โครงการเพื่ อ สาธารณกุ ศ ลอื่ น ๆ ที่ ส าคัญ อาทิ TMB-ING PARKRUN เดิ น -วิ่ งมิ นิ
มาราธอนการกุศล โดยยอดบริ จาคจากการจาหน่ ายบัตรและระดมทุนบริ จาคสามารถช่ วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชี วิตเด็ก
เหล่านี้ให้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่ นๆ อาทิ ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการดาเนิ น
โครงการรู ้เก็บ รู ้ใช้ สบายใจ เพื่อปลูกฝังความรู ้ทางการเงินให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ อย่างบูรณาการให้กบั สังคม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารให้ค วามส าคัญ ในการมี ส่ วนช่ วยดู แ ลรั กษาสิ่ งแวดล้อม ทั้งจากการวางนโยบายด้านสิ น เชื่ อที่ มี ค วาม
ระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และการบริ หารจัดการด้านอาคารและสถานที่ เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมและสอดคล้องตามหลักการของ United Nation Global Compact (UNGC)
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ใ ช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในการดาเนินงาน ส่ งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
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จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุ ปการดาเนิ นการตามหลักการที่เน้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารแต่ละกลุ่มได้
ดังนี้
หลัก 8 ประการ/
ผู้มีส่วนได้เสี ย

ผูถ้ ือหุน้
พนักงาน
ลูกค้า
คู่คา้
เจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า
ผูล้ งทุน
หน่วยงานทางการ

การประกอบ การต่ อต้ าน การเคารพ
กิจการด้วยความ การทุจริต
สิ ทธิ
เป็ นธรรม
คอร์ รัปชั่น มนุษยชน
















การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่ าง
เป็ นธรรม

ความ
การร่ วมพัฒนา การดูแล
นวัตกรรม
รับผิดชอบ
ชุ มชนหรือ
รักษา
และเผยแพร่
ต่ อผู้บริโภค
สั งคม สิ่ งแวดล้ อม นวัตกรรม























10.2 รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
รายงานการพัฒ นาเพื่ อ ความยัง่ ยืนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่ อเปิ ดเผยการดาเนิ นการของ
ธนาคารที่ มีค วามเกี่ ยวข้องกับความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุ มการดาเนิ นงาน ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึ ง 31 ธันวาคม 2560 ตามแนวทางความรับผิดชอบต่ อสังคมของกิ จการที่ จดั ทาโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งกาหนดหลักการไว้จานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
10.3

รายละเอียดการดาเนินงาน
ในปี 2560 ธนาคารได้การดาเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 ธนาคารดาเนินธุ รกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยื น และต่ อ เนื่ อ งภายใต้ว ฒ
ั นธรรมองค์ ก ร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ว ย ยึ ด ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง (Customer
Centricity) สื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communication) มุ่ งมัน่ สร้ างความส าเร็ จ (High Performance) รู ้ จกั บริ หารความ
เสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
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1.2 ธนาคารดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และยึดมัน่ ในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
1.3 กรรมการและพนักงานร่ วมกันรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผลู ้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.4 ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
1.5 ธนาคารจัดให้มีมาตรการป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ และพนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนกระบวนการปฏิ บตั ิ งานที่ รัดกุม มี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดี มีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
1.6 ธนาคารจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่สาธารณะชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสปราศจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยธนาคารได้รับประกาศนี ยบัตรการรับรองในฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของจากโครงการ
แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านทุ จริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
หรื อ CAC
ธนาคารกาหนดนโยบายการต่ อต้านคอร์ รัปชั่นเพื่ อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิ งานและการดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนให้และรับสิ นบน ตอบ
แทน หรื อให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่ รัฐ/หน่ วยงานของรัฐ หรื อบริ ษทั ห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุ รกิ จที่ ไม่เหมาะสม
หรื อเพื่อมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นธุ รกิจ รวมถึงห้ามมิให้มีการเรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์
ของตนเองและผูอ้ ื่น
ธนาคารได้กาหนดจรรยาบรรณพนักงานในเรื่ องการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อของกานัล การเลี้ยง หรื อการรับ
เลี้ยงจากบุคคลอื่น สามารถให้กระทาได้ในวิสัยที่สมควรและต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจไม่ว่ารู ปแบบใดๆ รวมทั้งการ
ไม่ให้หรื อการรับสิ นบน ทั้งนี้ ในการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อของกานัล การเลี้ยง หรื อการรับเลี้ยงจากบุ คคลอื่ นใน
โอกาสต่ างๆ ตามธรรมเนี ยมปกติ ประเพณี วัฒ นธรรม หรื อการมอบให้แ ก่ กันตามมารยาทที่ ปฏิ บ ัติในสังคม พนักงาน
สามารถกระทาได้ด ้วยความระมัด ระวัง โดยต้องถื อปฏิ บัติตามนโยบาย เรื่ อง Gifts, Entertainment & Anti Bribery ของ
ธนาคารด้วย
ธนาคารได้จดั ให้มีการพิจารณาประเด็นด้านความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคารร่ วมกับให้มีการประเมินความเสี่ ยง
ด้านคอร์รัปชัน่ ในกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริ การที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน่ อาทิเช่น ได้แก่ กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
ของหน่วยงานจัดหา (Procurement) การบริ หารสิ นเชื่ อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Management) การบริ หารทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA Management) การบริ หารมูลนิธิทีเอ็มบี (TMB Foundation) และการบริ จาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของธนาคาร
โดยใช้การประเมิ นความเสี่ ยงในแบบ Risk & Control Self-Assessment (RCSA) ซึ่ งมี การกาหนดขอบเขตการประเมิ น ที่
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ชัดเจน ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี่ ยง รวมทั้งมีการติดตามและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ธนาคารจัดให้มีการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณี ที่พ บเห็ นการคอร์ รัปชั่น รวมถึงการกระทาที่ ไม่
ถูกต้องอื่นๆ เช่น การทุจริ ต การกระทาผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การถูก
ละเมิดสิ ทธิ และเรื่ องต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
ธนาคารได้มีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบ E-Learning พร้อมแบบทดสอบ
เพื่ อจะได้นาไปประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจให้แก่พ นักงานทุ กคน และถื อเป็ นหลักสู ตรภาคบังคับ นอกจากนี้ ธนาคารได้
สื่ อสารนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของธนาคารให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและสาธารณชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ และความ
มุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารปลูกฝังเรื่ องการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่พนักงานเข้า
ใหม่ โดยได้บรรจุเรื่ องการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นหลักสูตรในการอบรมปฐมนิเทศด้วย
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเที ยมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ งด้วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกาย
หรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผพู ้ ิการโดยการสร้างงานให้กบั ผูพ้ ิการทัว่ ประเทศไทย โดยธนาคารได้เข้าร่ วมกับสมาคม
ธนาคารไทยในการว่าจ้าง เหมาบริ การ ให้ผพู ้ ิการที่อยูใ่ นพื้นที่ทวั่ ประเทศได้มีโอกาสทางานสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและ
ชุ มชน โดยผูพ้ ิการเหล่านี้ ธนาคารได้ว่าจ้าง เหมาบริ การ เพื่ อให้ไปปฏิ บตั ิ งานธุ รการในสถานที่ ต่างๆ ประกอบด้วย เหล่า
กาชาด กิ่งกาชาดอาเภอทัว่ ประเทศ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทัว่ ประเทศ รวมแล้วมากกว่า 89 อัตรา เพื่อให้ผู ้
พิการเหล่านี้ มีความเท่าเทียมในสังคม และรวมเป็ นหนึ่งในการสร้างและพัฒนาชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารได้จดั ทานโยบายและ กฎระเบียบ ในด้านต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรมดังนี้
4.1 จัดทาคู่มือพนักงาน (Staff Guidebook) ซึ่ งประกอบด้วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร (TMB Culture) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ สาคัญซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในธนาคาร รวมถึงข้อมูลสิ ทธิ และหน้าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุก
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก HR Minisite และได้จดั ทารู ปเล่มสาหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกท่านอีกด้วย
4.2 ยึดหลักปฏิบตั ิตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พรบ.ประกันสังคม โดยธนาคารมี การจัดทาระเบี ยบและข้อกาหนดที่ สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่ อบังคับใช้ภายใน
ธนาคาร เช่น เรื่ อง วัน-เวลาทางาน/ เวลาพัก/ วันหยุด/ วัน-สถานที่จ่ายค่าจ้างตามปกติ/ ค่าล่วงเวลา/ ค่าทางานในวันหยุด/ การ
ลา/ วินยั และการลงโทษทางวินยั / การร้องทุกข์/ การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย และนอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็ นต้น
4.3 สื่ อสารเรื่ องจรรยาบรรณพนักงานให้กบั พนักงานปั จจุบนั และพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจและปฏิบตั ิตาม ให้
สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างดี มีบรรยากาศในการทางานที่ดี เป็ นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทั้งกับลูกค้าและพนักงาน
4.4 ธนาคารมองเห็ นคุ ณค่ าและความสามารถของพนักงานทุ กคน โดยมี นโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม (Total
Compensation) โดยให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Pay- for- Performance)
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เพื่ อเป็ นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าและแรงจูงใจให้กบั พนักงานตามผลการปฏิ บตั ิ งานและตามความรู ้ความสามารถ
นอกจากนี้ ในทุกปี ธนาคารจะมีการนาข้อมูลจากการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดของกลุ่มธนาคารในประเทศไทย
เพื่อนามาใช้พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบนั
4.5 ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการทางานและดาเนิ นชีวิต เช่น กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี กองทุนประกันสังคม ฯลฯ
4.6 ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานเรี ยนรู ้และรู ้จกั ตัวเอง เพื่ อสามารถพัฒนาตนเองให้กา้ วไปสู่ งานที่
เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังกัด พร้อมทั้งยังมี กิจกรรมและแหล่งความรู ้ เพื่ อให้พ นักงานได้
พัฒนาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กบั พนักงานอย่างทัว่ ถึง มี Knowledge Management ที่ รวบรวม
ความรู ้ดา้ นต่ างๆ ให้คน้ คว้าเพิ่ มเติ ม มี E- Learning ให้พนักงานศึ กษาเพื่ อพัฒนาตนเอง นอกเหนื อจากที่ ตนรับผิดชอบ มี
โครงการ “CAREER by ME” และ ระบบ Job Search สาหรับการค้นหาตาแหน่ งงานที่ น่าสนใจภายในองค์กร เพื่ อให้การ
วางแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.7 ธนาคารต้องการส่ งเสริ มพัฒนาการความรู ้ และความสามารถของพนักงานเพื่ อส่ งเสริ มให้มีการก้าวสู่ หน้าที่
ระดับ สู งขึ้ นต่ อไปในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาพนักงานทุ กระดับอย่างต่ อเนื่ องและทั่วถึ ง โดย
ปรั บ ปรุ งเนื้ อ หารู ป แบบและวิ ธี ก ารฝึ กอบรมให้ ทัน สมัย เสมอ เพื่ อ ให้ พ นัก งานมี ทัก ษะความรู ้ ที่ จ าเป็ นในการท างาน
นอกจากนั้น ธนาคารยังเสริ มสร้างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปลุกจิตสานึกและสร้างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุน้
ให้พนักงานร่ วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
4.8 การสื่ อสารกับพนักงานเป็ นเรื่ องที่ธนาคารมองเห็นความสาคัญมาตลอด โดยจัดให้มี HR Communications, HR
Minisite, HR on Call และ Yammer ให้เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรื อพนักงานด้วยกันเอง
สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทางานที่ เป็ นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานศึ กษาข้อมูลได้ดว้ ยตนเองอย่าง
สะดวก ทาให้มีเวลาในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารตระหนักถึ งหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ตอ้ งมีต่อผูบ้ ริ โภค ธนาคารปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 อย่างเคร่ งครัด ทั้งในด้านการโฆษณา ธนาคารหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ ความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคและ
การใช้ข ้อ ความที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ สั ง คมโดยรวม นอกจากนี้ ธนาคารไม่ ท าการโฆษณาด้ว ยวิ ธี ก ารอัน อาจ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจ หรื ออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผบู ้ ริ โภค สาหรับด้านสัญญานั้น ธนาคารได้กาหนดหนังสื อ
สัญญาทุกฉบับมีขอ้ มูลที่ชดั เจนและเพียงพอเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสัญญา และระยะเวลาในการ
ยกเลิกสัญญา จัดทาด้วยภาษาที่ ชัดเจน ใช้ตวั อักษรที่ อ่านและเข้าใจง่าย เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคสามารถนาสัญญากลับไป
ศึกษาได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาจนเป็ นที่ เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ าย นอกจากนี้ ธนาคารไม่กาหนด
เงื่อนไขที่ไม่เป็ นธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง (Business Continuity Management) ซึ่ ง
กาหนดแนวทางให้กบั ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมและ
จัดให้มีการทดสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า ธนาคารมีความพร้อมในด้านการดาเนิ นธุ รกิจและบริ การลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องและการกูค้ ื น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Plan and /IT Disaster Recovery Plan) ในสภาวะวิกฤต
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นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของลูกค้า ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและ
แนวปฏิ บตั ิ ในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งมีระเบี ยบปฏิ บตั ิ ในการใช้ขอ้ มูล
ภายใน และดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพื่อมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่อยูใ่ นตาแหน่งหรื อสถานะที่มีโอกาส
ล่วงรู ้ ขอ้ มูลภายในของธนาคารกระทาการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่ อตนเองหรื อผูอ้ ื่ น เช่ น การนาข้อมูลหรื อ
ความลับของธนาคารและ/หรื อลูกค้าไปใช้ในการทาธุ รกิ จแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งการหา
ประโยชน์จากอานาจหน้าที่ในทางมิชอบ
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้นใน
การรณรงค์และส่ งเสริ มให้พนักงานธนาคารทัว่ ประเทศเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ไฟ-ฟ้ า โดยมูลนิ ธิ
ที เอ็มบี อาทิ กิ จกรรมเปลี่ ยนชุ ม ชนเพื่ อ ความยัง่ ยืน เพื่ อปลูกจิ ตส านึ กของการเป็ นผู ้ให้คื นสู่ ชุ มชนรอบข้างโดยไม่ หวัง
ผลตอบแทนใดๆ รวมถึ งการด าเนิ นโครงการเพื่ อสาธารณกุศลอื่ น ๆ ที่ ส าคัญ อาทิ TMB I ING PARKRUN เดิ น -วิ่งมิ นิ
มาราธอนการกุศล โดยยอดบริ จาคจากการจาหน่ ายบัตรและระดมทุนบริ จาคสามารถช่ วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชี วิตเด็ก
เหล่านี้ให้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่ นๆ อาทิ ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการดาเนิ น
โครงการรู ้เก็บ รู ้ใช้ สบายใจ เพื่อปลูกฝังความรู ้ทางการเงินให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ อย่างบูรณาการให้กบั สังคม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารได้คานึงถึงเรื่ องของสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และได้ดาเนินการด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อม ในด้านการ
ปรับปรุ งการก่อสร้างอาคารสานักงานใหญ่ดงั ต่อไปนี้
1. ดาเนินการปรับปรุ งพื้นที่ของชั้นสานักงาน โดยเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดที่เป็ น LED ในทุกๆ ชั้นที่มีการ
ปรับปรุ ง ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน เพิ่มอายุของการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอด Fluorescent แบบเดิม
2. ดาเนินการปรับปรุ งพื้นที่ช้ นั สานักงาน ซึ่ งได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและคานึงถึงการประหยัดพลังงานดังนี้
2.1 เปลี่ยนไปใช้เครื่ องปรับอากาศชนิด ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) แทน
เครื่ องปรับอากาศชนิด Split type แบบเดิม ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน
2.2 มีการจากัดเต้ารับไฟฟ้ าที่ติดตั้งที่โต๊ะทางานเท่าที่จาเป็ นในการใช้งานเท่านั้น ทาให้เกิดการประหยัด
พลังงาน
2.3 ติดตั้งม่านกันแสงแดดชนิดทึบแสง 100% เพื่อกันแสงและความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ทาให้ระบบ
ทาความเย็นไม่รับภาระจากภายนอกเพิ่ม ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน
2.4 ติดตั้งฟิ ลม์กรองแสงด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เพื่อกันแสงและความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ทาให้
ระบบทาความเย็นไม่รับภาระจากภายนอกเพิ่ม ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน
2.5 เลือกใช้กระเบื้องยางที่ผา่ นการรับรองในระดับ GREEN CERTIFICATE และติดตั้งด้วยกาว LOW V.O.C
ซึ่ งเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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2.6 เลือกใช้ผนังชนิด DURA CLEAN สี ขาว ทาให้การใช้ปริ มาณโคมแสงสว่างลดจานวนโคมและหลอดลงได้
ซึ่ งเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม
2.7 ดาเนินการปรับปรุ งระบบ Fresh Air ที่เพิ่มปริ มาณของอ๊อกซิ เจน และลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในชั้นสานักงานทั้งหมด ทาให้ผทู ้ ี่อยูภ่ ายในอาคารมีความสดชื่น
2.8 ดาเนินการเปลี่ยน AHU ภายในชั้นสานักงาน ทาให้ระบบทาความเย็นมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่
เสื่ อมโทรม ทาความความเย็นได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดพลังงาน
2.9 ดาเนินการเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller) ทาให้ระบบทาความเย็นมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่
เครื่ องทาน้ าเย็นเสื่ อมโทรม ทาน้ าเย็นได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดพลังงาน
2.10 ดาเนินการเปลี่ยนลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ โดยใช้เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มา
ใช้ทดแทนของเดิม ทาให้เกิดการบริ การที่รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพในการคานวนการใช้งานแบบอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงาน
2.11 ดาเนินการเปลี่ยนบันไดเลื่อน โดยใช้เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้ทดแทนของเดิม
ทาให้เกิดการบริ การที่รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพในการคานวนการใช้งานแบบอัตโนมัติ กระตุน้ และสร้าง
จิตสานึกที่ดีแก่พนักงาน ลูกค้าของธนาคาร ในการที่จะช่วยกันปกป้ องและรักษาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
นอกจากนั้น ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการรักษาแวดล้อมที่ ได้ดาเนิ นการไปแล้วอย่างต่ อเนื่ อง เช่ น โครงการรี ไซเคิ ล
กระดาษ โดยบริ จาคกระดาษในสานักงานให้กบั บริ ษทั เอกชนเพื่อนาไปรี ไซเคิ ลเพื่อใช้ประโยชน์ หรื อการทาโครงการปลูก
ป่ าร่ วมกับคนในท้องถิ่น เป็ นต้น
ธนาคารให้ความสาคัญกับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยได้เริ่ มการติ ดตั้งระบบ censor ในห้องน้ าเพื่ อ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าเพื่ อให้เกิ ดการใช้ทรั พ ยากรอย่างคุ ้มค่ าและมี ประสิ ทธิ ภ าพ ส่ งผลต่ อการด าเนิ นงานที่ ยงั่ ยืนของ
ธนาคาร โดยตารางการใช้ไฟฟ้ าอาคารสานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาปี 2558 - 2560 มีค่าการใช้พลังงานลดลงดังนี้
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในอาคาร

หน่วย

อาคารสานักงานใหญ่
อาคารสานักงานสาขา

KWh
KWh

ปี
2558
2559
2560
17,446,000 17,585,000 17,324,400
26,864,210 25,534,140 24,405,685

ในปัจจุบนั ภาวะโลกร้อน (climate change) เป็ นปั ญหาที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นซึ่ งธนาคารได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การบรรเทาภาวะโลกร้อนโดยธนาคารถือเป็ นธุ รกิจประเภทที่ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้ าเนื่ องจาก
การผลิ ต ไฟฟ้ ามี การใช้เชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลที่ ก่อให้เกิ ดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกออกสู่ บรรยากาศ ธนาคารจึ งรณรงค์ให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้ าอย่างต่ อ เนื่ อง และรณรงค์การลดใช้กระดาษในการ print ที่ ไม่จาเป็ นอี กทั้งได้เข้า
ร่ วมกับโครงการ Shred to Share ในรู ปแบบของการทาลายกระดาษอย่างถูกวิธีเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งวิธีดงั กล่าวสามารถ
ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน (Global warming) ได้อีกด้วย
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สาหรับปี 2560 ที่ผา่ นมาธนาคารได้นาเอกสารสาคัญมาทาลายเป็ นจานวน 67.98 ตัน เมื่อย่อยทาลายอย่างปลอดภัยแล้ว
นาสู่ กระบวนการรี ไซเคิ ล สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) 17,674.80 กก. ลดการใช้ถ่านหิ น (Coal)
7,477.80 กก. ลดการใช้น้ า (H2O) 3,399.00 ลบ.ม.
ข้อมูลสนับสนุนในประเด็นข้างต้นสาหรับระยะเวลาปี 2557 - 2559
ปี
2557
2558
2559

เอกสารทาลายใน
โครงการ/ตัน
85.62
139.54
101.73

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์/กก .

ลดการใช้ถ่านหิ น/กก.

22,261.55
36,279.98
26,449.40

ลดการใช้น้ า/ลบ.ม

9,418.35
15,349.22
11,190.30

428.07
6,976.92
5,086.60

ธนาคารมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะลดปริ มาณการใช้กระดาษและสนับ สนุ นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนร่ วมมื อกัน
ประหยัดกระดาษ โดยคานึ งถึงคุณค่าของกระดาษทุกแผ่นรวมถึงการเป็ น paperless organization ด้วยการนาเทคโนโลยีมา
ช่ วยในการบริ ห ารจัด การอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อให้เป็ นธนาคาร Eletonic Banking เต็มรู ปแบบในการดาเนิ น งานของ
ธนาคารในปี ที่ผ่านมา ทาให้ปริ มาณการใช้ใบนาฝาก-ถอน ลดลงเป็ นลาดับ ในการดาเนินงานของธนาคารในปี ที่ผา่ นมามีการ
ใช้กระดาษดังนี้
ประเภท
ใบฝากเงิน
ใบฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ประจา (มีสาเนา)
ใบฝากเงิน (มีสาเนา)
ใบถอนเงิน
ใบเข้าบัญชี-ใบหักบัญชี
สมุดคู่ฝากบัญชีเพื่อใช้ Daily Account Passbook

2558
จานวน
2,047
384,656
6,845
5,907
792
1,289,600

2559
จานวน
1,486
379,281
5,604
5,323
661
1,192,400

2560
จานวน
865
318,349
4,528
4,023
498
1,033,100

นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึ ง ความส าคัญ ในการจัด การทรั พ ยากรน้ าอย่างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2560 ธนาคารได้
ดาเนิ นการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ าอย่างรู ้ค่าและเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ตารางการใช้น้ าประปาในอาคารสานักงานใหญ่
และสานักงานสาขาในปี 2558 - 2560 มีปริ มาณการใช้น้ าลดลงดังนี้
ปริ มาณการใช้น้ าประปาในอาคาร
อาคารสานักงานใหญ่
อาคารสานักงานสาขา

หน่วย
m3
m3

2558
142,435
135,376

ปี
2559
105,778
117,529

2560
150,558
104,883

ในปี 2560 ปริ มาณการใช้น้ ามากขึ้ นเกิ ดเนื่ องจากการทา Big Cleaning Cooling Tower งานปรั บปรุ งท่ อน้ าประปา
ภายในอาคารและการล้าง Tank น้ าอาคารรวมถึงล้างบ่อน้ าพุบริ เวณหน้าอาคารสานักงาน
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8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ในปั จจุบนั องค์กรธุ รกิ จต่ างๆ หันมาให้การสนับสนุ นและดูแลผลกระทบอันจะเกิ ดขึ้ นกับชุ มชน ไม่ว่าจากการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งธนาคารก็เป็ นหนึ่งในองค์กรที่มีความตระหนักในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมี
จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และพร้อมเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้สังคมดี ข้ ึน จากการยึดมัน่ ในแบรนด์
Make THE Difference
Make THE Difference เป็ นปรัชญหาหลักในการทางานที่ทีเอ็มบี เป็ น ความตั้งใจจริ งจากธนาคารที่ ตอ้ งการส่ งมอบ
สิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ที่สุดให้แก่สงั คมและลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร ไม่วา่ จะผ่านจากการให้บริ การของพนักงาน หรื อจะ
เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยทีเอ็มบียงั คงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เข้ากับรู ปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่
เปลี่ ย นไป อย่างเช่ น ในปี ที่ ผ่ า นมา ที เอ็ม บี ไ ด้พ ัฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ว ยการน าเทคโนโลยี ดิ จิทัล เข้า มาต่ อ ยอดและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ ให้เข้ากับรู ปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้ายุคปั จจุบนั ซึ่ งดิ จิทลั แบงก์กิ้งเข้ามามีบทบาทมากขึ้ น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
• กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม )SME)
สาหรับลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอี ที เอ็มบีตระหนักดีว่าความรวดเร็ วในการได้รับสิ นเชื่ อมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของ
ธุ รกิ จ SME เป็ นอย่างมาก ธนาคารจึ งดาเนิ นการปรับปรุ งกระบวนการสิ นเชื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพ ลดปริ มาณเอกสารและ
ปรับปรุ งขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ SMART Tools ผ่าน Mobile Tablet ซึ่ งช่วยให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
สามารถนาเสนอบริ การที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที ณ สถานประกอบการของลูกค้า
ในการให้ บ ริ ก ารดิ จิ ท ัล แบงก์กิ้ ง ที เอ็ ม บี ไ ด้พ ัฒ นา TMB Business Touch ซึ่ งถื อ เป็ น Mobile business banking
application แรกของประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่ อลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เงิ นฝาก SME One Bank และ TMB Business Touch ร่ วมกัน
แล้ว ลูกค้าจะสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม ง่าย และสะดวกได้ในทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ SME ที่มีการค้ากับต่างประเทศ ในเดือนสิ งหาคม 2560 ทีเอ็มบียงั พัฒนาให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไป
ยังต่างประเทศได้ผา่ น TMB Business Touch ได้เป็ นธนาคารแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นอกเหนื อจากบริ การด้านการเงิน ทีเอ็มบี ยงั ช่ วยสนับสนุนให้ลูกค้าเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โดยจัดโครงการ
Lean Supply Chain by TMB อย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 ร่ วมกับวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถาบันการศึ กษาชั้นนาของไทยและ
องค์กรชั้นนาในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่ งได้ดาเนิ นการไปแล้ว 11 หลักสู ตร มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการกว่า 2,000 คน สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ SME แล้วรวมกว่า 850 ล้านบาท
• กลุ่มลูกค้ าบุคคล
ธนาคารยังต่ อมุ่งคิ ดค้นและส่ งมอบประสบการณ์ ทางการเงิ นที่ ดียิ่งขึ้ นให้กบั ลูกค้า ในปี 2560 นอกจากลูกค้าจะ
สามารถทาธุ รกรรมได้ฟรี อย่างไม่มีเงื่อนไข ผ่านบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (บัญชี เพื่อการทาธุ รกรรม) ลูกค้า ยังได้รับดอกเบี้ ย
บัญชีโน ฟิ กซ์ (บัญชีเพื่อออม หรื อบัญชีเงินฝากไม่ประจา ถอนได้ ดอกสูง) เพิ่มอีกร้อยละ 0.3 หากลูกค้ามีการทาธุรกรรมผ่าน
บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ตั้งแต่ 5 ครั้ง/เดือนขึ้นไป ถือเป็ นการสร้างคุณค่าและสิ ทธิ ประโยชน์ให้ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
ในแง่ของการบริ การ ธนาคารมุ่งเน้นใช้ดิจิทลั เป็ นตัวเข้าถึงรู ปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า ภายใต้แนวคิดตรงใจ ง่าย
และสะดวก (Need-Based and Simple & Easy) โดยได้พฒั นาและเพิ่มบริ การบน TMB TOUCH ให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรม
ได้ดว้ ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นบริ การโอนเงิ นพร้อมเพย์ บริ การเช็คยอดทันใจ บริ การจัดการบัตรแบบครบวงจร การขอหรื อ
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เปลี่ยนแปลงรหัสกดเงิ นสด และบริ การเบิ กเงิ นสดจากวงเงิ นบัตรเครดิ ตเข้าบัญชี ทั้งยังได้เพิ่ มบริ การซื้ อขายกองทุ นผ่าน
TMB TOUCH และสแกน QR Code เพื่ อ ช าระค่ าสิ น ค้าและบริ การ และยังได้เปิ ดตัว TMB WOW ยิ่ งใช้ ยิ่งว้าว ลอยัล ตี้
โปรแกรมที่ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเมื่อทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยลูกค้าสามารถนาคะแนนที่ได้รับไป
แลกของรางวัลต่างๆ ได้หลากหลายไม่จากัด นับเป็ นการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การอีกขั้นและถือเป็ นการเตรี ยมพร้อม
เข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบ
ในส่ วนของ ME by TMB ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัวบริ การ ME BOT ซึ่ งถือเป็ นธนาคารไทยแห่งแรกที่เปิ ดตัว BOT อัจฉริ ยะ
ที่ สามารถตอบคาถามลูกค้าเบื้ องต้นได้แบบออนไลน์เรี ยลไทม์ ตลอด 24 ชม. ผ่านทางกล่องข้อความในเฟสบุ คแฟนเพจ
นอกจากนี้ ธนาคารก็ยงั พัฒนา ME by TMB Mobile Application ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้ น สามารถเข้าใช้งานด้วยรหัส PIN 6
หลัก หรื อ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กบั ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
การให้บริ การด้านกองทุนรวม เป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่างของการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง ที เอ็มบี
ยังคงเดิ นหน้าการเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรกที่ เปิ ดเสรี ภาพการลงทุ น โดยการนาเสนอกองทุ นคุณ ภาพที่ คดั สรรมากจาก 8
บลจ. ชั้นนาที่เข้าร่ วมเป็ นพันธมิตร ให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนผ่านบริ การ TMB Open Architecture - ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่หอ้ ดัง
ที่ เดี ยวครบ และในปี 2560 ที เอ็มบี ได้เพิ่มบริ การ “TMB Advisory” ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกรับคาปรึ กษาด้านการ
ลงทุนได้ฟรี ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกค้าสามารถปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการลงทุนผ่าน VDO Conference ได้แบบ
Real Time ที่ TMB Advisory Room ประจา 25 สาขาของทีเอ็มบี สามารถสอบถาม ซื้ อขายกองทุนผ่าน TMB Contact Center
1558 หรื อ เลื อ กรั บ ข่ า วสารการลงทุ น อัพ เดททุ ก วัน ได้ฟ รี จ าก LINE @TMBadvisory และสามารถค้น หาข้อ มู ล อ่ า น
รายละเอียดเพิ่มเติมได้เองที่เว็บไซต์ TMB Advisory
10.4

การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในปี 2560 ธนาคารไม่เคยถูกตรวจสอบหรื ออยู่
ระหว่างถูกตรวจสอบจากหน่ วยงานที่ มีอานาจหน้าที่ในประเด็นการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารที่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ อง
เกี่ยวกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ และไม่เคยปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชนที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจ
ชื่อเสี ยง หรื อความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ธนาคารตระหนักถึ งความส าคัญในการจัดการทรั พยากรน้ าอย่างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2560 ธนาคารได้ดาเนิ นการ
เลือกใช้เสื้ อในโครงการ TMB-ING PARKRUN ซึ่ งทาจากผ้าที่ มีการผลิ ตเพื่ อประหยัดน้ า ตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปั จจุ บนั มี
ปริ มาณการใช้น้ าลดลงต่อเนื่องดังนี้
ปริ มาณการใช้น้ าจากโครงการ
TMB I ING PARKRUN

หน่วย

ปี

M3

2558
2559
2560
รวม
240,000 ลิตร 360,000 ลิตร 300,000 ลิตร 900,000 ลิตร

10.5 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
นอกเหนื อจากการดาเนิ นงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การปฏิ บัติ งานประจาวัน แล้ว ธนาคารยังมุ่ งให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้ า งสรรค์กิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์หลักในการดาเนิ นงานที่ สะท้อนแนวคิ ด “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีข้ ึ น” (Make THE Difference)
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ผ่านโครงการไฟ-ฟ้ า ด้วยการจุดประกายเยาวชนให้มีศกั ยภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน และสังคมให้ดีข้ ึนอย่าง
ยัง่ ยืน
โครงการไฟ-ฟ้ า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี
ด้วยปณิ ธานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ธนาคารมุ่งหวังให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริ ม และพัฒนาให้ดีข้ ึ นอย่าง
ยัง่ ยืน จึงได้มอบหมายให้มลู นิ ธิทีเอ็มบีบริ หารและดาเนิ นโครงการไฟ-ฟ้ า ซึ่ งเป็ นโครงการแห่ งการให้ที่ยงั่ ยืนโดยมีจุดเริ่ มต้น
ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั โดยได้ริเริ่ มเปิ ดศูนย์เรี ยนรู ้สาหรั บเยาวชน “ไฟ-ฟ้ า” แห่ งแรกบนถนนประดิ พทั ธ์ ในปี 2553
เพื่อให้โอกาสและปลูกฝั งให้เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 - 17 ปี ได้รู้จกั ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรี ยนรู ้ และการทา
กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ภาวะการเป็ นผูน้ า การทางานร่ วมกันเป็ นที มอย่างเป็ นระบบ และการเสริ มสร้ างทัศนคติ ในการดารงชี วิต โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่ อที่ เยาวชนไฟ-ฟ้ า จะสามารถนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ไปร่ วมกันให้คืนสู่ ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีข้ ึ น
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ โครงการไฟ-ฟ้ ายังเป็ นเวที ที่ให้อาสาสมัครที เอ็มบี ได้ทางานร่ วมกันกับเยาวชนไฟ-ฟ้ า อาสาสมัคร
ชุมชน เพื่อร่ วมกันเปลี่ยนชุมชนให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ปรัญชา Make THE Difference
ปั จจุบนั มีศูนย์เรี ยนรู ้ไฟ-ฟ้ า อยู่ท้ งั สิ้ น 4 แห่ งได้แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้ า ประดิพทั ธ์ (เปิ ดดาเนิ นการในปี 2553) ศูนย์ไฟ-ฟ้ า
ประชาอุทิศ (เปิ ดดาเนิ นการในปี 2555) ศูนย์ไฟ-ฟ้ าจันทน์ (เปิ ดดาเนิ นการในปี 2555) และศูนย์ไฟ-ฟ้ าบางกอกน้อย (เปิ ด
ดาเนินการในปี 2558) ซึ่ งจะช่วยให้เยาวชนในชุมชนทัว่ กรุ งเทพได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
ในปี 2560 โครงการไฟ-ฟ้ า ได้ขยายการเข้าถึงเยาวชนในชุมชน โดยมีเยาวชนเข้าร่ วมในโครงการมากกว่า 150,000
คนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลผ่านกิ จกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ และยังได้รับความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่ มี
วิสัยทัศน์เดี ยวกันในการช่ วยจุดประกายให้กบั เด็กๆ อาทิ ความต่ อเนื่ องของการร่ วมมือกันกับมูลนิ ธิยุวพัฒน์เป็ นปี ที่ 2 ใน
ฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์ในการเข้ามาช่วยบริ หารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไฟ-ฟ้ า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
1-6 หรื อสายอาชี พจนถึงชั้นปวช. 3 ซึ่ งความร่ วมมือเหล่านี้ ถือเป็ นการส่ งต่อโอกาสทางการศึ กษาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
ให้กบั น้องๆ ไฟ-ฟ้ า ให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมถึงความสาเร็ จในการร่ วมมือกับโรงเรี ยนวัดพุทธ
บูชา ในการทดลองขยายศูนย์ไฟ-ฟ้ าในรู ปแบบชมรมไฟ-ฟ้ า (FAI-FAH CLUB) ในโรงเรี ยนขึ้นต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 เป็ นต้น
สาหรับการให้คืนแก่ชุมชนในปี 2560 อาสาสมัครที เอ็มบี จากสานักงานใหญ่และจากสาขาทัว่ ประเทศได้เข้าร่ วม
กิจกรรมเปลี่ยนชุ มชนเพื่อความยัง่ ยืน (Community Improvement Projects) รวม 37 โครงการ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่มอบโอกาส
ให้อาสาสมัครทีเอ็มบีได้พฒั นาชุมชนที่อยู่ใกล้ตนเองให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ตั้งแต่การวางแผนงาน จุดประกายชาวชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่ วม ลงมือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ ึนด้วยกัน โดยในปี นี้ ได้รับความร่ วมมือจากอาสาสมัครทั้งจากสาขาทัว่ ประเทศ
รวมถึ งส านักงานใหญ่ ก ว่า 4,000 คน เข้าร่ วมโครงการเพื่ อลงมื อเปลี่ ย นให้ชุ ม ชนดี ข้ ึ น อย่างยัง่ ยืน ตัวอย่างโครงการที่
อาสาสมัครทีเอ็มบีได้ลงไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กบั ชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน ได้แก่ :• โครงการ “โปรแกรมจิ ตอาสาเพื่ อน้องผูพ้ ิ การทางสายตา” เป็ นความร่ วมมื อระหว่างอาสาสมัค รที เอ็มบี กับ
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ ร่ วมกันพัฒนาโปรแกรม Volunteer Matching เพื่ อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาของน้องๆ ผูพ้ ิการทางสายตา โดยเปิ ดให้อาสาสมัครที่มีความต้องการสอน สามารถลงทะเบียนเพื่อ
จับ คู่ วิ ช าที่ อ ยากสอนเข้า กับ รายวิ ช าที่ เด็ ก ตาบอดอยากเรี ย นรู ้ นอกจากนี้ ยังจัด ท าคลิ ป วิ ดี โ อเพื่ อ แนะน า
อาสาสมัครให้เข้าใจวิธีการสอนหนังสื อให้เด็กตาบอด และประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ อภายนอกเพื่ อเพิ่ มจานวน
อาสาสมัครให้มากขึ้นด้วย
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• โครงการ “ธนาคารโรงเรี ยนเพื่อเด็กพิเศษ” โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุ นทร จ.เชี ยงใหม่ เพื่อปลูกฝังเด็กหูหนวก
ให้รักการออม และจุดประกายการดาเนินงานของธนาคารโรงเรี ยนเพื่อเด็กพิเศษให้เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการ
ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรมครู ที่ปรึ กษาและนักเรี ยนแกนนา เพื่อให้สามารถเป็ นเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ให้กบั เพื่อนนักเรี ยนหูหนวกได้ นอกจากนี้ อาสาสมัครได้ริเริ่ มจัดทาคู่มือการไปธนาคารสาหรับผูพ้ ิการทางการ
ได้ยิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถสื่ อสารเบื้องต้นกับลูกค้าที่หูหนวกได้
• โครงการ “ท่วม-อยู-่ ได้” โดยการผนึ กกาลังอาสาสมัครที เอ็มบี ใน 3 สานักงานเขตในภาคใต้ ร่ วมมือกับชุ มชน
และโรงเรี ยนแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างยัง่ ยืน ผ่านการพัฒนาองค์ความรู ้และสร้างอาชีพ ได้แก่
o โครงการ “ท่วม-อยู-่ ได้ แปลงผักลอยน้ าที่โรงเรี ยนบ้านหนองจอก” จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นการจัดทาแปลง
ผักลอยน้ าตัวอย่างและธนาคารโรงเรี ยนเพื่อฝึ กฝนให้นกั เรี ยนรู ้จกั การออมเงิน
o โครงการ “ท่ วม-อยู่-ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชี พ ” จ.ตรัง เป็ นการจัดทาแปลงผักลอยน้ าสาธิ ต และอบรม
นักเรี ยนให้มีความรู ้ดา้ นการทาขนม เพื่อสร้างรายได้เสริ ม เก็บออมไว้ใช้หากเกิดน้ าท่วม
o โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ คิดส์สนุ ก ต้านน้ าท่วม” จ.พัทลุง เป็ นการจัดทาศูนย์การเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับน้ าท่วม โดย
รวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน อบรมครู และเด็กแกนนา เพื่อถ่ายทอดอง์ความรู ้แก่โรงเรี ยนและชุมชน
ใกล้เคียงต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่สาคัญ อาทิ
• TMB I ING PARKRUN 2017 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล รายได้ท้ งั หมดไม่หกั ค่าใช้จ่าย มูลนิธิทีเอ็มบีมอบ
ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยานิวฒั นาฯ เพื่อมอบเป็ นค่าผ่าตัด
หัวใจให้เด็กโรคหัวใจอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ ปี 2558 โดยยอดเงิ นบริ จ าคจากการจาหน่ ายบัตรและระดมทุ น
บริ จาคทั้งสิ้ นใน 3 ปี ที่ผา่ นมา สามารถระดมเงินได้รวมกว่า 9.8 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจรวม
489 ราย และในปี นี้ นกั วิ่งสามารถสร้างเพจระดมเงินบริ จาค เพียงแชร์ การวิ่งไปยังเพื่อนๆ หรื อครอบครัวให้
เป็ นกาลังใจการวิ่งด้วยการบริ จาคเพิ่มเติม ผ่านทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ และทีเอ็มบียงั ช่วยสมทบเท่ากับยอดเงิน
บริ จาคผ่านทางเพจระดมเงิ นบริ จาค โดยสรุ ปยอดเงิ น ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้รับเงิ นบริ จาค รวมกับที่
ทีเอ็มบีสมทบเพิ่ม รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 8,243,301.80 บาท ซึ่ งสามารถช่วยเป็ นค่าผ่าตัดให้กบั เด็กผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
ในปี นี้ได้ท้ งั สิ้ น 412 คน
• โครงการรู ้ เก็บ รู ้ ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ระยะที่ 2 ช่ วงปี 2559-2560 ที่ ทีเอ็มบี ในฐานะ 1 ใน 15
สมาชิ กของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความร่ วมมืออย่างต่อเนื่ องในการดาเนิ นโครงการรู ้เก็บ รู ้ใช้
สบายใจ ด้วยตระหนักถึ งความสาคัญในการปลูกฝั งความรู ้ ดา้ นการวางแผนทางการเงิ น การสร้างวินัยทาง
การเงิน และคุณธรรมเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างบูรณาการให้กบั สังคมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อ
ร่ ว มสร้ างรากฐานทางเศรษฐกิ จที่ ม ั่น คงและยัง่ ยื น ให้ กับ สั งคมต่ อไปในอนาคต ซึ่ งภาพรวมการด าเนิ น
โครงการในปี ที่ 2560 เกิดผลสาเร็ จ ดังนี้
1. พัฒ นาทักษะการให้ความรู ้ ทางการเงิ นแก่ เยาวชนในหลักสู ต ร “4 รู ้ สู่ ค วามมัง่ คัง่ ” ให้กบั วิท ยากรของ
ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทั้ง 15 แห่ง ได้รวม 133 คน
2. อบรมให้กบั แกนนานักศึ กษาจานวน 614 คนจาก 10 สถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาและสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครปฐม ซึ่ ง นักศึ กษา 206 คนจากจานวนดังกล่าวมี ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการ
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เปลี่ ยนแปลง (Peer educators) โดยจัดทากิ จกรรมขยายผลกับชุ มชนขึ้ น 34 กิ จกรรม มี ผไู ้ ด้รับประโยชน์
6,261 คน
3. พัฒนาหลักสู ตร 4 รู ้สู่ ความมัง่ คัง่ เพื่ อใช้เป็ นหลักสู ตรมาตรฐานของสถาบันการเงิน ในการให้ความรู ้แก่
เยาวชนระดับอุดมศึกษา
4. สร้างทัศนคติ ของเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อธนาคารไปในทิ ศทางที่ ดีข้ ึน และผูป้ ระกอบการภาคสังคม
ตระหนักถึงประโยชน์ที่ภาคการธนาคารให้กบั สังคมผ่านโครงการนี้ และมีทศั นคติ ที่ดีต่ภาคการธนาคาร
และมีการนาหลักสูตรของโครงการไปอบรมให้เด็กด้อยโอกาส ซึ่ งถือเป็ นการขยายผลที่ดีของโครงการ
5. เป็ นโครงการต้นแบบให้กบั โครงการรณรงค์สร้างวินยั ทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ ในการรณรงค์สร้างวินยั ทางการเงินให้กบั ลูกจ้างและพนักงานของบริ ษทั ขององค์กร
ต้นแบบ 66 แห่งในระหว่างปี 2559-2561
ไฟ-ฟ้ า กิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืนจากการจุดประกายโดยทีเอ็มบี ร่ วมกับอาสาสมัครทีเอ็มบีทุกคน จะยังคงมุ่งมัน่ พัฒนา
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ อย่างต่อเนื่ องให้กบั เยาวชน ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งต่อพลังแห่งการเปลี่ยน...เพื่อสังคมดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน
ตามแนวคิด Make THE Difference ต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของธนาคาร โดยให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้ง
ในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และการ
กาหนดอานาจและระดับในการอนุ มตั ิรายการเพื่อความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและธนาคารได้รับการดูแล
อย่ างเหมาะสม โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหากาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ เพื่อให้ความเชื่ อมัน่ ต่อคณะกรรมการ หน่ วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
ทุ กหน่ ว ยงานภายในธนาคารและรายการระหว่างกัน และรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการตรวจสอบยังเป็ นเครื่ องมื อ
ให้ฝ่ายบริ หารพัฒนากระบวนการและการควบคุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุ มครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวัน ที่ 24 มกราคม 2561 มี กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมประชุ มด้วย ได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่ งนาเสนอโดย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผูต้ รวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ตามองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ งยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจและปัจจัยความเสี่ ยงของสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทลั และได้ติดตามพัฒนาการในการปรับปรุ งกระบวนการการควบคุม
ภายในโดยฝ่ ายบริ ห าร ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าและติ ด ตามการด าเนิ น งานตามข้อสั งเกตจากการ
ตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ซึ่ ง
เป็ นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบตั ิภาระกิจตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้งนี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ต่ อ
ธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลการ
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ปฏิบตั ิงาน (Compliance function) โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกาชับให้พนักงานปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเสนอการเลิ กจ้างผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี รวมทั้งพิ จารณาให้ความเห็ นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับ
ผูส้ อบบัญชีในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กากับดู แลการปฏิ บ ัติ งานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิ ด ตั้งแต่ การอนุ มตั ิ แผนงานการ
ตรวจสอบและประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้ส ายงานตรวจสอบ
สามารถปฎิ บ ัติ ห น้าที่ ไ ด้อ ย่างอิ ส ระ และมี ท รั พ ยากรที่ เหมาะสมและเพี ย งพอเพื่ อการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผูต้ รวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 12 ครั้ง ในระหว่างปี 2560 การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการในรายงานประจาปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูล
เกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานและความร่ วมมื อด้วยดี จากฝ่ ายจัด การของธนาคาร ทั้งได้เชิ ญ ผูเ้ กี่ ย วข้องเข้าชี้ แ จงในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคาชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความ
ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผูส้ อบบัญชี ว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ และเชื่ อถือได้ ตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่ เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ หรื อสนับ สนุ นธุ รกิ จปกติ ซ่ ึ งมี เงื่ อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จารณาผลการปฏิ บ ัติ งานและความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ หน้าที่ ของผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกในปี ที่ ผ่านมา พร้ อ มทั้งได้
พิ จารณาถึ งการสับเปลี่ ยนหมุ นเวียนผูต้ รวจสอบบัญชี เห็ นว่ามี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอรายชื่ อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจาปี
2561 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทัว่ ไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ ง
ยังคงต้อ งมี การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ส อดคล้อ งและรองรั บการเปลี่ ย นแปลงทางธุ รกิ จและปั จจัยความเสี่ ย งของ
สภาพแวดล้อมในยุคดิ จิทลั ธนาคารยังคงให้ความสาคัญ กับการปฏิ บตั ิ และการบังคับใช้อย่างต่ อเนื่ อง ให้การฝึ กอบรมที่
จาเป็ นแก่พนักงาน รวมทั้งกระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ไข และมาตรการทางวินยั
ต่ อผูท้ ี่ รับ ผิดชอบเพื่ อ ให้การปฏิ บัติบังเกิ ด ผลอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ าให้ฝ่าย
บริ ห ารแก้ไ ขการด าเนิ น งานตามข้อ สังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคื บหน้า ต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจา
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงานของธนาคาร
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561เป็ นต้นไป
(รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
11.3.2 หัวหน้ างานกากับการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายวรุ ณ กาญจนภู ดารงตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกากับการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอี ยดข้ อมูลประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ การทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้ องกับงาน
กากับดูแลการปฏิ บัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

12.1

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี
ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งประกอบด้ว ยค านิ ย ามและลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ นโยบายการกาหนดราคา รายการทางธุ รกิจที่ สาคัญกับผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
ยอดคงเหลื อกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ผลตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผลประโยชน์อื่นที่ จ่ายแก่ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
12.2

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการทาธุ รกิจ ธนาคารจะยึดมัน่ ในหลักการ ความถูกต้อง โปร่ งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็ นสาคัญโดย
ธนาคารได้ให้ความสาคัญต่อการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามข้อกาหนดของทางการ จึงได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ หารขึ้ นไปเปิ ดเผยข้อมูล
ความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกันเป็ นประจาทุกไตรมาส และได้จดั ทา
นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้งคู่มือปฏิบตั ิในการทาธุ รกรรม
กับบุคคลที่ อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ง โดยในการพิจารณาทารายการกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์เกี่ ยวข้อง หรื อเกี่ ยวโยงกัน
ธนาคารจะดาเนิ นการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม เช่ นเดี ยวกับการทาธุ รกรรมกับบุ คคลภายนอก (arm’s length
basis) รวมทั้งกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิ รายการ
และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม รวมทั้งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่ อโดยตรง แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง สาหรับการให้สินเชื่ อหรื อ
ลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผล
การดาเนิ นงานหรื อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ต้องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้าทัว่ ไป มีการควบคุมปริ มาณ
การให้สินเชื่ อหรื อลงทุนมิให้มีปริ มาณเกินสมควร และต้องผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติ เอกฉันท์ โดย
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
รายการที่ อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งซึ่ งมีขนาดของรายการสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็ นธรรมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะทารายการ สาหรับรายการที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จะ
มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะๆ ทั้งนี้ รายการทั้งหมดจะถูกเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่ งใส
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
สาหรับการทารายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมัน่ ในหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคาร และ
ผูถ้ ื อหุ ้น โดยอย่างน้อยจะต้องมี ราคาและเงื่ อ นไขเช่ น เดี ย วกับการท าธุ ร กรรมกับบุ ค คลทั่วไป (arm’s length basis) ตามที่
กาหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวข้างต้น รวมทั้งจะมีการปรับปรุ งนโยบายและคู่มือปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่ องด้วย
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12.3

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การให้ บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้ นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในบริ ษัท ย่ อย หรื อบริ ษัทร่ วม แทนการถือหุ้ นของ
ธนาคารโดยตรง

ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้งถือหุ ้นเกิ นกว่าร้อยละ 5 ในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม แทนการ
ถือหุน้ ของธนาคารโดยตรง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

ในการอ่านคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ผูล้ งทุนควรอ่านประกอบกับงบการเงินของธนาคาร ซึ่ งมีการ
สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ ซึ่ งในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุล ยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานของรายการ
ทางธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1 งบการเงิน
งบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558-2560 ตรวจสอบโดย คุ ณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต เลขทะเบียน 6827 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
13.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
คุณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แห่ งบริ ษทั เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงิ นดังกล่าว และได้เปิ ดเผยเพิ่มเติ มว่าข้อมูลทางการเงิ นที่ นามาแสดง
ข้อมูลเปรี ยบเทียบของปี 2557 ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
คุณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แห่ งบริ ษทั เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2560 ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ ทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

2560

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ
2559
ร้ อยละของ
2558
ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม

17,872
112,534
8,674
61,305

2.1
13.3
1.0
7.3

16,531
113,858
10,460
62,985

2.1
14.3
1.3
7.9

17,290
115,758
11,945
12,250
98,260

2.1
13.8
1.4
1.5
11.7

643,425
969
644,394
(52)
(24,639)
(330)
619,373
2,213
12,071
2,132
683
1,690
5,325
843,872

76.2
0.1
76.3
(2.9)
73.4
0.3
1.4
0.3
0.1
0.2
0.6
100.0

593,510
915
594,425
(69)
(24,911)
(177)
569,268
1,506
12,383
1,704
775
2,262
5,584
797,316

74.4
0.1
74.5
(3.1)
71.4
0.2
1.5
0.2
0.1
0.3
0.7
100.0

580,868
1,068
581,936
(92)
(28,845)
(180)
552,819
11
1,207
10,292
1,239
2,045
11,325
4,496
838,937

69.2
0.1
69.3
(3.4)
65.9
0.1
1.2
0.2
0.2
1.4
0.5
100.0
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

2560

หนี้สิน
เงินรับฝาก
611,430
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
60,349
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
3,665
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
386
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
8,559
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื สุ ทธิ
33,351
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
1,301
ประมาณการหนี้สินอื่น
544
รายได้รอตัดบัญชี
18,908
หนี้สินอื่น
15,523
รวมหนี้สิน
754,016
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 44,108,738,479 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
41,903
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 43,839,858,871 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
41,648
(31 ธันวาคม 2559 : 43,807,370,307 หุน้ และ 31 ธันวาคม 2558 :
43,749,499,615 หุน้ )
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
379
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
5,097
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
2,550
ยังไม่ได้จดั สรร
40,182
รวมส่ วนของธนาคาร
89,856
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
89,856
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
843,872
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หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2559 ร้ อยละของ 2558 ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุง สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
ใหม่ )
รวม
รวม
72.5
7.2
0.4
1.0
4.0
0.2
0.1
2.2
1.8
89.4

598,948
45,417
4,032
362
10,728
39,874
1,657
1,453
701
218
10,078
713,468

75.1 644,694
5.7 36,217
0.5 3,008
11,945
299
1.4 12,141
5.0 30,184
11
0.2 5,998
0.2 1,492
0.1
543
198
1.3 15,609
89.5 762,339

76.9
4.3
0.4
1.4
1.4
3.6
0.7
0.2
0.1
1.9
90.9

5.0

41,903

5.3

41,903

5.0

4.9

41,617

5.2

41,562

5.0

0.6

325
5,278

0.7

236
3,960

0.5

0.3
4.8
10.6
10.6
100.0

2,120
34,383
83,723
125
83,848
797,316

0.3 1,710
4.3 29,023
10.5 76,491
107
10.5 76,598
100.0 838,937

0.2
3.4
9.1
9.1
100.0
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
2560
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสั ยจะสู ญ
และขาดทุนจากการด้อยค่ า และภาษีเงินได้
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

34,713
9,979
24,734
13,533
2,947
10,586
1,147

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2559 ร้ อยละของ 2558
รายได้
รายได้
รวม
รวม
68.9 35,631
73.8 36,430
19.8 10,870
22.5 13,210
49.1 24,761
51.3 23,220
26.9 10,168
21.1
9,712
5.9
2,171
4.5
1,891
21.0
7,997
16.6
7,821
1,701
2.3
1,692
3.5

ร้ อยละของ
รายได้
รวม
75.0
27.2
47.8
20.0
3.9
16.1
3.5

(24)
64
932
37,439

0.1
1.8
74.3

(13)
201
585
35,223

0.4
1.2
73.0

(16)
181
543
33,450

0.4
1.1
68.9

8,511
45
3,384
1,250
4,602
17,792

16.9
0.1
6.7
2.5
9.1
35.3

8,118
41
3,150
1,273
4,007
16,589

16.8
0.1
6.5
2.7
8.3
34.4

8,169
42
3,130
1,282
3,844
16,467

16.8
0.1
6.4
2.7
7.9
33.9

19,647
8,915
10,732
2,004
8,728

39.0
17.7
21.3
4.0
17.3

18,634
8,650
9,984
1,740
8,244

38.6
17.9
20.7
3.6
17.1

16,983
5,479
11,504
2,153
9,351

35.0
11.3
23.7
4.4
19.3
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานใน
ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ
2559
ร้ อยละ
2558
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม

ร้ อยละของ
รายได้
รวม

103

0.2

(173)

(0.4)

(30)

-

(51)

(0.1)

-

-

30

-

(10)
42

0.1

35
(138)

0.1
(0.3)

-

-

(40)

(0.1)

2,079

4.3

(49)

(0.1)

193

0.4

89

0.2

95

0.2

(31)
122
164

(0.1)
0.2
0.3

(433)
1,735
1,597

(0.9)
3.6
3.3

(9)
37
37

0.1
0.1

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8,892

17.7

9,841

20.4

9,389

19.4

การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

8,687
41
8,728

17.2
0.1
17.3

8,226
18
8,244

17.0
0.1
17.1

9,333
18
9,351

19.3
19.3

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8,851
41
8,892

17.6
0.1
17.7

9,823
18
9,841

20.3
0.1
20.4

9,371
18
9,389

19.4
19.4

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

0.1982
0.1981

รายการที่ต้องไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
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0.1879
0.1876

0.2134
0.2128
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

2558

10,732

9,984

11,504

1,340
8,915
23
286

1,254
8,649
(55)
(12)

1,178
5,479
24
118

19
(22)
9
(43)
(43)

364
5
(5)
(37)
(206)

175
2
(6)
2
(90)
(183)

24
(1,410)
15
(24,734)
(32)
33,783
(8,626)
(2,252)

13
310
37
(24,761)
(62)
34,471
(9,675)
(1,466)

16
844
93
(23,220)
(40)
34,073
(11,599)
(1,706)

17,984

18,808

16,664

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
สารองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและ
ประมาณการหนี้สินอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงินที่กาหนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์
และหนี้สินดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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2560

2559

2558

1,327
9,594
(59,532)
252
166
(198)
551

2,011
4,648
(26,290)
325
(172)
(114)
(1,002)

(2,853)
5,936
(55,720)
909
2,043
(43)
(217)

12,416
14,932
(367)
(749)
(1,317)
(144)
(19)
323
991
18,680
3,669
18,559

(46,067)
9,200
1,024
50
(33)
(160)
(19)
(224)
(255)
20
2,047
(36,203)

72,891
(36,500)
(137)
100
(74)
(160)
(14)
127
273
(1,733)
1,492

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุน้ กูแ้ ละตราสารหนี้
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2560

2559

2558

1,302
32
(50,780)
41,535
(3,984)
5,285
121
(258)
(1,020)
(2)
(761)
132
(8,398)

1,504
62
(42,936)
59,230
(8,058)
21,630
125
(1,344)
(2)
(976)
415
29,650

2,322
40
(52,514)
53,331
(11,828)
19,378
123
(802)
(2)
(559)
172
9,661

(12)
(1,195)
5,430
(10,350)
(1)
(2,623)
(18)
(8,769)
(51)
1,341
16,531
17,872

(773)
(1,346)
10,542
(1)
(2,628)
5,794
(759)
17,290
16,531

(1,442)
(1,397)
3,144
(8,000)
(1)
(2,625)
(10,321)
30
862
16,428
17,290

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

13.4

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินรวม

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)(1)
อัตรากาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ยรับ (ร้อยละ)(2)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)(3)
ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ)(4)
อัตราส่ วนรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินกูย้ มื (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินรับฝากต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)(5)
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)(6)
อัตราส่ วนคุณภาพสิ นทรั พย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่ วนหนี้สูญต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)(7)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)(8)
อัตราส่ วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

2558

71.3
17.3
10.0
4.5
1.4
3.1
2.3

69.5
17.0
10.2
4.7
1.5
3.2
2.4

63.7
19.2
12.9
4.9
1.9
3.0
2.7

47.3
3.0
1.1
0.06

46.9
3.0
1.0
0.06

49.2
2.8
1.1
0.06

8.4
99.2
105.2
81.1
31.1
17.3

8.5
92.3
99.1
83.9
32.7
18.1

9.9
85.7
90.1
84.6
28.6
16.7

3.9
1.4
143
2.4
0.2

4.2
2.2
143
2.5
0.2

5.0
0.8
142
3.0
0.2

อัตรากาไรขั้นต้น = รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ / รายได้ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรับ = รายได้ดอกเบี้ย / สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(10)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงาน (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ) / รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ + รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริ การสุ ทธิ + รายได้จากการดาเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กาไรสุ ทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 เป็ นไปตามข้อเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในเดือน เมษายน 2561
(6) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (งบเฉพาะธนาคาร)
(7) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ + ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ / เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(8) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย = เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสิ นทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนในตราสารหนี้เฉลี่ย
(10) หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + ตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมเฉลี่ย
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14.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ ม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560
ปี 2560 เป็ นปี ที่เศรษฐกิจไทยยังอยูบ่ นเส้นทางการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงขับเคลื่อนของเกือบทุกองค์ประกอบเศรษฐกิจ
ที่ปรับดีข้ ึน โดยเฉพาะภาคส่ งออกที่ได้แรงหนุนจากการฟื้ นตัวของการค้าโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ที่ดีต่อเนื่อง ทาให้ท้ งั
ปี 2560 มูลค่าส่ งออกในรู ปดอลลาร์ สหรัฐขยายตัวได้ถึงร้อยละ 10 โดยเป็ นการเติบโตทั้งในมิติของสิ นค้าและตลาดส่ งออก
เช่ นเดี ยวกับภาคการท่ องเที่ ยวที่ เติ บโตแข็งแกร่ งสะท้อนจากนักท่องเที่ ยวต่างชาติ มีจานวนสู งถึง 35.4 ล้านคน ซึ่ งเป็ นการ
ขยายตัวในเกือบทุกสัญชาติโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน สาหรับกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางดีข้ ึนเช่นกันโดย
การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง หนุนด้วยการปรับตัวดีข้ ึนของภาคการผลิตเพื่อการส่ งออกและการท่องเที่ยว ในด้าน
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในส่ วนของภาคการผลิตสอดคล้องกับการเติบโตของภาคการส่ งออกและการลดลงของกาลัง
การผลิตส่ วนเกิ นในหลายอุตสาหกรรม แต่การลงทุนในสิ่ งก่อสร้างยังคงลดลง ทาให้ภาพรวมการลงทุนภาคเอกชนยังคง
ขยายตัวในระดับต่า ขณะที่ การลงทุนภาครัฐมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจแผ่วลงจากปี ก่อนหน้า ซึ่ งเป็ นผลจากการเบิกจ่าย
งบลงทุ นที่ ต่ ากว่าเป้ าหมายและการปรับตัวด้านการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐ ทั้งนี้ จากกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ มีโมเมนตัม
เติบโตดี ทาให้เศรษฐกิจในปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559
แนวโน้ มเศรษฐกิจปี 2561
TMB Analytics คาดเศรษฐกิ จไทยมี แนวโน้มขยายตัวดี ต่อเนื่ องที่ ร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับการฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่ งของ
เศรษฐกิจโลกและแรงส่ งที่สูงขึ้นของเศรษฐกิจไทยในปี ก่อนหน้า ในส่ วนของเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื นตัวผลักดันการส่ งออกของ
ไทยให้ขยายตัวได้ร้อยละ 4.8 และเป็ นผลดี ต่อการท่องเที่ ยวให้มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่ อง สาหรับเครื่ องยนต์เศรษฐกิ จด้าน
อื่นๆโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเร่ งขึ้นจากปั จจัยหนุนทั้งการส่ งออกที่สดใสและการลงทุนภาครัฐซึ่ ง
ในปี นี้ คาดว่าจะเห็ นเม็ดเงินลงทุนมากขึ้ นจากงบลงทุ นภาครัฐที่ สูงขึ้ นกว่าหลายๆปี ที่ ผ่านมาและส่ วนของเมกะโปรเจกต์ที่
สนับสนุ นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก(EEC) รวมแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับการปรับดี ข้ ึ น
ของความเชื่ อมัน่ ภาคธุ รกิจภายใต้บรรยากาศการลงทุนที่ดีข้ ึนและเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ด้านตลาดการเงิน คาดว่า
อัต ราดอกเบี้ ย นโยบายมี แ นวโน้มปรั บสู งขึ้ น จากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ1.75- 2.0 ณ สิ้ นปี สอดคล้องกับการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิ จและทิ ศ ทางการดาเนิ นนโยบายการเงิ นของประเทศเศรษฐกิ จหลัก ขณะที่ เงิ นบาทมี แ นวโน้มแข็งค่ าต่ อเนื่ อง
สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ปรับดีข้ ึนต่อเนื่ องและกระแสเงินทุนไหลเข้ามาในภูมิภาค โดยมีแนวโน้มเคลื่อนไหว
ในช่วง 31.50-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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สรุ ปผู้บริหาร
ผลประกอบการปี 2560 สะท้ อนให้ เห็นถึงพัฒนาการและการดาเนินธุรกิจอย่ างรอบคอบของทีเอ็มบี โดยในปี 2560 ผลการ
ดาเนินงานหลักยังคงมีแนวโน้ มเติบโตต่ อเนื่อง กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ หรือ PPOP ขยายตัวได้ ที่ร้อยละ 5.7
จากปี ก่ อน มาอยู่ที่ 19,736 ล้ านบาท ซึ่งความสามารถในการทากาไรที่ดขี ึน้ เอือ้ ให้ ทีเอ็มบีสามารถตั้งสารองฯ เพิม่ ขึน้ เพื่อ
ความรอบคอบ ส่ งผลให้ อตั ราส่ วนสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL ratio) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.35 ขณะที่อตั ราส่ วนสารองฯ ต่ อ
สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ หรือ Coverage ratio อยู่ในระดับสู งที่ร้อยละ 143
การเติบโตของสินเชื่อมีปัจจัยหนุนหลักจากสินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัยลูกค้ ารายย่ อย: ปี 2560 ธนาคารมีการขยายตัวของสิ นเชื่อ
คุณภาพร้อยละ 8.7 เทียบกับสิ้ นปี 2559 มาอยูท่ ี่ 6.26 แสนล้านบาท ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ลูกค้ารายย่อยซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ตามด้วยสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ทั้งนี้ ภาพรวมทั้งปี สิ นเชื่อธุรกิจเอส
เอ็มอียงั คงชะลอตัวลดลงร้อยละ 3.4 แต่เห็นสัญญาณการฟื้ นตัวในไตรมาส 4/60
ฐานลูกค้ ารายย่ อยและเงินฝากเพือ่ การทาธุรกรรม (Transactional Deposit) ขยายตัวตามเป้ าหมาย: เงินฝากเติบโตร้อยละ 2.1
มาอยูท่ ี่ 6.11 แสนล้านบาท ในปี 2560 สอดคล้องกับการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร โดยในปี ที่ผา่ นมา ทีเอ็มบีมุ่งเน้นการ
ขยายฐานลูกค้ารายย่อยและเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม โดยเงินฝากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ส่ วนเงินฝากเพื่อการทา
ธุรกรรมเติบโตที่ร้อยละ 3.7 ซึ่ ง ณ สิ้ นเดือนธ.ค.59 เงินฝากลูกค้ารายย่อยมีสดั ส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 70 และเงินฝากเพื่อการทา
ธุรกรรมมีสดั ส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 40 ของเงินฝากทั้งหมด
รายได้ ที่มิใช่ ดอกเบี้ยขยายตัวได้ ดี จากการเติบโตอย่ างแข็งแกร่ งของรายได้ ค่าธรรมเนียมลูกค้ ารายย่ อย ขณะที่รายได้ ดอกเบี้ย
สุ ทธิทรงตัว: แม้สินเชื่อจะขยายตัว แต่รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ทรงตัวอยูท่ ี่ 24,734 ล้านบาท เนื่องจากส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
หรื อ NIM ลดลงเล็กน้อย 4 bps มาอยูท่ ี่ร้อยละ 3.13 ในปี 2560 การลดลงของ NIM มีสาเหตุหลักมาจากการขยายพอร์ตสิ นเชื่อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัยและการชะลอตัวของสิ นเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างไรก็ดี รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตร้อยละ 21.4 มาอยูท่ ี่ 12,705
ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4
การเติบโตของรายได้ และการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานส่ งผลให้ PPOP เพิม่ ขึน้ ต่ อเนื่อง: การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนินงานเป็ นหนึ่งในเป้ าหมายหลักของธนาคาร โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ส่ งผลให้ PPOP ยังคงแข็งแกร่ งอยูท่ ี่ 19,736 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.7 โดย PPOP ที่เติบโตดีข้ ึนเอื้อให้
ธนาคารสามารถเพิ่มระดับการรองรับความเสี่ ยง ด้วยการตั้งสารองฯ เป็ นจานวน 8,915 ล้านบาท ในปี 2560 หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.1 จากปี ก่อนหน้า
NPL ratio ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.35 ขณะที่ Coverage ratio ยังคงแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 143: เพื่อลดความเสี่ ยงเชิงลบและ
เพื่อให้ฐานะทางการเงินมีความมัน่ คง ธนาคารเร่ งการแก้ไขปัญหาสิ นเชื่อด้วยวิธีการ write off ส่ งผลให้ NPL ลดลงต่อเนื่อง
มาอยูท่ ี่ 1.75 หมื่นล้านบาท NPL ratio ลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 2.35 ขณะที่ Coverage ratio ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่ร้อยละ 143 ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินธุ รกิจและการบริ หารสิ นเชื่อด้อยคุณภาพอย่างรอบคอบของธนาคาร
หลังหักสารองฯ ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 8,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี ก่อนหน้า หรื อคิดเป็ นอัตราผลตอบแทน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ROE) ที่ร้อยละ 10.0
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การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรี ยบเที ยบกับผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
รายการสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

(หน่ วย: ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย ......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ..................................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ..............................................................................................
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ .....................................................................
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ .................................................................
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ สุ ทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ .............................................................................
รวมรายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ ......................................................................................
รายได้ รวม ............................................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ............................................................................
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า............................................
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ ...............................................................
ภาษีเงินได้ ............................................................................................................
กาไรสุ ทธิ ..............................................................................................................
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม ........................................................................
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ...............................................................................
การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิในส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ .............................................

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

35,631
10,870
24,761
10,168
2,171
7,997
2,465
10,462
35,223
16,589
8,649
9,984
1,740
8,244
1,596
9,841
8,226

หมายเหตุ งบการเงินรวม

14.1 รายได้ จากการดาเนินงาน
ณ สิ้ นปี 2560 ธนาคารรายงานรายได้จากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 37,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,216 ล้านบาทหรื อร้อยละ 6.3 จากปี
ที่ผา่ นมา โดยทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารยังคงปรับตัวในทิศทางที่ดี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานได้รับการบริ หารจัดการเป็ นอย่างดี รายละเอียดผลการดาเนินงานมีดงั นี้
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14.1.1 รายได้ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

รายได้ ดอกเบีย้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
อื่นๆ
รวมรายได้ ดอกเบีย้
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธปท.
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ

31,580
1,824
1,214
61
35
34,713

32,086
1,746
1,369
267
163
35,631

4,990
744
2,842
1,378
26
9,979
24,734

6,134
336
2,954
1,427
20
10,870
24,761

หมายเหตุ งบการเงินรวม

➢ รายได้ ดอกเบีย้
สาหรั บรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษ ทั ย่อยมี รายได้ด อกเบี้ ยรวมจานวน 34,713 ล้านบาท ลดลง
จานวน 918 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.6 จากปี 2559 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ (yield on earning assets) ที่ลดลง ขณะที่สินเชื่อยังขยายตัวปานกลาง ตามรายละเอียดดังนี้
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อลดลงจานวน 506 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.6 จากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการลดลง
ดังกล่าวมาจากอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (yield on earning assets) ที่ลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจานวน 78 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.5
่ นมา
- รายได้จากเงินลงทุนลดลงจานวน 156 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.4 จากปี ที่ผา
➢ ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจานวนทั้งสิ้ น 9,979 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 891 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 8.2 สาเหตุหลักจากการบริ หารต้นทุนทางการเงินที่ดี รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีดงั นี้
- ค่ าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากเงิ นรั บฝากลดลงจานวน 1,144 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 18.7 เนื่ องจากปริ ม าณเงิ น ฝากลดลงซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนของธนาคารในการปรับโครงสร้างเงินฝาก
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น ลดลงจานวน 408 ล้านบาท หรื อร้อยละ 121.2 ตามภาวะของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม ลดลงจานวน 49 ล้านบาทหรื อร้อยละ 3.4 จากปี 2559
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2560 มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 27,734 ล้านบาท ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
➢ รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
40,000

36,430

30,000

35,631
23,200

34,713
24,761

24,734

10,870

9,979

20,000
10,000

13,210

0
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➢ ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ (NIM)
3.4%
3.2%
3.0%

3.17%
3.02%

3.13%

2.8%
2.6%
2.4%
2.2%
2.0%
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จากการขยายตัวของพอร์ ตสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยและจาก
การชะลอตัวของสิ นเชื่ อธุรกิจเอสเอ็มอีซ่ ึ งเป็ นสิ นเชื่ อ
ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง ส่ วนต่ างรายได้ดอกเบี้ ยสุ ท ธิ
ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 3.13 จากร้อยละ 3.17 ใน
ปี 2559 ยังคงอยู่ในเป้ าหมายของธนาคาร อย่างไรก็
ตาม การบริ หารจัดการต้นทุนทางการเงิ นที่ ดีช่วยลด
ผลกระทบของผลตอบแทนที่ลดลง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1.2 รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้
ค่าบธรรมเนี
มและบริ
การ้ าประกัน
การรั
รอง รับยอาวั
ล และค
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธกรรม
าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้

13,533
568
12,965
2,947
10,586
1,147
(24)
64
209
32
691
12,705

10,168
575
9,593
2,171
7,997
1,691
(13)
201
115
62
408
10,462

ณ สิ้ นปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ ยจานวน 12,705 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 2,243 ล้านบาทหรื อ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
-

รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ อยู่ที่ 10,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ งจานวน 2,589 ล้านบาทหรื อร้อยละ 32.4

จากปี ก่อนหน้า ปัจจัยหลักได้แก่ 1) การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนี ยมลูกค้ารายย่อยจากการขายกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์
และ 2) ค่าธรรมเนี ยมการเข้าถึงช่ องทางการให้บริ การของธนาคาร (Access fee) ซึ่ งได้รับจากการต่อสัญญาความร่ วมมือการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) ระหว่างธนาคาร และ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด (มหาชน)
ขณะที่ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อลดลง
-

กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศลดลงจานวน 545 ล้านบาทหรื อร้อยละ 32.2

-

กาไรจากการลงทุนลดลงจานวน 137 ล้านบาทหรื อร้อยละ 68.0

-

กาไรจากการขายสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจานวน 94 ล้านบาท หรื อร้อยละ 82.1

-

รายได้จากเงินปั นผลลดลงจานวน 30 ล้านบาท หรื อร้อยละ 48.1
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รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
12,000
9,000
6,000

9,712

10,586

10,168

7,821

7,997

3,000

0

1,891

2,171

2,947
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14.1.3 ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (โอนกลับ)
สารองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่

2560

2559

8,511
3,384
1,250
45
114
172
0
(166)
4,482
17,792

8,118
3,150
1,273
41
(7)
125
0
14
4,007
16,589

สาหรับปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 17,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 1,204 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 7.3 จากปี 2559 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้ นจานวน 393 ล้านบาทหรื อร้อยละ 4.8 ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการเพิ่ มขึ้ นของค่ าใช้จ่าย
HR ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายด้านอาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจานวน 234 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.4 จากปี ที่ผา่ นมา
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 617 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.0 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามหนี้ และค่าเช่า computer software
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14.1.4 กาไรจากการดาเนินงานหลักก่ อนหักสารองฯ
20,000
16,000

16,937

18,667

19,736

12,000

8,000
4,000

กาไรจากการดาเนิ นงานหลักก่อนหักสารองฯ ของธนาคาร
และบริ ษทั ย่อยอยู่ที่จานวน 19,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,069
ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.7 จากการเติบโตของรายได้จากการ
ดาเนิ นงาน ในขณะที่ ธนาคารฯ สามารถควบคุ ม ค่ าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานได้เป็ นอย่างดี

0
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14.1.5 หนีส้ ู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ธนาคารฯ ตั้งสารองหนี้ สูญหนี้ สงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวน 8,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 265 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 3.1 เมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้า การเพิ่มขึ้ นดังกล่าวเป็ นไปเพื่อรองรับการเร่ งดาเนิ นการ write off สิ นเชื่ อด้อย
คุ ณ ภาพ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งจุ ดประสงค์ของธนาคารในการที่ จะลดความเสี่ ยงเชิ งลบที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต ส่ งผลให้
อัตราส่ วนส ารองฯ ต่ อสิ นเชื่ อด้อยคุ ณ ภาพยังคงแข็งแกร่ งที่ ร้อยละ 143 ค่ อนข้างคงที่ เที ยบกับปี 2559 และสอดคล้องกับ
เป้ าหมายของธนาคาร
14.1.6 กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้จานวน 10,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 747 ล้านบาทหรื อ
ร้อยละ 7.5 เทียบกับปี ก่อนหน้า ในขณะที่ภาษีเงินในปี 2560 มีจานวนทั้งสิ้ น 2,004 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจานวน 264 ล้านบาท
หรื อ ร้อยละ 15.2
14.1.7 กาไรสุ ทธิ
ในปี 2560 กาไรสุ ทธิ ของธนาคารมีจานวนทั้งสิ้ น 8,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจานวน 460 ล้านบาทหรื อร้อยละ 5.6 จากปี ก่อน
หน้า และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่ร้อยละ 10.0
กาไรสุ ทธิ

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนผู้ถอื หุ้น
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10.2%

10.0%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2 รายการในงบดุล
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

2560
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมสุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของธนาคาร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

139,080
61,305
643,373
969
24,969
619,373
2,214
12,071
2,132
683
1,609
5,325
843,872
611,430
60,349
33,352
18,908
29,978
754,016
89,856
0
89,856
843,872
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2559
140,849
62,985
593,441
915
25,088
569,268
1,506
12,383
1,704
775
2,262
5,584
797,316
598,948
45,417
39,874
218
29,010
713,468
83,723
125
83,848
797,316

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2.1 สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 843,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,556 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 5.8 จากปี ก่อนหน้า โดยปั จจัยหนุ นหลักมาจากการเพิ่ มขึ้ นของเงิ นให้สินเชื่ อ, เงิ นลงทุ นและทรั พย์สินรอการขาย โดย
รายละเอียดมีดงั นี้
เงินให้ สินเชื่อและการเติบโต

700,000
600,000

580,776

593,441

643,373

25%
20%

500,000

ทั้ ง นี้ การขยายตัว มาจากสิ นเชื่ อ คุ ณ ภาพกลุ่ ม ลู ก ค้ า
รายย่ อ ยและลู ก ค้ า บรรษั ท ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ขณะที่
สิ นเชื่ อเอสเอ็มอีชะลอลงแต่เห็นสัญญาณการฟื้ นตัวจาก
ไตรมาสก่อนหน้า

15%

400,000

300,000
200,000

1) เงินให้ สินเชื่อ
เงิ น ให้ สิ นเชื่ อ (ไม่ ร วมดอกเบี้ ยค้ างรั บ ) ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 มีจานวนทั้งสิ้ น 643,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
49,932 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.4 จากปี ก่อน

10%
9.5%

8.4%

100,000
2.2%

0

ป 2558

ป 2559

5%
0%

ป 2560
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เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นเชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารอยู่ที่ 643,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49,932 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 8.4 ซึ่ งมาจากการเติบโตของสิ นเชื่ อลูกค้ารายย่อยเป็ นหลัก โดยเฉพาะจากสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยและสิ นเชื่ อลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่สินเชื่อสาหรับกลุ่มลูกค้าธุ รกิจลดลงเป็ นไปตามสภาพเศรษฐกิจและภาวะการดาเนินธุรกิจที่ชะลอตัว
ลง
ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นเชื่อรวมโดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

2560

(งบการเงินเฉพาะบริ ษทั )

จานวน
ลูกค้าบบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่(1) .............................................
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง(2)..............................................
ลูกค้าเอสเอ็มอี(3)....................................................................
ลูกค้ารายย่อย(4) ..........................................................................
รวมทั้งสิ้น .........................................................................

249,056
109,334
99,773
185,163
643,325
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%
ของยอดรวม
38.7%
17.0%
15.5%
28.8%
100.0%

2559
จานวน
226,648
116,113
100,131
150,482
593,393

%
ของยอดรวม
38.2%
19.6%
16.9%
25.4%
100.0%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ป

100%

19.6%

80%

15.1%

60%

22.1%

40%

43.2%

20%

25.6%

29.1%

15.8%

14.5%

19.3%

16.7%

39.2%

39.6%

0%
หมายเหตุ : งบเฉพาะธนาคาร

ธนาคารแบ่ งกลุ่มลูกค้ าดังนี ้
(1) ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ : ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่ อปี มากกว่ า 5,000 ล้ านบาท
ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ: ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่ อปี ตั้งแต่ 1,000 ล้ านบาท ถึง 5,000 ล้ านบาท
(2) ลูกค้ าผู้ประกอบการขนาดกลาง: ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่ อปี มากกว่ า 100 ล้ านบาท ถึง 1,000 ล้ านบาท
(3) ลูกค้ าเอสเอ็มอี : ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ ต่อปี น้ อยกว่ า 100 ล้ านบาท รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชี พธุรกิ จส่ วนตัว (Owner operator)

(4) ลูกค้ ารายย่อย: ลูกค้ าบุคคลธรรมดา

สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ธนาคารได้บริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างระมัดระวัง และมีการติ ดตามคุณภาพของสิ นเชื่ ออย่าง
ใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสู ญและชั้นสูญของธนาคารและ
บริ ษทั ย่อย มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 17,521 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 84 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.5 สาหรับสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพตาม
งบเฉพาะธนาคาร มีจานวนทั้งสิ้ น 17,473 ล้านบาท ลดลงเช่นกัน 84 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.5 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากการที่ธนาคารเร่ งดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาสิ นเชื่อ โดยเฉพาะจากการ write-off และการขาย NPL
โดยในปี 2560 ธนาคารดาเนินการ write off เป็ นจานวน 9.1 พันล้านบาท และการขาย NPL เป็ นจานวน 1.3 พันล้านบาท
*
25,000
20,000
15,000

)

20,473
2.99%

6%

17,605

17,521

4%

2.53%

10,000

2.35%

3%
2%

5,000
0

5%

2.99%*

2.52%*

2.34%*

ทั้งนี้ อัต ราส่ วนสิ น เชื่ อด้อยคุ ณ ภาพต่ อสิ น เชื่ อ
รวม (รวมสิ นเชื่ อระหว่างธนาคาร) อยู่ที่ร้อยละ
2.35 ล ด ล งจาก ร้ อ ยล ะ 2.35 จาก วั น ที่ 3 1
ธันวาคม 2559 ซึ่ งอยูใ่ นแผนการของธนาคาร

1%
0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ส่ วนที่ 3 หน้า 172

สาหรับอัตราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ (งบเฉพาะ
ธนาคาร) อยูท่ ี่ร้อยละ 2.34 ลดลงจากร้อยละ 2.52
ในปี ก่อนหน้า

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธปท.ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้
สิ นเชื่ อประกอบด้วย (ก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละขั้นต่าตามประกาศธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนที่เกิน
กว่าอัตราขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน และ (ค) สารองส่ วน
เพิ่มเพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ ทั้งนี้ การคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคิดคานวณ
จากยอดหนี้ คงค้างตามบัญชีหลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการจาหน่ายหลักประกันซึ่ งเป็ นไปตามวิธีการของประกาศธปท.
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญส่ วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้
รั บ รายงานพิ จารณาจากปั จ จัย ต่ างๆ เช่ น ประเภทสิ น เชื่ อ ส่ ว นสู ญ เสี ย ในอดี ต ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต ของลู ก หนี้ และ
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น และสารองส่ วนเพิ่ มพิ จารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น ความสามารถในการชาระหนี้ ของ
ลูกหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้จากหลักประกัน และแผนการบริ หารจัดการหนี้ เป็ นต้น
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ต้ งั เพิ่มถือเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตัดหนี้สูญกับ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเมื่อธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเรี ยกหนี้ คืนได้และหนี้ สูญได้รับคืน (ส่ วนของเงินต้น) จะบันทึกบัญชี เพิ่ม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

*

142%

157%*

143%

142%*

143%

143%*
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี ค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญและการประเมิ นหนี้ สู ญ ได้รับคื นส าหรั บ
การปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 24,969 ล้านบาท ลดลง 119
ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.5
อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสิ นเชื่ อด้อยคุ ณ ภาพหรื อ Coverage
ratio ตามงบการเงินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 143 คงที่จากปี ที่ผา่ นมา
สาหรับงบเฉพาะธนาคารอัตราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่ อด้อย
คุ ณ ภาพอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 143 ค่ อ นข้ า งคงที่ เที ย บกั บ เดื อ น
ธันวาคม 2559

2 ) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ รวม 112,534 ล้านบาท ลดลง 1,323 ล้านบาทหรื อร้อยละ 1.2 สอดคล้องกับการ
บริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
3) เงินลงทุนสุ ทธิ
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารรายงานเงินลงทุนสุ ทธิ จานวน 61,305 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อนหน้าจานวน 811
ล้านบาทหรื อร้อยละ 1.3 จากการปรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ตารางข้างล่างแสดงถึงการลงทุนของธนาคารในช่วงปี
2560 เมื่อเทียบกับปี 2559
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
2560

เงินลงทุนเพือ่ ค้ า - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

620
620

เงินลงทุนเผือ่ ขาย - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม

36,862
3
36,865

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

23,511
23,511
1,098
2
1,100
(791)
309
61,305

เงินลงทุนสุ ทธิและการเติบโตของเงินลงทุน
150,000

20.0%

130,000

-1.3%

-11.4%
110,000

90,000

0.0%
-20.0%

98,260

70,000
50,000
30,000

-40.0%

-36.8%
62,116

61,305

-60.0%

-80.0%

10,000

-100.0%

-10,000

-120.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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2559
10,214
10,214
27,377
3
27,380

24,956
24,956
1,219
35
1,254
(819)
435
62,116
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรื อราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ราคา
ตลาดที่ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้หรื ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้น้ นั หรื อคานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมสาหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอ
ซื้ อครั้งสุ ดท้าย ณ วันทาการสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรม
ของหน่วยลงทุนใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดอ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอืน่
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้รวมสิ ทธิ ที่จะได้รับชาระราคาโอนด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้ นฟูฯ”) ที่ได้รับจากการทาสัญญาโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่บรรษัท
บริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะ
ถือจนครบกาหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุคงเหลือของ
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจ
ถือไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มลู ค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัว
เงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้หรื อ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จัดประเภทเป็ นเงิน
ลงทุนทัว่ ไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
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4) ทรัพย์ สินรอการขาย
2,500

2,214

2,000
1,500

3%

1,506
1,207

2%

1,000
500

0.14%

4%

0.18%

0

0.26%

1%
0%

หมายเหตุ งบการเงินรวม

ทรัพย์สินรอการขาย ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม
2560 จ าน วน 2,214 ล้ า น บ าท เพิ่ ม ขึ้ น
จานวน 708 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47.0 เมื่อ
เที ยบกับสิ้ นเดื อนธันวาคม 2559 ที่ ผ่านมา
เนื่องจากผลของ debt asset swap
ทั้ง นี้ อัต ราส่ ว นทรั พ ย์สิ น รอการขายต่ อ
สิ นทรั พ ย์รวมเพิ่ มขึ้ น มาอยู่ที่ร้อยละ 0.26
เที ยบกั บ ร้ อ ยละ 0.18 ในปี 2559 ยัง คง
สอดคล้องกับแผนของธนาคารและยังอยู่
ในระดับต่า

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการ
จาหน่าย
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี ..............................................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,572

1,305

ยอดลดลงสุทธิ ..............................................
ยอดคงเหลือปลายปี .........................................................
ตั้งสารองจากการด้อยค่า...................................................
มูลค่าทรัพย์สินรอการขายสุทธิ .......................................

795
2,367
(153)
2,214

267
1,572
(66)
1,506

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูล ค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการ
จาหน่าย
14.2.2 หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมเป็ นจานวน 754,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 40,548 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 5.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณเงินฝาก โดยรายละเอียดมีดงั นี้
1) เงินฝาก
เงินรับฝากรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยูท่ ี่ 611,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 12,482 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.1 จาก ณ
สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 โดยมีปัจจัยหลักจากเงินฝากลูกค้ารายย่อย ธนาคารต้องการจะปรับปริ มาณเงินฝากให้เหมาะสมกับ
การเติบโตของสิ นเชื่อ ธนาคารก็ยงั ดาเนินการปรับโครงสร้างเงินฝาก ด้วยการขยายฐานเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม (บัญชี All
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Free และบัญชี One Bank) และทดแทนเงินฝากประจาด้วยบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บัญชี
TMB All Free ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ งร้อยละ 50.9 ขณะที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ประจา (TMB No-Fixed) และผลิตภัณฑ์
ME เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 และ 6.0 ตามลาดับ ส่ วนเงินฝากประจาลดลงร้อยละ 28.0 อย่างไรก็ดี อัตราส่ วนเงินฝากกระแส
รายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่อเงินฝากรวม (CASA ไม่รวมบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME) อยูท่ ี่ร้อยละ 40.4 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ 39.8 ในปี ก่อนหน้า
เงินรับฝากรวมและการเติบโตของเงินรับฝาก

700,000

644,694

600,000
500,000

611,430

598,948

16%
11%

12.8%

6%

400,000
300,000

2.1%

200,000

1%
-4%

100,000

-7.1%

0

ป 2558

-9%

ป 2559

ป 2560

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ประเภทเงินฝากแบ่ งตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: พันล้ านบาท)
ธ.ค. 60
กระแสรายวัน
53
ออมทรัพย์
195
No Fixed และ ME
278
เงินฝากประจา
83
NCD และ FCD
3
รวม
612

% ต่ อเงินฝาก
8.6%
31.8%
45.5%
13.6%
0.5%
100.0%

ธ.ค. 59
50
188
243
115
3
599

% ต่ อเงินฝาก
8.3%
31.4%
40.6%
19.2%
0.5%
100.0%

เปลีย่ นแปลงจากปี ก่ อนหน้ า
2.3%
1.4%
17.7%
-29.4%
0%
2.1%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะ
“บัญชี เงินฝากไม่ ประจา (TMB No Fixed Account)” และ “บัญชี เงินฝากไม่ ประจา ME” จัดอยู่ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรั พย์ เนื่องจากไม่ จากั ดวงเงิน
ฝากขั้นตา่ และระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบีย้ ไม่ คงที่ตามระยะเวลา
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2) เงินกู้ยมื
เงิ นกูย้ ื มสุ ทธิ รวม 33,352 ล้านบาท ลดลงจาก
สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2559 จ านวน 6,522 ล้า น
บาท หรื อร้อยละ 16.4

เงินกู้ยมื แบ่ งตามประเภท
120%
100%

0.01%

0.02%

0.01%

80%

37%

36%

39%

63%

64%

61%

60%
40%
20%
0%

การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากการดาเนิ นการไถ่
ถอนตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่มีอยู่เดิมเป็ นจานวน
1.0 หมื่ นล้านบาท พร้อมกันนั้นได้ดาเนิ นการ
ออกตราสารหนี้ ด ้อยสิ ทธิ ชุ ดใหม่ เป็ นจานวน
5.0 พันล้านบาท ในเดือน พ.ค.60

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

3) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม 60,349 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 เพื่อการบริ หาร
สภาพคล่องของธนาคาร
14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวมอยูท่ ี่ 89,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,008 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 7.2 สาเหตุมาจากกาไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ทั้งนี้ มูลค่ ากาไรต่อหุ ้นซึ่ งปรับลดสัดส่ วนการถื อหุ ้นเต็มจานวนแล้ว (Fully diluted EPS) เพิ่ มขึ้ นจากมูลค่ า 0.1876
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นมูลค่า 0.1981 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
14.3 รายการนอกงบดุล
• ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบด้วยการรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ ยงั ไม่ครบ
กาหนด เล็ตเตอร์ ออฟเครดิ ต การค้ าประกันอื่น วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน วงเงิ นที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้ของสิ นเชื่ อที่ ไม่
สามารถยกเลิกได้และภาระผูกพันอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีภาระผูกพัน(ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุ พนั ธ์)
จานวน 194,151 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากจานวน 214,347 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การรับอาวัลตัว๋ เงิน 1)
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค้ าประกันอื่น
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2560
2559
(ล้ านบาท)
633
1,583
2,529
2,502
19,360
22,948
62,045

65,488
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วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของสิ นเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้
(2)
- อื่นๆ
รวม

80,908
5,566
23,110
194,151

-

(1)
(2)

90,845
17,366
13,615
214,347

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมภาระของธนาคารจากการรับรอง จานวนเงิน 3 ล้านบาท (2559: 5 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมสิ นทรั พย์ทางการเงินที่ ได้รับมาเป็ นหลักประกัน ซึ่ งได้นาไปขายหรื อวางเป็ นประกันอี กทอดหนึ่ ง จานวนเงิ น
22,641 ล้านบาท (2559: 13,115 ล้ านบาท) โดยธนาคารมีภาระในการนาส่ งคืนหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน

14.4 การจัดการสภาพคล่ อง
จุดประสงค์ของการบริ หารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรี ยมเงิ นทุนเพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ิ ตามภาระผูกพันทางการเงิ น
ของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ้ น
ได้ โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชาระหนี้ ที่ลงทุนเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน การขยายสิ นเชื่ อ ความ
ต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสารองตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
ธนาคารมี แ หล่ งสภาพคล่ องเพี ยงพอและสามารถบริ หารสภาพคล่องผ่านตลาดเงิ น ในประเทศ และต่ างประเทศ ตลาด
แลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้ อคืนพันธบัตร
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้

2560
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (ร้อยละ)
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ สิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ เงินฝาก (ร้อยละ)

9,617
105.2
102.2
1.1
1.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(หน่ วย: ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)
9,315
9,539
99.1
90.1
94.7
85.4
1.1
1.1
1.6
1.5

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 9,617 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากจานวน 9,315 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินรับฝากของธนาคาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1 จากจานวน 599,021 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาอยู่ที่จานวน 611,508
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาหรับเงินกูย้ ืมของธนาคารลดลง ร้อยละ 16.4 จากจานวน 39,874 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มาอยู่ที่จานวน 33,352 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็ นการลดลงในเงินกูย้ ืมระยะสั้น 7,913 ล้าน
บาท และเพิ่มขึ้นในเงินกูย้ ืมระยะยาว 1,391 ล้านบาท
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14.5 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ณ สิ้ นปี 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR) ตามเกณฑ์ Basel III อยูท่ ี่ร้อยละ 17.3 ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่
1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CET1) อยู่ที่ร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ ธนาคารพยายามรักษาระดับความสามารถในการ
ดารงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงสู งกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่ าของธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 9.75 ส่ วนของเจ้าของต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 7.25 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 5.75
เงินกองทุนรวม

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ป

ป
20%

16.7%

18.1%

17.3%

9.125%

9.750%

15%
10%

8.50%

5%
0%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

15%

11.3%

12.8%

13.2%

6.625%

7.250%

10%

6.00%
5%
0%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III, Pillar III สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ www.tmbbank.com หน้า webpage นักลงทุนสัมพันธ์)

14.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ความสาเร็ จของที เอ็มบี ข้ ึ นอยู่กบั การบรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ของธนาคาร 7 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้าอย่าง
ลึกซึ้ ง การเพิ่มจานวนเงินฝากคุณภาพ การสร้างความเป็ นเลิศด้านธุ รกรรมทางการเงิน การสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ ยอย่าง
ยัง่ ยืน การบริ หารเงิ นทุ นและสภาพคล่ อ งอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ หารต้น ทุ นอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และการเพิ่ มขี ด
ความสามารถขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อย่างไรก็ตาม ที เอ็มบี อาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทน และประโยชน์
อื่นๆ ตามที่ คาดหวังเนื่ องจากปั จจัย หลายด้าน ปั จจัยที่ สาคัญได้แก่ การแข่งขันด้านเงิ นฝากที่ เพิ่ มขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยต่ าเป็ น
พิเศษเกินกว่าที่คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบี ได้เผชิ ญกับการแข่งขันที่ เพิ่มมากขึ้นในธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ อีกทั้งอาจต้องเผชิ ญกับความท้าทายในการ
ได้มาซึ่ งเงินฝากที่ มีคุณ ภาพ สิ่ งเหล่านี้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุนเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนเงิ นฝากที่ มี
คุณภาพไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่สร้างกาไร ที เอ็มบี ยงั คงต้องประสบกับการแข่งขันที่ มากขึ้ น อีกทั้งวิวฒั นาการทางการเงิ นการ
ธนาคารอาจมีผลให้คู่แข่งที่มีความสามารถในการจัดการเงินทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทาง
การเงินที่หลากหลายในราคาที่ได้เปรี ยบมากกว่า นอกจากนี้ ที เอ็มบีอาจต้องเผชิ ญกับคู่แข่งที่มีความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นกับ
ลูกค้า ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของทีเอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของ
สิ นเชื่อภายใต้การขึ้นดอกเบี้ยในตลาดโลกจะส่ งผลต่อสภาพคล่องในระบบและกดดันต่อต้นทุนทางการเงินของธนาคาร การ
แข่ งขัน ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ดังที่ กล่ าวมาข้างต้น อาจส่ งผลเสี ย ต่ อ ธนาคาร โดยสร้ างความกดดัน ให้ที เอ็ม บี ลดกาไรส่ วนต่ า งจาก
ผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อแม้กระทัง่ ไม่สามารถได้มาซึ่ งเงินฝากที่มนั่ คง ซึ่ งอาจทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของธนาคารสู งขึ้ น
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อย่างไรก็ดีทีเอ็มบี ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการรองรับสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มี
คุณภาพและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทวั่ ไป และนาเสนอธุ รกรรมทางการเงินที่ ง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าเหล่านี้ จะช่วย
ลดความกดดันในเรื่ องของราคา และส่ งผลให้ทีเอ็มบีประสบความสาเร็ จในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่มีคุณภาพท่ามกลางสภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
ท่ ามกลางสภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัว ที เอ็มบี อาจประสบปั ญ หาในการรั กษาคุ ณ ภาพสิ นทรั พ ย์และอาจจะไม่
สามารถเติบโตสิ นเชื่อได้ตามที่คาดการณ์ การที่สภาพเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่จะไม่ฟ้ื นตัวในระยะเวลาสั้น อาจส่ งผลให้
ทีเอ็มบีจาเป็ นจะต้องมีการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ที่รัดกุมมากยิง่ ขึ้น อันจะนาซึ่ งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สูงขึ้น ส่ งผลให้
ทีเอ็มบีอาจต้องเผชิญกับความกดดันและความท้าทายในการสร้างรายได้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้มีการ
เตรี ยมการเพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอมาโดยตลอด โดยตั้งแต่ปี 2556 ทีเอ็มบีได้เพิ่มความรัดกุมในนโยบายการให้
สิ นเชื่ อและมี การทบทวนการประเมินการให้สินเชื่ อประจาปี ที่ เข้มข้นมากขึ้ น นอกจากนี้ ยงั มี การใช้ระบบเพื่ อคาดการณ์
สถานภาพของลูกค้า (Early warning system) และมีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า เพื่อที่ธนาคารจะได้ให้คาปรึ กษาและแก้ปัญหาให้
ลูกค้าได้ทนั ท่วงที ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้มีการพัฒนากระบวนการบริ หารสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ทีเอ็มบีสามารถรักษา
คุณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในระยะยาว ทีเอ็มบียงั ได้มีการนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึก (Data
Analytics) เข้ามาใช้ เพื่อเสริ มศักยภาพการปล่อยสิ นเชื่ อ ที่ไม่เพียงแต่จะช่ วยให้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ดีข้ ึนเท่านั้น
แต่ยงั สามารถช่วยให้ธนาคารสามารถใช้กลยุทธ์ราคาที่ สะท้อนถึงความเสี่ ยงที่ แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้ นอีก
ด้วย
ที เอ็มบี อาจไม่สามารถสร้างกาไรในระดับที่ คาดหวัง เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ยต่ากว่าที่ คาดการณ์ เหตุการณ์น้ ี อาจ
ส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้จากการดาเนิ นงาน อัตราดอกเบี้ย
ที่ ต่าอาจเกิ ดจากการดาเนิ นนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุน้ ระบบเศรษฐกิ จที่ ซบเซา อีกทั้งอัตราดอกเบี้ ยที่ ต่ าเป็ นพิเศษอาจ
ก่อให้เกิ ดความท้าทายที่ สูงขึ้ นต่ อความสามารถของธนาคารในการได้มาซึ่ งเงิ นฝากที่ คุณภาพและการทากาไร ทั้งนี้ การที่
ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากของธนาคารมีความน่ าดึ งดูดน้อยลง ลูกค้าอาจจะเลือกลงทุ นในผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เช่ น ตราสารหนี้
และตราสารทุน แทนการฝากเงินกับธนาคาร ทาให้ธนาคารอาจไม่สามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนทางการเงินที่คาดการณ์ไว้
และอัตราการเติบโตของธุ รกิจในระดับที่ คาดหวัง อย่างไรก็ตามทีเอ็มบีได้เตรี ยมแผนการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
มุ่งเน้นในการเพิ่ มสัดส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยให้มากขึ้ น ดังนั้นจากกลยุท ธ์ในการดาเนิ นงานดังกล่าวจะทาให้ทีเอ็มบี
สามารถสร้างกาไรในระดับที่คาดหวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะผันผวนในอนาคตได้
ที เอ็มบี เป็ นธนาคารสาหรับการทาธุ รกรรมทางการเงินที่ ให้บริ การทางการเงินที่ มีความหลากหลายผ่านช่ องทาง
มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การนาเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ การบริ การผ่านช่องทางดิจิตลั ส่ งผลให้
ธนาคารจาเป็ นที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ ทั้งนี้ทีเอ็มบีอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จ
ในการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติ กรรมทางการใช้จ่ายละการออมที่ เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
อีกทั้งบริ การทางการเงินของธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ ยอมรับของลูกค้า หรื อไม่เพียงพอต่อการรักษาไว้ซ่ ึ งลูกค้าที่ มีอยู่
นอกจากนี้ ที เอ็มบี อาจประสบปั ญ หาเรื่ องความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี และอาจถูกโจมตี จากผูไ้ ม่ ห วังดี ซึ่ งความ
ปลอดภัยนั้นถือเป็ นเรื่ องสาคัญสู งสุ ด อันจะส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารและการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งนี้
ที เอ็ ม บี ไ ด้ให้ ค วามส าคัญ กับ การขับ เคลื่ อ นองค์ก รสู่ ร ะบบดิ จิ ทัล (Digital Transformation) ที่ ป ระกอบไปด้ว ย การน า
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การพัฒนาโครงสร้างไอที และการบริ การผ่านหลากหลายช่องทาง
(Om-ni Channels) เป็ นอย่างมาก โดยได้ร่วมมือและได้รับการสนับสนุ นจาก ING ซึ่ งมีประสบการณ์และความชานาญด้าน
ธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) ในการให้ความรู ้และแนวทางในการพัฒนาระบบและความปลอดภัยทางเทคโนโลยี และ
การสร้ า งการบริ ก ารและประสบการณ์ ดิ จิ ทัล ที่ มี เสถี ย รภาพ อัน จะส่ ง ผลให้ ที เอ็ม บี ส ามารถพัฒ นาและยกระดับ ขี ด
ความสามารถในการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ น และรองรับความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
หากกฎหมายเกี่ ยวกับค่ าธรรมเนี ยมของธนาคารเปลี่ ยนแปลงโดยหน่ วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้รั บ
ผลกระทบด้านความได้เปรี ยบในการแข่งขันด้านค่าธรรมเนี ยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจคุกคามเป้ าหมายของธนาคารที่
ต้องการเติบโตทางด้านธุ รกิจและการทาผลกาไรอย่างยัง่ ยืน ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับธุ รกิจและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
เงินทุนเพื่อประโยชน์สูงสุ ด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมที่ ธนาคารในประเทศไทยได้รับอนุญาตให้
เรี ยกเก็บจากลูกค้าได้ เช่น ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการโอนเงินข้ามเขต ค่าธรรมเนี ยมเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนี ยมกรณี
ชาระเงินเกินกาหนด อาจมีผลกระทบต่อรู ปแบบธุรกิจ และความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธนาคารอย่างสูง นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนเข้าสู่ มาตรฐานทางบัญชี IFRS9 ในปี 2562 จะส่ งผลกระทบต่อการคานวนค่าธรรมเนี ยมสิ นเชื่ อ และรายได้ดอกเบี้ ย
รวมไปถึงการคานวนเงินสารองฯ การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาจทาให้ธนาคารเผชิ ญ
กับความท้าทายด้านกลยุทธ์และการเงินเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมของที เอ็มบีไม่ได้
พึ่งพาค่าธรรมเนี ยมในรู ปแบบเดิมๆ มีการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมสาหรับลูกค้าของธนาคารอยู่แต่เดิมแล้ว เมื่อลูกค้าทาธุ รกรรม
ผ่านบัญชี ออมทรัพย์ของที เอ็มบี (เช่น บัญชี ออมทรัพย์ทีเอ็มบออลล์ ฟรี ) ทีเอ็มบีมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจลูกค้าและตอบ
โจทย์เกี่ยวการทาธุรกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้สร้างฐานข้อมูลลูกค้า ที่จะสนับสนุนให้ทีเอ็มบีสามารถพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่ มีค่าธรรมเนี ยมให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งในที่สุดจะส่ งผลให้ธนาคาร
สามารถมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
- ประธานกรรมการ
(แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

62 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัย
การยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สานักงาน ก.พ.
- International Financial Fraud Training Program (IFFT),
Internal Revenue Service (IRS) Georgia, USA
- Executive Program for Senior Management 2006
Development Course for Organization Leaders under
Globalization Current Fiscal Policy Research Institute
Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with
Kellogg School of Management and the Maxwell School of
Syracuse University, Schulich School of Business York
University
- Anti-Corruption for Executive Program, Role of the Chairman
Program, Audit Committee Program, Successful Formulation
& Execution the Strategy, Finance for Non-Finance Director,
Refresher Course DCP และ Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ธ.ค.60
มิ.ย.60
ก.พ.59
พ.ย.58
ต.ค.58
ต.ค.58
พ.ค.58
ก.ค.57
เม.ย.57
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ก.พ.56
เม.ย.57
ส.ค.56
ต.ค.55
ต.ค.55
เม.ย.56
ม.ค.56
ก.พ.54
2548
2554
2553
2553
2553
2553
2553

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ยู ซิต้ ี จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
- ก.ค.60 - สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- ก.ย.58 - รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ก.ย.58 - กรรมการและประธานกรรมการ กาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน)
- ก.ย.58 - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ก.ย.58 - ปลัดกระทรวงการคลัง
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
- ก.ย.58
ประธานกรรมการ จัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สานักงาน
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
- ก.ย.58 - กรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
- ก.ย.58 - กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ก.ย.58 - กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
- ก.ย.58 - กรรมการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- ก.ค.57 - กรรมการ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
- เม.ย.57 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- มี.ค.57 - กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
- ก.ย.56 - รองปลัดกระทรวงการคลัง
- พ.ค.56 - กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล ไปรดักส์ จากัด (มหาชน)
- พ.ค.56 - กรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- พ.ค.56 - กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ก.พ.56 - กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- 2555 - กรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
- 2555 - อธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2555 - กรรมการ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (กบศ.) สานักงานศาลยุติธรรม
- 2555 - กรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- 2555 - กรรมการ องค์กรร่ วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
- 2555 - กรรมการและเลขานุ การ กองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
2 พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิ สาท
- กรรมการ
(แต่งตั้ง 24 พ.ย. 2559)

3 นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)

อายุ
(ปี )
60 -

คุณวุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก
หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

67 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia
University, New York, USA
- Military Service, Belgian Army
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aéronautique
et de l'Espace, Toulouse, France
- Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre
de Bruxelles, Brussels, Belgium
- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd.
(India)
4 นายสิ งหะ นิกรพันธุ ์
63 - Master of Science (Human Relations and Management),
- กรรมการอิสระ
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
(แต่งตั้ง 10 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- Advanced Management for Bankers, Wharton School of the
University of Pennsylvania, USA

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

2,556,580

-

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.59
ต.ค.59
ก.ค.57
ก.ค.57
ต.ค.58
ต.ค.56
ต.ค.54
2557
2557
2557
เม.ย.56
เม.ย.56
ธ.ค.54
พ.ค.54
ธ.ค.56
2549
เม.ย.59
พ.ค.58
เม.ย.57

-

ก.พ.56

-

2556

-

พ.ย.55
2549

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ย.59
ก.ย.58
ก.ย.56
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
พ.ค.59
พ.ค.55
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
เลขาธิ การ คณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
กรรมการบริ หาร องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
รองผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
Board member, The Blue Circle (Singapore)
Board member, Sport Sevens (Singapore)
Board member, CM Houlder (SEA) Pte. Ltd.
Board member, CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd.
Board member, Eurofin Asia (Singapore)
International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
Board member, Capstone Partners (Asia)
Director, ING Mauritius
กรรมการ บริ ษทั ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จากัด
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฟลอยด์ จากัด
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะอนุ กรรมการความเสี่ ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาอาวุโส สมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายสิ งหะ นิกรพันธุ ์ (ต่อ)

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 10 เม.ย 2558)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Strategic Board Master Cass Retreat, Successful Formulation
& Execution the Strategy, Ethical Leadership Program, Risk
Management Committee Program, Director Certification
Program Update, Role of the Chairman Program, Advanced
Audit Committee Program, Anti-Corruption for Executive
Program, Financial Institutions Governance Program, Role of
the Compensation Committee และ Director Certification
Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
62 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, Sul Ross State University, USA
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ethical Leadership Program และ Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2551

-

2555

ต.ค.60
ต.ค.60
ต.ค.60
ก.ค.60
ก.ค.60
ส.ค.59
มี.ค.59
2557

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2557
2556
2556

- ปัจจุบนั - ปัจจุบนั - ปัจจุบนั -

2556
2555
2554
2554
2553
2552
2552
2552

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก

-

-

กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2017) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 9 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 8 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 7 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 6 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพ ซิต้ ีสมาร์ท จากัด
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2014) จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไทยบิ๊กเบลลี่ จากัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แพนเอเซียฟุตแวร์
จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2013) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2012) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2011) จากัด
กรรมการ บริ ษทั อินฟิ นิท เทคโนโลยี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เดอะแวลู พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (กรุ งเทพ) จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ต่อ)

6 นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
- กรรมการสิ นเชื่อ
(แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2558)

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2552
2552
2547

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

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

2545
พ.ค.59
พ.ค.59
ก.ค.58
2557
เม.ย.58
2557
มี.ค.58
2558
2557
มี.ค.60
ม.ค.59
ธ.ค.54

- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ ส จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- ก.ย.60 - กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 5 จากัด
- ก.ย.60 - กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 4 จากัด
- พ.ค.60 - กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 3 จากัด
- มิ.ย.59 - กรรมการ บริ ษทั เอพี (รัชโยธิ น) จากัด
- เม.ย.59 - กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 2 จากัด
- ก.ย.58 - กรรมการ บริ ษทั เอพี (เอกมัย) จากัด
- มิ.ย.58 - กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 1 จากัด
- พ.ค.58 - กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2015) จากัด
- พ.ค.58 - กรรมการ บริ ษทั เอพี (เพชรบุรี) จากัด
- ปัจจุบนั - COO Risk, ING Bank N.V., Amsterdam
- ก.พ.60 - Global Head of ORM, ING Bank N.V., Amsterdam
- ธ.ค.58 - Global Head Non Financial Risk, ING Bank N.V., Amsterdam

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
7 นายจุมพล ริ มสาคร
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่ อ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 7 เม.ย. 2560)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
- นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
- หลักสูตรผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง สานักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สานักงาน ก.พ.
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program, Financial Statement
for Directors, Role of Chairman Program และ Advanced Audit
Committee Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
มิ.ย.60
มิ.ย.60
มิ.ย.60
มิ.ย.60
ก.พ.59
2558
ก.ค.57
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2557
2557
2556
2556
2555
2554
2554
2554

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

- ปัจจุบนั - ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริ หารเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
- ปัจจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
- ปัจจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิ น
- ปัจจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
- ปัจจุบนั - กรรมการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบนั - รองปลัดกระทรวงการคลัง
ปัจจุบนั
กรรมการอานวยการ โรงงานยาสูบ
- มิ.ย.60 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง
- มิ.ย.60 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับดูแลการบริ หารศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ิ
- มิ.ย.60 - กรรมการ คณะกรรมการกากับการดาเนินงานกองทุนรวมวายุภกั ษ์
- มิ.ย.60 - กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตั้งและกากับการดาเนิ นงาน
- ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
- มิ.ย.60 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
- มิ.ย.60 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริ การสาธารณะ
- มี.ค.60 - กรรมการ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
- 2558 - กรรมการ บริ ษทั ไทยแลนด์ พริ วิเลจ คาร์ด จากัด
- 2558 - ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจากระทรวงการคลัง
- 2558 - ผูต้ รวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- 2557 - ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจากรมสรรพสามิต
- 2557 - ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาและบริ หารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
- 2557 - รองประธาน คณะกรรมการบริ หารกิจการขององค์การสุ รา
- 2557 - กรรมการ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
- 2557 - ประธาน คณะกรรมการโรงงานไพ่
- 2556 - รองอธิ บดี กรมสรรพสามิต

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
8 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
ต.ค.60
ต.ค.60
พ.ย.59

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ก.ค.59
ธ.ค.59
ก.ค.59
ก.ย.57

- ปัจจุบนั
- พ.ย.60
ก.ค.60
- มิ.ย.59

ก.ย.57
ส.ค.55
ส.ค.55
ส.ค.55
ก.พ.53

-

2557
มิ.ย.52

- มี.ค.58
- มี.ค.58

มี.ค.55

- ก.ย.57

2543
ก.พ.54

- ก.ค.57
- มี.ค.56

ม.ค.53

- ก.ค.55

มิ.ย.59
มิ.ย.59
มิ.ย.59
มิ.ย.59
มิ.ย.59

- Director, Velldan Pty Ltd.
- Chairman, Ratesetter Australia Pty Ltd.
- Advisory, Spriggy, Australia
Director, Gordon District Cricket Club, Sydney, Australia
- Advisory, Ernst & Young Australia
- Advisory Council Member, Australian Digital Currency and Commerce
Association
- Advisory Council Member, Humanity in Business
- Non Executive Director, Ratesetter Australia Pty Ltd.
- Advisor, ING Group N.V.
- Member, Challengers & Growth Countries Management Team,
ING Group N.V.
- Member of Leadership Council, ING Group N.V.
- CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited
- Member Council Australian Bankers’ Association
- CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
- Member of Board of Directors, Member of Risk Committee, Member of
Audit Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank
(Australia) Limited
- Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk
Management and Review Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Member of Retail Banking International Management Team and Member
of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
- Member of Management Council, ING Group N.V.
- Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KB Financial Group
- CEO, ING Banking Asia

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
9 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 1 มิ.ย. 2558)

10 นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2547)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

62 -

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บญั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Advanced Management Program (AMP), Harvard
Business School
- Advanced Bank Management Program, Wharton School of
the University of Pennsylvania, USA
- Advanced Bank Management Program, Asian Institute
of Management
- Advanced Audit Committee Program, Director Certification
Program, Risk Management Program for Corporate Leaders
และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
เม.ย.60
ม.ค.60
ม.ค.59
ส.ค.58
ก.ย.59
2551
2557
เม.ย.54
2554

-

-

2556
มิ.ย.52

2535
พ.ย.55
2548
เม.ย.56

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั เคอร์ ลอสการ์ บราเธอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
- เม.ย.60 - ที่ปรึ กษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- พ.ค.58 - รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
- ก.พ.58 - รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
- ก.พ.58 - กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
- 2557 - กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
- ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด และบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1. กรรมการ บริ ษทั เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จากัด
2. กรรมการ บริ ษทั โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั เคเอฟฟู้ ดส์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ทิวาธาร จากัด
- มิ.ย.59 - กรรมการ บริ ษทั ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
- มิ.ย.59 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
- เม.ย.57 - กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
11 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 12 ก.พ. 2559)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

58 - ปริ ญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University,
USA
- ปริ ญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State
University, USA
- การบริ หารการจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสูง วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริ ษทั กริ ดทีมเวิร์ค จากัด
- Ethical Leadership Program, Advanced Audit Committee
Program, Boards that Make a Difference, Role of the
Chairman Program, Director Certification Program และ
Director Associate Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
9,100

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.60
ก.ค.60
ม.ค.59
ก.ค.58

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

มิ.ย.55
ธ.ค.59
ม.ค.57
เม.ย.55
ส.ค.58
พ.ค.57

-

ปัจจุบนั
มิ.ย.60
ธ.ค.59
ธ.ค.59
ก.ค.59
มิ.ย.58

-

ก.ย.57

- ม.ค.58 -

พ.ย. 57

- ธ.ค.57 -

ก.ค.54

- พ.ค.57 -

กรรมการ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
ที่ปรึ กษา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอสซีเอ็มบี จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอสซี เอ็มบี จากัด
ที่ปรึ กษา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
ประธานคณะทางานกากับและติดตามการบริ หารงาน NPL ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
กรรมการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การบริ หารหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มี
หลักประกัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิ การการเงิน การคลัง การธนาคาร และ
สถาบันการเงิน วุฒิสภา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
12 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ***
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2561)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - MBA (Finance and International Business), New York
University, USA
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) *
23,541,834

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร **
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.51
ก.พ.60
ก.ย.58
ก.พ.58
ม.ค.58
ส.ค.57
ส.ค.57
ก.ค.57
ก.ค.57
มิ.ย.57
มิ.ย.57
พ.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57

-

ปัจจุบนั
ธ.ค.60
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่ งด่วน
คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI), สานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
*** นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถึง 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งนายปิ ติ ตัณฑเกษม ให้ดารงแทน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ *
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

61 - MBA (Finance and International Business), New York
University, USA
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
23,541,834

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

* ดารงตาแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560

2 นายปิ ติ ตัณฑเกษม *
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
แทน นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ตั้งแต่วนั ที่
1 ม.ค.2561
3 นาย เสนธิ ป ศรี ไพพรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ

47 - ปริ ญญาเอก สาขาการบริ หารกลยุทธ์ โครงการ
ความร่ วมมือระหว่าง The University of Nebraska at Lincoln
สหรัฐอเมริ กา และมหาวิทยาลัยกรุ งเทพฯ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและอสังหา
ริ มทรพย์ Kenan – Flagler Business School, The University
of North Carolina at Chapel Hill, USA.
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 - MBA, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
- Master of Science, Computer Information Systems,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต, วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

6,226,767

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.51
ก.พ.60
ก.ย.58
ก.พ.58
ม.ค.58
ส.ค.57
ส.ค.57
ก.ค.57
ก.ค.57
มิ.ย.57
มิ.ย.57
พ.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57

-

ปัจจุบนั
ธ.ค.60
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่ งด่วน
คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI), สานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย

พ.ค.60
2551

- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เม.ย.60 - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2560
2555
2550

- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2560 - กรรมการผูจ้ ดั การ, S Ventures Co.,Ltd.
- 2560 - กรรมการผูจ้ ดั การ, Business Navigator Consulting

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

4 นางสาวเทียนทิพย์ นาราช
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี

41 - MBA, Business administration, University of
Michigan, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

5 นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย

44 - Master of Law, University of Leiden,
Business Law and Civil Law
- Bachelor of Law (Business Law and Civil Law),
University of Leiden, the Netherlands

-

-

2558
2553
2556

- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2558 - CEO, ING-DiBa Direkbank, Austria
- 2557 - Programme Executive Cybercrime Resilience, ING Bank NV, The Netherlands

6 นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
47 - Master in Business Economics,
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
(Financial Management & Organizatinal Sciences),
University of Maastricht, The Netherlands
- Bachelor in Business Economics,
University of Maastricht, The Netherlands

-

-

2558
2555

- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2558 - Head of Risk Management & Corporate Improvement, ING Group: Bank of Beijing,
China
- 2555 - Head of Credit Risk Management, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ

50 - Master in Computer Engineer, Hogeschool Enchede,
The Netherlands
- Bachelor Degree, H.A.V.O Diploma, Griftland
College, The Netherlands

-

-

2556
2553

- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2556 - Chief Operating Officer, Managing Director in ING Bank (EurAsia) ZAO,
Commercial Banking with Retail Product, Moscow, Russia

8 นายแอนดรู ว ์ แจน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน

38 - B.S. Economics, Wharton School of the University of
Pennsylvania

-

-

2560
2550
2557

- ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2560 - Partner (Freelance Consultant), BNC Consulting, BKK, Thailand
- 2559 - Group Head of Enterprise Risk, Burgan Bank, Kuwait

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2560 - SVP (Deputy CFO-Treasury), บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
2551 2557 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2554

* ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
อีกตาแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.2561

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
9 นางสาวแวววลัย วัฒนา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
10 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
หัวหน้าบริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน
11 นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน - ลูกค้าธุ รกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

52 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49 - ปริ ญญาโท Public Administration,
University of Southern California, USA.
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 - ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิ ดล

1,847,767

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

2554

- ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3,153,934

-

2552

- ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

108,500

-

2560

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – ลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- 2560 - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- 2557 - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – ปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- 2560 - เจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2559 - เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2557 - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2556 - เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

2558
2555

12 นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน – ปฏิบตั ิการ

48 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (บัญชี),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

781,500

36 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

394,167

2560
2559
2557
2556
2553

* ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการตาแหน่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ อีกตาแหน่ง
หนึ่ง ระหว่างวันที่ 18 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค.2560
13 นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน - บริ หารความเสี่ ยง

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

2560 - ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – บริ หารความเสี่ ยง ธนาคารทหาร
ไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2558 - หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - 2557 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

14 นางจิตราวดี ศรี วจิ ิตร
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน - ลูกค้ารายย่อย

43 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจ
ศศินทร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นายเมธ กนกพิบูล
เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี

49 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

16 นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล
เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชี ทวั่ ไป

41 - Master of Science in Financial Management,

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

700
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2560
2554

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ารายย่อย
- 2560 - เจ้าหน้าที่บริ หารนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

2560
2553

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารนโยบายและกากับดูแลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2560 - เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

2560

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงินและบริ หารเบิกจ่าย ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- 2560 - เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชี ทวั่ ไป ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2557 - ผูอ้ านวยการ สายการเงิน บริ ษทั เอสซีจีออโต้แก๊ส จากัด
- 2556 - ผูจ้ ดั การอาวุโส การควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย

University of Greenwich, UK.

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบริ หาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557
2556
2551

17 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารข้อมูลทางการเงินต่อ
ทางการ

37 - ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต การบัญชี,
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

-

18 นายเฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุน
ทางการเงิน

54 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ),
บัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ การบัญชีและการตลาด,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

19 นางสุ นทรี ชีวะพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารหนี้และอานวยการ
บริ หารเงิน

57 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

400

2558
2555

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- 2560 - หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2558 - ผูบ้ ริ หารตรวจสอบ – ธุ รกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

2556
2554

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2555 - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารและควบคุมต้นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

2559
2558
2554

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารหนี้และอานวยการบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2559 - เจ้าหน้าที่บริ หารอานวยการบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2557 - ผูบ้ ริ หารหนี้ และผูจ้ ดั การสาขา Cayman ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
20 นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

48 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต การเงิน,
Rochester (Simon)
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

-

30,100

* เกษียณอายุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
22 นางสุ ภาวดี วุฒิเทียร
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.

49 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

23 นางกมลมาลย์ สถาวร
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2560
2559
2558

- ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
- 2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสพัฒนากระบวนการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2559 - ผูช้ านาญการควบคุมผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

2560
2553

- ปัจจุบนั - หัวหน้าปฏิบตั ิการทางบัญชี
- 2560 - หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

-

2554

- ปัจจุบนั - หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

53 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

2560
2558
2553

- ปัจจุบนั - หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557
หัวหน้าบัญชีพิเศษ บัญชีพิเศษ รายงานทางการเงินและภาษี สายงานควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

24 นางสาววีรญา มหาขันธ์
หัวหน้าบริ การรายงานทางการเงิน

42 - ปริ ญญาโท Information Technology มหาวิทยาลัย
นเรศวร
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคล

-

-

25 นางขวัญหทัย สุ ขุมธรรมรัตน์
หัวหน้าบริ หารจัดการข้อมูลทางการเงิน

45 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

2560
2555

26 นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน

39 - Master of Business Administration, La Verne

-

-

25560 - ปัจจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

21 นางจาริ ณี ยิม้ อุดม
หัวหน้าปฏิบตั ิการทางบัญชี

พ.ย.2560 - ปัจจุบนั - หัวหน้าบริ การรายงานทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ต.ค.2560 - พ.ย.2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญ – วิเคราะห์พฒั นากระบวนการข้อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2558 - 2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * รวมการถือครองหุ น้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมา

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

- ปัจจุบนั - หัวหน้าบริ หารจัดการข้อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2560 - หัวหน้าวิเคราะห์และพัฒนาระบบสนับสนุ นงานด้านบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
- เลขานุการบริ ษทั
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล

ณ 31 ธันวาคม 2560
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - MBA (Accounting and Finance), University of
Bridgeport, Connecticut, USA
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Company Secretary Program (CSP), Developing
Corporate Governance Policy และ Anti-Corruption
for Executive Program (ACEP) ของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจหลักทรัพย์
สาหรับผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
- Professional Banker’s program, Wharton School of
the University of Pennsylvania, USA

จานวนการ
ถือครองหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)*
130,205

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - ปัจจุบนั - เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2555 - 2559 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บรรษัทภิบาล และ
เลขานุการบริ ษทั ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * รวมการถือครองหุ น้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริษทั ย่อย บริษทั ร่ วมและบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
และบริษัทที่เกีย่ วข้ อง

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริ หารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายเหตุ :
X
Y
W
D
L

รายนามผู้บริหารธนาคาร
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
นางสุ วรรณี แคม
นายระบิล พรพัฒน์กลุ
นางมารี แรมลี
นายเมธ กนกพิบูล
นายปิ ติพฒั น์ หาญวัฒนเศรษฐ์

ตาแหน่ งของผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสาขา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารคุณภาพและติดตามกลุ่มสิ นเชื่ อธุรกิจขนาดเล็ก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
หัวหน้านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน
นักวิเคราะห์อาวุโส - บริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน

บริษทั ย่ อย
1 2
X

3
D
Y
W

บริษทั ที่
เกีย่ วข้ อง
1

W
W
W

ประธานกรรมการและผู้มอี านาจลงนาม
ประธานกรรมการและผู้ไม่ มอี านาจลงนาม
กรรมการบริษทั และผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการบริษทั
ผู้ชาระบัญชี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 2

D
W
L

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

1. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์พญาไท จากัด
2. บริ ษทั เดซิ กนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด
3. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด

1. บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 3

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
1. บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ พญาไท จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
2. นางสุ วรรณี แคม
3. นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
4. นายระบิล พรพัฒน์กลุ
2. บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 1 คน โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และหลังจากนั้นจะได้ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อ
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และชาระบัญชีต่อไป
3. บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
2. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
3. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
4. นายเมธ กนกพิบูล
5. นางมารี แรมลี
6. นายสมจินต์ ศรไพศาล

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ ***
หัวหน้าตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA (Financial Management),
University of Bridgeport Connecticut, USA
- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39/IAS
- Operational Risk Management Forum
- โครงการอบรมผูบ้ ริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน
FINEX

ความสั มพันธ์
จานวนการ
ทางครอบครัว
ถือครองหุ้น
ระหว่ าง
ในบริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
ม.ค. 2561 ก.ค. 2556 มิ.ย. 2554

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ปัจจุบนั
ธ.ค. 2560

-

มิ.ย. 2556

เม.ย. 2549 -

พ.ค. 2554

หัวหน้าตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร พิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจ ลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจ 1 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * รวมการถือครองหุ น้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย
*** น.ส. ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม รักษาการตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบ ตั้งแต่วน
ั ที่ 18 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยธนาคารแต่งตั้งนายสุ นทร รักพาณิ ชย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานกากับการปฏิบตั งิ าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายวรุ ณ กาญจนภู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

51 - ปริ ญญาโท MBA, Eastern Michigan University, USA
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Compliance Training on Securities Business for Head
Compliance
- Global and Regional Legal & Compliance Conferences
- Rethinking Leadership
- Leadership Program for Manager
- Compliance Office Traning Program

ความสั มพันธ์
จานวนการถือ
ทางครอบครัว
ครองหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2559 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกากับการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2550 - 2556 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน, สายงานกฎหมาย,
สายงานตรวจสอบภายใน, และเลขานุการบริ ษทั
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2547 - 2550 - ผูจ้ ดั การกลุ่มกากับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

* รวมการถือครองหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้า 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 5 รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ในปี 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อ
นายรังสรรค์
ศรี วรศาสตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก เฉลิมชัย
สิ ทธิสาท
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิ งหะ
นิกรพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจุมพล
ริ มสาคร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวอน นิเจล
ริ กเตอร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพรสัณฑ์
วงศ์สมิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบุญทักษ์
หวังเจริ ญ *
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม **
่คูสมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเสนธิป
ศรี ไพพรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวเทียนทิพย์
นาราช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ด้านบริ หารความเสี่ ยง

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
2,556,580
9,100
53,573,367
4,901,201
-

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
2,556,580
9,100
23,541,834
6,226,767
-

จานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)

-

-

(30,031,533)
2,132,966
-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโรนัลด์ บาร์ท
ฮูชแมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
17
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
18
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ * นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถึง 31 ธันวาคม 2560
** นายปิ ติ ตัณฑเกษม ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
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