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ส่ วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1.1.1 ประวัติความเป็ นมา
ธนาคารทหารไทย ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และมีทนุ จด
ทะเบียนเริ่มแรกจานวน 10 ล้ านบาท โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการทหารทั ้งในและนอกประจาการ
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุลยเดชได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตัง้ ให้
ธนาคารทหารไทย จากัด และได้ มีการเพิ่มทุนครัง้ แรกจากจานวน 10 ล้ านบาท เป็ นจานวน 100 ล้ านบาท และได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537
ในเดือนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้ รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึง่ การรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้ ธนาคารมีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนอยู่ในเครือ ทาให้ สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้ อย่างครบวงจรมากขึ ้น
ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสาเร็จในการเพิ่มทุนจานวน 37,622 ล้ านบาท โดยกลุม่ ไอเอ็นจี ซึง่ เป็ นสถาบันการเงิน
จากประเทศเนเธอร์ แลนด์เข้ ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ทาให้ ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น
ปั จจุบันธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารอันดับที่ 7 ในสินทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงิน
เฉพาะ) ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวม 888.2 พันล้ านบาท เงินรับฝาก 649.6 พันล้ านบาท และสินเชื่อ 685.7 พันล้ านบาท
1.1.2 วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ของธนาคารใน 5 ปี ข้ างหน้ า
• กลยุทธ์ (Strategy)
ธนาคารได้ กาหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการที่จะช่วยผลักดันให้ ทีเอ็มบีบรรลุเป้าหมาย โดยทั ้งหมดนี ้พัฒนามาจาก
กลยุทธ์ การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) ที่เริ่มใช้ ตั ้งแต่ปี 2551:
1. มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึง้
ทีเอ็ มบีมุ่งเน้ น ความสาคัญในการสร้ างความเข้ าใจลูกค้ าอย่างลึกซึง้ ทั ้งในระดับบุคคลและระดับ ชุ มชน (รวมถึงความ
เข้ าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้ า) ซึ่งจะทาให้ ธนาคารสามารถพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และบริ การที่มีนวัตกรรมที่ดีและตรงตามความต้ องการ
ของลูกค้ า
2. เพิ่มจานวนเงินฝากคุณภาพ
ทีเอ็มบีม่งุ มัน่ ที่จะเพิ่มจานวนเงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมทั ้งบริหารต้ นทุนเงินฝากให้ ใกล้ เคียงกับธนาคารชั ้นนาที่เป็ นคู่แข่ง
การเพิ่มจานวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ ธนาคารสร้ างความสัมพันธ์ ใหม่กบั ลูกค้ า ขณะเดียวกันเงินฝากที่มีคุณภาพยังสามารถ
นาไปปล่อยสินเชื่อหรือลงทุนเงินในสินทรัพย์ ได้ ซงึ่ ทาให้ ธนาคารมีผลกาไรที่ยงั่ ยืน
3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีให้ ความสาคัญกับธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากเป็ นสิ่งที่สนองตอบความต้ องการพื ้นฐานด้ านธนาคารของลูกค้ า
ทั ้งหมด และยังช่วยให้ ธนาคารมีความใกล้ ชิดกับลูกค้ าและเข้ าใจลูกค้ ามากขึ ้น การมองเห็นการทาธุรกรรมของลูกค้ าได้ ดีขึ ้นจะช่วย
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ให้ ธนาคารมี การบริ ห ารสภาพคล่อง การบริ ห ารความเสี่ยงที่ ดีขึ ้น และมี ต้นทุน ทางการเงิน (Funding cost) ลดลง สาหรับทีเอ็ม บี
ความเป็ น เลิศด้ านธุรกรรมทางการเงินยังหมายถึงการให้ บ ริการลูกค้ าด้ วยวิธีการที่มีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลมากที่สดุ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้จะช่วยส่งผลให้ ทีเอ็มบีกลายเป็ นธนาคารหลักของลูกค้ า
4. การสร้ างรายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้ อย่ างยั่งยืน
ทีเอ็มบีให้ ความสาคัญกับการสร้ างรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยอย่างยัง่ ยืนมาโดยตลอด เพราะรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจะส่งผลให้
ธนาคารสามารถบริ หารเงินทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากใช้ เงินทุนเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกั บการปล่อยสินเชื่อ อีกทั ้งยังเป็ น
การสร้ างรายได้ อย่างยัง่ ยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ
5. ใช้ เงินทุนและบริ หารสภาพคล่ องอย่ างมีประสิทธิภาพ
ทีเอ็มบีม่งุ มั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายกาไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้าหมายที่จะบรรลุอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั ้นนา ภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้ ม่งุ เน้ น
เพิ่มจานวนลูกค้ าในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้ ว (Risk-adjusted return) ที่ดีกว่า อาทิเช่น กลุ่ม SME พร้ อม
กับบริ หารสภาพคล่องในเชิงรุกและเพิ่มส่วนแบ่งการใช้ จ่ายเงินของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย (Share of Wallet) โดยการ cross-selling
และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ แก่ลกู ค้ าปั จจุบนั
6. บริ หารต้ นทุนอย่ างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ ้นธนาคารจะต้ องปรับปรุ งประสิทธิภาพในการทางานทั ้งทางด้ านรู ปแบบของการประกอบธุรกิจ
(Business Model) และกระบวนการท างาน (Operational Process) ทุ ก ภาคส่ ว นของธนาคารมี ส่ ว นส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการทางานผ่านโครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
7. เพิ่มขีดความสามารถขององค์ กรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทีเอ็ม บีมุ่งมั่นที่ จะสร้ างพนักงานที่มี ขีดความสามารถและศักยภาพสูง โดยพนักงานมี ความแนวคิ ดและทักษะในการ
ทางานร่วมมือกันข้ ามสายงานและตัดสินใจเพื่อบรรลุกลยุทธ์ ขององค์กร
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2556

•

ทีเอ็มบี ได้ สร้ างความร่ วมมืออย่างแข็งแกร่ งกับเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ซึ่งเคยเป็ นหน่วยงานหนึ่งของ
ไอเอ็นจี ประกันชีวิต โดยมีวิสยั ทัศน์ ร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวและกลยุทธ์ การยึดลูกค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง

•

การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ให้ อยู่ ภ ายใต้ Empowering Organization
Framework เพื่อให้ ธนาคารมีสภาพแวดล้ อมที่ให้ คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสใน
การพัฒ นาเส้ นทางอาชีพให้ กับพนักงานของธนาคาร ในปี นี ้ทีเอ็มบีได้ เปิ ดตัว 'Career by ME' เพื่อสร้ าง
แรงบัน ดาลใจให้ พ นักงานมีอิ สระในการพัฒ นาเส้ น ทางอาชีพ ของตัวเอง โดยทีเอ็ม บีได้ จัดหาเครื่ องมื อ
สาหรั บ พนักงานในการวางเป้ าหมายระยะยาวที่ เหมาะสมกับ ทักษะในปั จ จุบัน และเติ ม เต็ ม ทักษะที่
พนั กงานยัง ขาด พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่ อ พัฒ นาตัว เองพร้ อมกั บ ปรึกษาหัว หน้ า งานและ
สามารถรับผิดชอบกับเส้ นทางอาชีพของตัวเอง
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•

ในปี 2556 ทีเอ็มบีได้ กาไรก่อนตั ้งสารองถึง 14.4 พันล้ านบาท เป็ นครั ้งแรกในประวัติศาสตร์ ของธนาคารที่
กาไรก่อนตั ้งสารองทะลุหมื่นล้ านบาท

•

ทีเอ็ม บี ได้ รับ การปรับ เครดิ ตเพิ่ มขึน้ โดยสแตนดาร์ ดแอนด์ พัวร์ ส (Standards & Poor’s) จาก BB+ เป็ น
BBB- เนื่องจากการพัฒนาอย่างมั่นคงของผลประกอบการ ความสามารถในการจัดการคุณภาพสินทรัพย์
รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ทีเอ็มบียงั ได้ รับการเข้ าร่วมเป็ นหนึ่ง
ในบริ ษัทในดัชนี MSCI Global Standard ซึง่ การได้ เข้ าร่ วมในดัชนี MSCI เป็ นตาแหน่งที่เป็ นที่ต้องการสูง
และเพิ่มความโดดเด่นให้ แก่ห้ นุ ของธนาคารในสายตาของนักลงทุนทัว่ โลก

•

ทีเอ็มบีบรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 14.7 ซึง่ การเติบโตที่แข็งแกร่งนั ้นมา
จากความสาเร็ จ ของการปรั บ ใช้ กลยุท ธ์ ของธนาคาร นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยังประสบความสาเร็ จ ในการ
ควบคุม คุณ ภาพสิน ทรัพ ย์ สะท้ อ นให้ เห็ น ได้ จ าก อัตราส่วนสิน เชื่ อ ด้ อยคุณ ภาพต่ อ เงิน ให้ สิน เชื่ อ ของ
ทีเอ็มบีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 อยู่ทีร้อยละ 2.85 และ อัตราส่วนสารองต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 157

•

ทีเอ็มบีได้ รับการปรับเครดิตเพิ่มขึ ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดีส์ (Moody’s) จาก Baa3 เป็ น
Baa 2 พร้ อมแนวโน้ ม “มีเสถียรภาพ” เนื่อ งจากการดาเนินงานที่ดีขึ ้นอย่างต่อ เนื่ อง การรักษาคุณภาพ
สินเชื่อและสัดส่วนสารองต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพที่แข็งแกร่ ง รวมถึงการรักษาสภาพคล่ องและการดารง
เงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง

•

ทีเอ็มบียงั ประสบความสาเร็จในการเสนอขายตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครัง้
ที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิท ธิไถ่ถอนก่อนกาหนด ที่อัตราดอกเบี ย้
คงที่ร้อยละ 5.50 ต่ อปี มูลค่า รวม 15,000 ล้ านบาท ทาให้ ณ สิ ้นปี 2557 เงินกองทุน ต่อ สิน ทรัพ ย์ เสี่ยง
(CAR) อยู่ในระดับสูง ที่ร้อยละ 18.3

•

ในปี 2557 ธนาคารได้ พัฒนาระบบทีเอ็มบี อินเตอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง สาหรับคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต และ
ระบบทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพลิเคชั่น สาหรับ อุปกรณ์ ที่ใช้ ระบบปฏิ บัติการ iOS/Android เพื่อช่วยให้ ทุก
ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ าเป็ นเรื่ องง่าย ทั ้งนี ้ทีเอ็มบีได้ เพิ่มจุดบริการสาหรับการทาธุรกรรมฝากเงินสด
มากกว่า 2,400 จุดบริ การ ผ่ า นสาขาของธนาคารออมสินและที่ ท าการไปรษณี ย์ไทยทั่ว ประเทศ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าของธนาคารในการฝากเงินสด

•

ธนาคารได้ อ อกผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ เช่น กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ บัตรเครดิต ได้ แ ก่ บัตรเครดิต So Smart และ บัตร
เครดิต So Fast นอกจากนี ้ ทีเอ็มบี ได้ ยกระดับสิทธิประโยชน์ One bank และพัฒนาอีกขั ้นหนึ่งของความ
สะดวก ด้ วยบริการรับเช็คถึงที่ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ ธุรกิจ

•

ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเติบโตเงินฝากและเงินให้ สินเชื่อ รวมถึงกาไรก่อนตั ้งสารองเพิ่มขึ ้นถึง
20% แม้ ในสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ผัน ผวน นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยังประสบความสาเร็ จในการออกหุ้ นกู้ไม่ มี
หลักประกันไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินหยวน (ติ่มซาบอนด์) วงเงิน 600 ล้ านหยวน อายุ 3 ปี ชุดแรกจากประเทศ
ไทยที่จ าหน่า ยในต่างประเทศ ซึ่งที เอ็ มบีได้ รับ รางวัลตราสารหนี ส้ กุลเงิน ท้ องถิ่น ยอดเยี่ ยม 2015 (Best
Local Currency Bond 2015) จาก The Asset Triple A Country Awards

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ปี 2559
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•

ธนาคารเปิ ดตัว ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ น ทางการ ซึง่ เป็ นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ ทกุ ธุรกรรม
ทางการเงินเป็ นเรื่องง่าย สะดวกสบาย พร้ อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มากขึ ้น เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในการ
ใช้ งาน อีกทัง้ ยังได้ มีการพัฒ นาระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับลูกค้ าธุรกิจ หรื อ TMB Business
Click ให้ สมบู ร ณ์ มากยิ่ ง ขึ น้ ด้ วยการเพิ่ ม ฟั งก์ ชั่ น การโอนเงิ น ต่ า งธนาคารผ่ า นระบบ SMART และ
BAHTNET เพื่อ เอื อ้ อานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ า สามารถบริ ห ารจัดการการเงินได้ ครบวงจร นอกจากนี ้
ทีเอ็มบียังได้ เปิ ดตัวบริ การค ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee ซึง่ เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานภาครัฐโดยไม่จาเป็ นต้ องเดินทางมาติดต่อ

•

นอกจากนี ้ธนาคารได้ ออกผลิตภั ณฑ์ ใหม่เพื่อตอบโจทย์ ความต้ อ งการในการท าธุรกรรมของลูกค้ ามาก
ยิ่งขึ ้น เช่น บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ซึ่งเป็ นบัญชีเพื่อการทาธุรกรรมโดยลูกค้ าสามารถท าธุรกรรมภายใน
ธนาคารทีเอ็มบีและถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มทุกธนาคารทัว่ ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวน
ครัง้ รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิน และหักบัญชีอัตโนมัติ 5 รายการแรก
ต่อเดือน อีกทั ้งไม่จาเป็ นต้ องมีเงินขั ้นต่าคงไว้ ในบัญชี ทั ้งนี ้การเติบโตถึงร้ อยละ 10 จากปี 2557 สะท้ อน
ความสาเร็จของเงินฝากสาหรับการทาธุรกรรม (Transactional deposit) ประเภทนี ้ได้ เป็ นอย่างดี

•

โปรแกรมการเปลีย่ นแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ ถูกนามาปฏิ บตั ิเพื่อให้ ธนาคารมีสภาพแวดล้ อมที่
ให้ คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสในการพั ฒ นาเส้ นทางอาชีพให้ กับพนักงานของ
ธนาคาร ในปี 2558 นี ้ ได้ มี ก ารริ เริ่ ม โครงการพั ฒ นาพนั ก งานผู้ มี ศั ก ยภาพ (Talent Development
Program) เพราะที เอ็มบี เชื่อว่าพนักงานที่ มีศักยภาพจะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์ กรที่สาคัญในการสร้ าง
ประสบการณ์ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึ ้นและเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของทีเอ็มบี โดยธนาคารได้
สร้ างโอกาสให้ กับ พนักงานในการเสริ มสร้ างความรู้ และประสบการณ์ ให้ กับตนเอง อีกทั ้งยังวางแผนให้
พนักงานได้ เห็นถึงโอกาสในการเติบโตภายในธนาคาร และสนับสนุนให้ พนักงานได้ พัฒนาศักยภาพของ
ตนให้ มากยิ่งขึ ้นสืบเนื่องไป

•

ตลอด 6 ปี ที่ ที เ อ็ ม บี มุ่ งมั่ น มอบโอกาส และปลูก ฝั งเยาวชนด้ ว ยโครงการไฟฟ้ า เพื่ อ สร้ า งสิ่ง ดี ๆ คื น สู่
สังคมไทยอย่ างยั่ง ยืน ผ่ านการเรี ยนรู้ กิจ กรรมสร้ างสรรค์ เชิง ศิลปะแขนงต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีโครงการ
ไฟฟ้า อินอะบ็อกซ์ โดยให้ พนักงานสาขาเป็ นพลังขับเคลื่อน รับฟั งชุมชน แก้ ปัญหาชุมชน และตอบโจทย์
ความต้ องการของชุมชนที่อยู่รอบธนาคาร โดยช่วยแก้ ไขปั ญหา พัฒนาชุมชน เป็ นการพัฒนาสังคมไทย
อย่างยั่งยืน เพราะเจาะลึกความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริงและเป็ นการปลูกฝั งจิตสานึก Make THE
Difference ให้ กับ พนั กงาน โดยในปี 2558 ที เ อ็ ม บี ได้ รับ รางวัล ยอดเยี่ ยมด้ า นการพั ฒ นาชุม ชนของ
“ไฟฟ้า” และรางวัลยอดเยี่ยมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจการเงินและการธนาคารในระดับ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย จากผลงานด้ านซี เ อสอาร์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง เอเชี ย ครั ง้ ที่ 5 (The 5th Asia Best CSR
Practices Awards) ที่จัดโดยเครื อข่ายผู้บริหารการตลาดแห่งเอเชีย (Chief Marketing Officers Asia) ณ
ประเทศสิงคโปร์

•

ในปี 2559 ทีเอ็มบีประสบความสาเร็จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพกระบวนการการทางาน และจะ
มุ่งมั่นที่จะพัฒ นาองค์ กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน กับคู่แข่ง ทาง
ธุรกิจได้ อย่างเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
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•

ประสบความสาเร็ จ ในการเติ บ โตกาไรก่ อ นการตัง้ สารองถึง 10% แม้ สภาวะเศรษฐกิ จ จะยังไม่ ฟื้น ตัว
ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตประสบความสาเร็ จในการเติบโตได้ อย่างดีเนื่องจากทีเอ็มบีเข้ าใจถึงความต้ องการ
ของลูกค้ ามากขึ ้นจึงเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ง่ายในราคาที่ลกู ค้ าเข้ าถึงได้ ภายใต้ แนวคิด“ประกันทาง่าย ใครก็
มีได้ ”

•

นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยัง ยึด ถื อ ความเป็ นเลิศด้ านกระบวนการท างาน โดยในปี 2559 ได้ ท าการพั ฒ นา
ศักยภาพและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อบ้ านสาหรับลูกค้ ารายย่อยจากที่ใช้ เวลาในการพิจารณาสินเชื่อ
ถึง 30 วัน ปั จจุบนั ใช้ เวลาเพียง 5 วันทาการ ตั ้งแต่การยื่นขอจนถึงได้ รับอนุมตั ิและยืนยันลูกค้ า

•

การมุ่งเป็ น ธนาคารเพื่ อ ธุรกรรมทางการเงิ นที่ เป็ น เลิศ ทีเอ็ มบี มีความมุ่ง มั่น ที่จ ะเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพและ
ความสะดวกสบายในการท าธุ รกรรมทางการเงิน ที่ ช่ว ยลดความยุ่ง ยากในการท าธุ รกรรมและช่ว ยให้
ลูกค้ า เชื่ อ มโยงกับ สัง คมและธุ รกิ จ ได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยในปี 2559 ที เอ็ ม บี ได้ พั ฒ นาต่ อ ยอด
ผลิตภัณฑ์ ออลล์ ฟรี เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการในการทาธุรกรรมของลูกค้ ามากยิ่งขึ ้น โดยลูกค้ ายังคง
สามารถท าธุรกรรมภายในธนาคารที เอ็ ม บี แ ละถอนเงิน สดจากตู้เอที เอ็ ม ทุกธนาคารทั่ว ไทยโด ยไม่ มี
ค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ พร้ อ มทั ้งขยายการยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ต่างธนาคาร
การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ จาก 5 ครัง้ ต่อเดือนเป็ นไม่จากัดจานวนครั ้ง โดยไม่ต้องมีเงินคงเหลือ
ในบัญชี

•

ตั ้งแต่การเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ของ ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ซึ่งเป็ นโมบายแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยให้ ทกุ ธุรกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย ปั จจุบนั จานวนธุรกรรมทางการเงินสาหรับลูกค้ า
รายย่อ ยผ่านช่อ งทางอิ เล็กทรอนิกส์ เติ บโตอย่างก้ าวกระโดด จนมีจานวนธุ รกรรมมากกว่าธุรกรรมทาง
การเงินที่ผ่านช่องทางที่ใช้ คนในการบริการในปี 2559

•

จากโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ แห่ งชาติที่ เกิดจากการร่ วมมือ กัน ระหว่า ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางการเงินของประเทศไทยให้ สอดรับและส่งเสริม การ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย พร้ อมเพย์ เป็ นโครงการแรกที่ถูกพัฒนาเพื่ออานวยความสะดวกในการโอนเงิน
และรับ โอนเงิน ที่ รวดเร็ วยิ่ งขึ ้น รวมทัง้ การรับ เงิน สวัสดิ การต่า งๆจากภาครัฐ ซึ่งที เอ็ ม บีได้ เตรี ยมพร้ อ ม
รองรับทั ้งในด้ านระบบและบริการที่จะเปิ ดตัวในปี 2560

•

หลักประกันทางธุรกิจ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารแรกที่ออกผลิตภัณฑ์เพื่อรอบรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2559 เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ รับโอกาสใน
การทาธุรกิจมากขึ ้น เพราะสามารถนา “ทรัพย์ สนิ ที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ ” มาเป็ นหลักประกันเพิ่มเพื่อขอ
สินเชื่อได้
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การเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรัพ ยากรบุคคล (HR Transformation) ทีเอ็มบีเชื่อว่าพนักงานที่มีศักยภาพ
จะเป็ น กาลังขับ เคลื่อ นองค์ กรที่สาคัญในการสร้ างประสบการณ์ ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น ที่จะเป็ น การเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ งขัน ของที เอ็ม บี ในปี 2559 ที เอ็ม บีป รับ เปลี่ยนการพิ จ ารณาผลประโยชน์ ของ
พนักงานจากระบบลาดับขัน้ องค์ กรเป็ นพิ จารณาตามหน้ าที่งาน เพื่อเป็ นตัวพลักดัน ให้ พ นักงานพัฒนา
ศักยภาพในการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น นอกจากนั ้นทีเอ็มบียงั ปรับองค์ กรให้ มีประสิทธิ ภาพมาก
ขึ ้นด้ ว ยการลดจานวนระดับ ชัน้ ของโครงสร้ า งองค์ กรจาก 6 ขัน้ มาเป็ น 5 ขั ้น เพื่ อให้ ลดความเลื่อมล่า
ภายในองค์กรและให้ พนักงานแสดงศักยภาพได้ อย่างเต็มที่

• เติบโตฐานลูกค้ าด้ วยการบริ การการทาธุรกรรมที่ตอบโจทย์และประโยชน์ตามการใช้ งานจริง ด้ วยการที่ผ้ ู

โอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้ าบัญชีที่ใช้ บริการพร้ อมเพย์ ประกอบกับการไม่มีค่าธรรมเนียมโอนออก
ของบัญชีออลล์ฟรี ทาให้ ลกู ค้ าสามารถทาธุรกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทั ้งรับ
และจ่ายได้ ในบัญชีเดียว เป็ นผลให้ ในปี 2560 ธนาคารสามารถโตเงินฝากของบัญชีออลล์ฟรีได้ ถงึ ร้ อยละ
50.9
• ที เอ็ ม บี ได้ มี โ ปรแกรมด้ า นการตลาดที่ ให้ ป ระโยชน์ กับ ลูก ค้ า ที่ ใช้ ธ นาคารผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทัลชื่ อ TMB

WOW เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าให้ มาใช้ ธนาคารเป็ นธนาคารหลัก และเพิ่มการใช้ บริการผ่าน
ช่องทางดิจิทัล ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดี ร้ อยละ 40 ของลูกค้ าที่ใช้ บริ การผ่านทีเอ็มบีทัช เข้ าร่วมโปรแกรม
และด้ วยการพัฒ นาช่ อ งทางการให้ บ ริ การผ่ านแอปพลิเคชั่ น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถือ ทัง้ ด้ านการตลาดและ
ประสบการณ์ การใช้ งานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ลกู ค้ าหันมาใช้ บริ การผ่านทีเอ็มบีทัชมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
จานวนผู้ใช้ งานได้ ทะลุเกินหนึง่ ล้ านรายในปี 2560
• รายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยเติบโตต่อเนื่อง เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 21.4 ทีเอ็มบีได้ ต่อสัญญาความร่วมมือที่ธนาคารมี

กับ เอฟดับ บลิว ดี ประกันชี วิต จ ากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาขั ้นต้ น 15 ปี มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2560 ซึ่ง การร่ ว มมื อ ในครัง้ นี ้ ธนาคารได้ รับ รายได้ ค่า ธรรมเนี ยมการเข้ า ถึงช่ อ งทางการให้ บ ริ การของ
ธนาคาร (Access fee) ที่ น อกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ยมการขายและรายได้ พิ เศษ (Incentive) หลัง หั ก
ค่าใช้ จ่ายและภาษี ต่างๆทั ้งสิ ้น เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้ รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุทธิ 19,582 ล้ าน
บาท ธนาคารและเอฟดับ บลิวดี ได้ ร่ว มมื อกันอย่างใกล้ ชิ ดในการเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกันชี วิตให้ กับ
ลูกค้ าธนาคารมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนั ้น การต่อสัญญาความร่ วมมือในครั ้งนี ้จะสนับสนุนให้ ธุรกิจ
การเสนอขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตผ่านธนาคารแข็งแกร่งมากขึ ้น ด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
•

เพื่อ ต่อยอดคุณค่าของการสร้ างเสรี ภาพในการลงทุ น (Open Architecture) ให้ กับ ลูกค้ า ทีเอ็มบี ได้ เปิ ด
ให้ บริ การการซื ้อกองทุนบนแอปพลิเคชั่นทีเอ็มบีทัช ผ่านโทรศัพท์ มือถือ ที่ทาให้ ลกู ค้ าสามารถทาธุรกรรม
และติดตามผลการลงทุนได้ สะดวกมากขึ ้น พร้ อมตัวเลือกกองทุนที่มีผลการดาเนินงานดีที่เหมาะกับระดับ
ความเสีย่ งที่แตกต่างของลูกค้ า นอกเหนือจากนั ้น เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงการให้ คาปรึกษาเพื่อการ
ลงทุนที่ซบั ซ้ อนได้ มากขึ ้น ทีเอ็มบีได้ เปิ ดให้ บริการที่ปรึกษาด้ านการลงทุน (TMB Advisory) ที่มาพร้ อมกับ
ห้ องให้ คาปรึกษาส่วนตัว (Advisory room) ในสาขา เพื่ อให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงการผู้เชี่ยวชาญการลงทุน จาก
สาขาใกล้ บ้าน ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่สาขาคอยช่วยเหลือและร่วมการพูดคุย เป็ นผลให้
รายได้ ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายกองทุนเติบโตถึงร้ อยละ 76 ในปี 2560
ส่วนที่ 1 หน้ า 6
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1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2561
ในปี 2561 ที เอ็ม บี ยังคงมุ่งมั่น ในการให้ บ ริ การลูกค้ า ด้ วยเพิ่ มความสะดวกในการท าธุ รกรรม และการขายที่เน้ นความ
ต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นผลให้ ธนาคารมีการเติบโตของกาไรจากผลการดาเนินงานและรายได้ อย่างต่อเนื่อง
•

มุ่งมั่นการสร้ างฐานลูกค้ าที่ใช้ ที เอ็ม บีเป็ นธนาคารหลักด้ วยการเปิ ดตัวผลประโยชน์ รูป แบบใหม่ที่เรี ยกว่า “Get
More with TMB” ซึ่งเป็ นผลให้ มีจานวนลูกค้ าที่ใช้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 20 จากปี 2560 ใน
ขณะเดี ยวกัน ก็ มี ลกู ค้ าใหม่ ที่ ต้อ งการได้ รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ นี เ้ ข้ า มาเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย โดยมี จ านวนบัญ ชี No-Fixed
เพิ่มขึ ้นกว่า 540,000 บัญชี และบัญชี All Free เพิ่มขึ ้นกว่า 530,000 บัญชี ในปี 2561

•

เพื่ อ เป็ นการตอกย า้ และพั ฒ นาการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารลงทุ น อย่ า งเสรี ภ าพ (Open Architecture) ให้ มี
ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ทีเอ็มบีได้ ประกาศความร่ วมมือกับ Eastspring Investment ที่เป็ นผู้นาบริ ษัทจัดการกองทุน
ระดับเอเชีย โดยการร่ วมมือในครัง้ นี ้ ไม่เพียงแต่ทาให้ ธนาคารมีรายได้ พิเศษเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ จนเป็ นผล
ให้ รายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85 จากการขายหุ้นร้ อยละ 65 ในบริ ษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหาร
ไทย ในปี 2561 แต่ยงั จะทาให้ ทีเอ็มบีสามารถเข้ าถึงความเชียวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์ ระดับโลก จากบริษัทใน
เครื อ ของพรู เด็ นเชี ยลที่ เป็ น บริ ษั ท แม่ ข อง Eastspring Investment อี กด้ ว ย ทัง้ นี ้ Eastspring Investment เป็ น
บริ ษัทหลักทรัพย์ ที่ประสบความสาเร็ จที่มีกองทุนระดับต้ นๆ ทั่วเอเชีย บริ ษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย
จะได้ รับการสนับสนุนและสามารถเข้ าถึงความรู้ที่จะนามาพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายมาก
ขึ ้น ซึง่ สุดท้ ายแล้ วก็จะเป็ นประโยชน์กบั ทีเอ็มบีที่เป็ นทั ้งคู่ค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท

•

จากรายได้ พิเศษที่ได้ จากความร่ วมมือกับ Eastspring Investment และจากการที่มาตรฐานทางบัญชี IFRS9 จะ
ถูกนามาบังคับใช้ เร็วๆ นี ้ ทีเอ็มบีจงึ ใช้ กลยุทธ์ การบริหารงานอย่างรอบคอบ ด้ วยการตั ้งสารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เพิ่มเติม ส่งผลให้ เงินสารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มเป็ น 16,100 ล้ านบาท ในปี 2561

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุ่มตามหลักเกณฑ์ การกากับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นการจัดตั ้งกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารออกเป็ น 2
ประเภท แยกตามสัดส่วนการถือหุ้นและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกดาเนินงาน ดังนี ้
1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริ ษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้ สนิ เชื่อหรื อธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ
ที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้ เป็ นการเฉพาะหรื อมี หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะซึ่งธนาคารถือหุ้นตั ้งแต่
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด และการบริหารงานของบริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
ธนาคาร
2. กลุ่ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ด้ านการเงินและธุรกิจสนับสนุนการดาเนินการของธนาคาร
โดยบริษัทย่อยในกลุม่ นี ้จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
• ธุรกิจด้ านการเงิน เป็ นบริษัทลูกซึ่งดาเนินธุรกิจการเงินที่ธนาคารถือหุ้นตั ้งแต่ร้อยละ 50 ขึ ้นไปของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ซึ่งการประกอบธุรกิจของธุรกิจทางการเงินอาจมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้ เป็ นการเฉพาะหรื อมีหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจ ประกัน ชีวิต ธุรกิจ ประกัน วิน าศภั ย ธุรกิ จบัตรเครดิต ธุรกิจ สิน เชื่ อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ ธุรกิ จ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ การกากับ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
•

ธุรกิจสนับสนุนการดาเนินกิจการของธนาคาร เป็ นบริษัทลูกซึง่ ประกอบกิจการใน 2 ลักษณะ
(1) ที่เป็ นงานด้ านปฏิ บัติการ ซึ่งธนาคารจะต้ องปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจปกติหรืองานที่เอื ้ออานวยต่อการ
ดาเนิ นงานของธนาคารโดยตรงโดยเป็ นการให้ บ ริ การแก่บ ริ ษั ท ในกลุ่ม ธุรกิ จทางการเงิน เดี ยวกัน หรื อ
ตามที่ กาหนดในประกาศธปท.ว่า ด้ ว ยการอนุญ าตให้ ธ นาคารรับ ให้ บริ การแก่ ธุ รกิ จ ทางการเงิ น หรื อ
ทางการ (insourcing) หากเป็ นธุรกิจสนับสนุนประเภทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ รวมถึง
ธุ รกิ จ การให้ บริ ก ารด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Infrastructure) สามารถ
ให้ บริ การแก่บุคคลทั่วไปได้ นอกจากนี ธ้ ุรกิจสนับ สนุนดังกล่าวยังสามารถให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิ จ
ให้ บ ริ การขนส่ง เงิน รายอื่ น ได้ ในกรณี ที่ ผ้ ูป ระกอบธุรกิ จให้ บ ริ การขนส่ง เงิน รายอื่ น นัน้ เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิ น ที่ ต้องดาเนิ น การตามแผนรองรับ การดาเนิ น ธุ รกิ จ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan :
BCP)
(2) ธุรกิจ เทคโนโลยี ท างการเงิ นที่ มีลักษณะเป็ น การให้ บ ริ การเพื่ อ สนับสนุน การดาเนิ นธุ รกิจ หรื อ เป็ น การ
บริ การที่ ช่ ว ยสนับ สนุน ให้ ลูกค้ า มี ข้ อ มูลทางการเงิน ที่ จะช่ ว ยสนับ สนุน การเข้ าถึง สิน เชื่ อ ของสถาบั น
การเงิน โดยธนาคารถือหุ้นตั ้งแต่ร้อยละ 50 ขึ ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยในกลุม่ ตามผังภูมิโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี ้
1.3.2 โครงสร้ างของกลุ่มบริ ษัท

ธนาคารทหารไทย
Solo consolidation
100%
บบส.พหลโยธิน

1.3.3 การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี ้
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ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทย่ อย
1. บบส. พหลโยธิน
2. บลจ. พญาไท*
รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
1. บลจ. ทหารไทย
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย สุทธิ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์
บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการกองทุน

มูลค่ าเงินลงทุน
การถือหุ้นของ
ตามวิธีราคาทุน
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
25
649
674
197
(649)
222

100.00
100.00
35.00

*บริษัทได้ ยื่นคาร้ องขอขอชาระบัญชีไปยังกระทรวงพาณิชย์ ตังแต่
้ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 และปั จจุบนั อยู่ในระหว่างขึ ้นตอนการชาระบัญชี
•

บริ ษัท บริ หารสินทรั พย์ พหลโยธินจากัด เป็ นบริษัทที่จดั ตั ้งขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอนสินเชื่อและ
สิน ทรัพ ย์ ด้อ ยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกัน ของสินทรัพ ย์ นั ้น และน าไปบริ ห ารให้ ได้ รับ ผลตอบแทน
เพิ่มขึ ้น

•

บริ ษัท หลักทรั พย์ จัดการกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่า ด้ วยหลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และธุรกิจจัดการลงทุน ตามที่ได้ รับ อนุญาตจากคณะกรรมการ
กากับ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ บริ ษั ท ถูกจัดตั ้งขึ ้นโดยมี ธนาคารทหารไทยเป็ น แกนน าของกลุ่ม ผู้ถือ หุ้น
ปั จจุบนั บริษัทให้ บริการทางด้ านกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแก่ลกู ค้ า
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2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารและบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ้ย รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ และรายได้ จาก
การดาเนินงานอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2561 ดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงสร้ างรายได้

2561

รายได้ ดอกเบีย้

ร้ อยละ

2560

ร้ อยละ

ร้ อยละ

2559
68.9 35,631

35,128

56.6

34,713

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1,761

2.8

1,824

3.6

1,746

3.6

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้

56
1,219

0.1
2.0

61
1,213

0.1
2.4

267
1,369

0.6
2.8

32,082

51.7

31,580

62.7

32,086

66.5

10

35

0.1

163

0.3

12,764

20.6

13,533

26.9

10,168

21.1

1,529

2.4

1,147

2.3

1,692

3.5

ขาดทุนสุทธิ จากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดง
ด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ

(11)
11,963
64
663

19.2
0.1
1.1

(24)
64
-

0.1
-

(13)
201
-

0.4
-

932

1.8

585

1.2

รายได้ รวม

62,100

100.0

50,365

100.0

48,264

100.0

เงินให้ สินเชื่อ
อื่นๆ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการด้ านเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน และประกันชีวิต
และทรัพย์สนิ อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้ าในแต่ละกลุ่มมีความต้ องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงได้ แบ่งกลุม่ ลูกค้ าออกเป็ น
กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจและกลุม่ ลูกค้ าบุคคล เพื่อที่จะได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ ตรงตามความต้ องการมากที่สดุ ดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
2. กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3. กลุม่ ลูกค้ ารายย่อย
2.1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริ การสาหรั บกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย
• กลุม่ ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้ านบาทต่อปี
• กลุม่ ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) มียอดขายตั ้งแต่ 1,000 ล้ านบาท ถึง 5,000 ล้ านบาทต่อปี
• กลุม่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั ้งแต่ 100 ล้ านบาท ถึง 1,000 ล้ านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้ า
หนังสือค ้าประกัน
บริการธุรกรรมทางการเงิน
บริการด้ านชาระเงิน
บริการด้ านเรียกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้ านการค้ าระหว่างประเทศ บริการด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริการด้ านความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริการเพิ่มเติม
บริการบัตรธุรกิจ
บริการตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริการวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน
2.1.2 ผลิตภัณฑ์ และบริ การสาหรั บกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประกอบด้ วย
• ผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้ อยกว่า 100 ล้ านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้ า
สินเชื่อเพื่อ SME (ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ ท บิส)
หนังสือค ้าประกัน
บริการธุรกรรมทางการเงิน
บริการด้ านชาระเงิน
บริการด้ านเรียกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้ านการค้ าระหว่างประเทศ บริการด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริการด้ านความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริการเพิ่มเติม
บริการบัตรธุรกิจ
2.1.3 ผลิตภัณฑ์ และบริ การสาหรั บกลุ่มลูกค้ าบุคคล
กลุม่ ลูกค้ าบุคคล สามารถแบ่งได้ เป็ น
• ลูกค้ าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตั ้งแต่ 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้ าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตั ้งแต่ 15,000 บาท – 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้ าบุคคลทัว่ ไป สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตั ้งแต่ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุม่ ลูกค้ าบุคคล สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free)
บัญชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed)
ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อบ้ าน
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
บัตรเครดิต
ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ศูนย์รวมกองทุนดี ยื่ห้อดัง ที่เดียวครบ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ประกันชีวิตเพื่อการออม
ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองทรัพย์ สนิ
บริการธนบดีธนกิจ
บริการธนบดีธนกิจ
บริการธนบดี
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การให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์ การลงทุน TMB Open Architecture
ทีเอ็มบีถือเป็ นธนาคารไทยแห่งแรก ที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนกองทุนรวมให้ กับ ลูกค้ าทุกคนทุกกลุ่ม ธนาคารได้ เปิ ดให้ บ ริการ TMB
Open Architecture ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย บลจ.ชั ้นนา ที่เหมาะกับ
ความเสี่ยงของลูกค้ าหลายระดับมาให้ ลกู ค้ าเลือกลงทุนได้ อย่างมั่นใจและสะดวกในที่เดียว ปั จจุบนั ลูกค้ ามีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์
หลากหลายประเภท จาก บลจ.ชั ้นนา ซึง่ รวมถึง Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, One Asset, Tisco, TMBAM, และ UOBAM
และ บลจ. KAsset ให้ ลกู ค้ ามีตวั เลือกที่มากขึ ้นอีกด้ วย
การให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารและเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้ างสรรค์ นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและ
การประกันสุขภาพที่ดี ที่ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงชีวิตได้ อ ย่างลงตัว ลูกค้ าทุกคนจะสามารถใช้ ชีวิตได้
อย่างมัน่ ใจและก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คง
สาหรั บธุ รกิ จประกันวิ น าศภั ย ธนาคารร่ วมกับ บริ ษั ท ประกัน วิ นาศภัยหลายแห่ ง โดยให้ บ ริ การรับ ประกัน ภั ยหลักประกัน สิน เชื่ อ
นอกจากนั ้น ยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่น ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ประกันสุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การในปี ที่ผ่านมา
1) กลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดใหญ่
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดใหญ่
ทีเอ็มบี ยังคงมุ่งมั่นที่ จะเป็ นธนาคารหลักที่ลกู ค้ าเลือ กเป็ น อัน ดับ 1 ในการทาธุ รกรรมทางการเงิน (Most advocated operating
bank) ควบคู่ไปกับการเป็ นที่ปรึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและสร้ างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้ กับลูกค้ าอย่างสูงสุด ผ่านผลิตภัณฑ์
ทางการเงินและโซลูชนั่ ทางธุรกิจที่ตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า
ภาพรวมในปี 2561
ในปี ที่ผ่านมาทีเอ็มบีได้ นาเสนอซัพพลายเชนโซลูชนั่ (Supply chain solutions) และยังคงมุ่งมัน่ ที่จะส่งมอบบริ การทางธุรกรรมผ่าน
แพลตฟอร์ มดิจิทัล (Integrated digital transactional banking) เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริง โดยทีเอ็มบีได้
ส่งมอบการทาธุรรกรรมทางการเงินที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ส่งผลให้ ธนาคาร
มีสดั ส่วนรายได้ ค่าธรรมเนียมจากการทาธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ ้น นอกจากนั ้น ทีเอ็มบียังมุ่งเน้ นในการบริหารจัดการความเสีย่ งเชิงรุ ก
(Proactive Risk Management) และการบริหารจัดการพอร์ ตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Portfolio Optimization)
• การเป็ นผู้ นาด้ านการบริ การทางธุรกรรมผ่ านแพลตฟอร์ มดิจิทัล (Integrated digital transactional banking): ทีเอ็ม
บียงั คงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางธุรกรรมบนแพลตฟอร์ มดิจิทลั เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ ทีเอ็มบี
ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาระบบการชาระเงินผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทัลที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น พร้ อมเพย์ บิลเพย์
เมนต์ (PromptPay BillPayment), บริ การแจ้ งเตือ นการชาระเงิน (PayAlert/ Request-to-pay) และแอปพลิเคชั่นสาหรับ
ร้ านค้ า ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา ทีเอ็มบีสามารถผลักดันให้ กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ จานวนหลายพันบริษัทใช้ บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน TMB Business Click และ TMB Business Touch ซึ่งเป็ นช่องทางดิจิทัลของธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ให้ ธุรกิจของลูกค้ าอย่างเป็ นรูปธรรม อีกทั ้งทีเอ็มบียงั เป็ นองค์กรที่ออกผลิตภัณฑ์ การบริ จาคเงินผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั ราย
แรกๆ ของประเทศไทย ซึง่ ในปี ที่ผ่านมาทีเอ็มบีได้ เปิ ดตัว “ปั ญบุญ” เว็บไซต์แรกที่รวบรวมองค์ กรสาธารณกุศลและโครงการ
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เพื่ อสังคมทั่ว ประเทศ ต่ อยอดโครงการภาครัฐด้ านการพัฒ นาระบบบริ จ าคอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Donation) และตอบโจทย์
ความต้ องการในยุคสังคมไร้ เงินสดของลูกค้ าทุกกลุม่
• ซัพพลายเชนโซลูช่ ัน (Supply chain solutions): ทีเอ็มบีเน้ นย ้าความเป็ นผู้นาในการให้ บริการซัพพลายเชนโซลูชนั่ ด้ วย
การนาเสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทุกธุรกิจในห่วงโซ่ ทั ้งในกลุม่ ลูกค้ าภาคธุร กิจ องค์ กรภาครัฐ และองค์ กร
ด้ านการทหาร ในปี ที่ผ่านมาทีเอ็มบีได้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั ให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจ
องค์ กรภาครัฐและองค์ กรด้ านการทหารจ านวนมาก โดยในปี 2561 ที เอ็มบี ได้ รับรางวัล Best in Treasury and Working
Capital Award จากองค์กร THE Asset จากการให้ บริการซัพพลายเชนโซลูชนั่ ให้ กบั องค์กรภาครัฐ
• การท างานแบบอไจล์ และยึ ด ลู ก ค้ าเป็ นศู น ย์ ก ลาง (Customer centric and Agility way of working): ที เอ็ ม บี ใ ห้
ความสาคัญกับ การรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ โดยได้ นารู ปแบบการ
ทางานแบบใหม่ Agility way of working มาใช้ ในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอย่าง
รวดเร็ ว และมี ป ระสิท ธิ ภ าพ อี กทัง้ ยัง เป็ น การส่งเสริ ม ขี ดความสามารถของพนักงานและส่งเสริ ม วัฒ นธรรมการคิ ดเชิ ง
นวัตกรรมให้ กับองค์ กร ในการส่งมอบประสบการณ์ การใช้ บริ การที่ ง่ายและสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า ที เอ็ มบีได้ นาเทคโนโลยี
ต่ างๆ มาประยุกต์ ใช้ ใ นการช่ ว ยลดความซ า้ ซ้ อ น ลดขัน้ ตอนและกระบวนการการท างาน อี กทั ง้ ช่ ว ยลดต้ น ทุน ในการ
ดาเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
2) กลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่ อม
ทีเอ็มบีตั ้งเป้าหมายที่จะเป็ นธนาคารที่ลกู ค้ า เอสเอ็มอี (SME) ชื่นชอบและบอกต่อมากที่สดุ ในประเทศไทย (The Most Advocated
Bank in Thailand) ด้ วยการสร้ างศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ กับลูกค้ า SME ผ่านการตอบโจทย์ ที่ตรงความต้ องการของลูกค้ า
อย่างแท้ จริง ด้ วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ใช้ ง่ายและไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน
วิถที างที่จะบรรลุเป้ าหมาย
• เพิ่มจานวนลูกค้ า SME คุณภาพที่ทาธุรกรรมทางการเงิน ด้ วยข้ อเสนอที่ดึงดูดและตอบโจทย์ สร้ างการรับรู้ ของลูกค้ าเพื่ อ
เพิ่มจานวนลูกค้ าผ่านช่องทางที่หลากหลายทั ้งออนไลน์และออฟไลน์
• ส่ง เสริ มให้ ลกู ค้ า SME ใช้ ที เอ็ม บี เป็ น ธนาคารหลัก (Primary Bank) ด้ ว ยความเข้ า ใจลูกค้ าอย่ างลึกซึง้ และมุ่งมั่น เสนอ
ประสบการณ์ ที่ดีที่สดุ สาหรับลูกค้ าเอสเอ็มอี ให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกทาธุรกรรมและสมัครสินเชื่อตามความต้ องการได้ ด้วย
ตัวเอง และเน้ นการตลาดแบบรายบุคคล (Personalization) พร้ อมบริการที่เหนือกว่าในทุกด้ าน
• ปรับเปลีย่ นลูกค้ าที่ใช้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักในการทาธุรกรรม (Primary Banking Customers) ให้ กลายเป็ นลูกค้ าสินเชื่อ
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 360 องศา พร้ อมการสมัครสินเชื่อและกระบวนการอนุมตั ิอย่างมีประสิทธิภาพตั ้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ และการส่งมอบวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอและเหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า โดยทีเอ็มบีม่งุ มั่นส่งมอบประสบการณ์ด้าน
สินเชื่อที่ เหนือ กว่าในทุกช่ องทางให้ บริ การ ไม่ ว่าจะเป็ น ผู้จัดการฝ่ ายพัฒ นาธุรกิจ เอสเอ็ม อีคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชัน
สินเชื่อและเครือข่ายสาขา
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ภาพรวมในปี 2561
ในปี 2561 ทีเอ็มบีม่งุ เน้ นกลยุทธ์ การเป็ นธนาคารหลักในการทาธุรกรรมของลูกค้ าเอสเอ็มอี ด้ วยบริการที่สะดวก ใช้ งานง่ายและตรง
ความต้ องการทางธุรกิจของลูกค้ า นับว่าเป็ นการเติบโตที่สาคัญของการเปิ ดบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank บัญชีที่ช่วยให้ ลกู ค้ า
สามารถทาธุรกรรมได้ สะดวกยิ่งขึ ้น จะเห็นได้ จากจานวนบัญชีของ TMB SME One Bank ที่เพิ่มขึ ้น 4 เท่า โดย โดยที่กว่าร้ อยละ 90
ของลูกค้ าที่ ใช้ บัญชีนี ใ้ ช้ ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ในการทาธุ รกรรม ทาให้ การเติบ โตของธุรกรรมของ SME เพิ่ มขึน้ เกือบ 4 เท่าในปี
2561 ซึง่ สูงขึ ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับลูกค้ าเอสเอ็มอีกลุม่ อื่นๆ ของทีเอ็มบี
ในขณะเดียวกัน ทีเอ็มบีดาเนินการขยายลูกค้ าสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งยังมอบประสบการณ์ด้านสินเชื่อที่เหนือกว่าสาหรับ
ลูกค้ าที่มีการทาธุรกรรมกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง ยอดวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 60 ซึง่ เป็ นผลมาจากการมุ่งเน้ นคุณภาพใน
กระบวนการสมัครสินเชื่อและกระบวนการอนุมัติในทุกขั ้นตอน รวมไปถึงนวัตกรรมชั ้นนาทางด้ านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการสมัคร
ใหม่ด้วยการขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ทาให้ ย อดการสมัครสินเชื่อของลูกค้ าเอสเอ็มอีของทีเอ็มบี เติบโตอย่างรวดเร็ ว ทีเอ็มบี
ยังคงมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับต้ นทุนและการมอบประสบการณ์ ที่ไร้ รอยต่อให้ ลกู ค้ าธนาคารด้ วยกระบวนการสมัครสินเชื่อที่ง่ายขึ ้น
ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที เอ็มบีจึงเป็ นธนาคารแรกที่เปิ ดตัวบริ การขอสิน เชื่อผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชันสาหรับผู้ป ระกอบการ
เอสเอ็มอีในปี 2561 ทาให้ เอสเอ็มอีขนาดเล็กสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่ายกว่าและสะดวกสบายยิ่งขึ ้น
โครงการสินเชื่อและโปรแกรมทางการตลาดต่างๆ ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นจากความเข้ าใจลูกค้ าอย่างแท้ จริง การจัดการฐานข้ อมูล ลูกค้ าที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล และการทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของทีเอ็มบีเพื่อมุ่งเน้ นประสบการณ์ ที่ดีของ
ลูกค้ า ซึง่ จะนาไปสูค่ วามพึงพอใจและการสนับสนุนที่ดียื่งขึ ้นจากลูกค้ าเอสเอ็มอี
สิง่ ที่ทีเอ็มบีให้ ความสาคัญอยู่เสมอ คือการให้ บริการลูกค้ าด้ วยวิธีที่สะดวก รวดเร็ ว และตรงความต้ องการของ SME มากที่สดุ เช่น
การให้ บริการลูกค้ าในการสอบถามความต้ องการทางธุรกิจและสินเชื่อผ่านช่องทาง TMB SME Call Me Now ซึ่งจะมีเจ้ าหน้ าที่ Call
Center ติ ดต่ อ กลับ ลูกค้ า ภายใน 5 นาที เมื่ อ ส่ง คาขอผ่ า น TMB BIZ TOUCH โมบายแอปพลิเคชัน หรื อ TMB BIZ ADVISORY
บริการให้ คาปรึกษาด้ านสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ธนาคารทีเอ็มบีหลายสาขาใกล้ คณ
ุ
3) กลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
• เป็ น ธนาคารที่ลูกค้ าอยากบอกต่ อและแนะนามากที่ สดุ (The Most Advocated Bank) โดยส่งมอบประสบการณ์ การท า
ธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายที่สดุ และนาเสนอผลิตภัณฑ์ พร้ อมบริการที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าผ่านหลากหลาย
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการให้ บริ การที่ เชื่ อมโยงกัน เป็ นหนึ่ง เดี ยว เพื่อ สร้ างประสบการณ์ ที่ไร้ รอยต่อ ให้ กับลูกค้ า
(Omni-channel)
วิถที างที่จะบรรลุเป้ าหมาย
• น าเสนอผลิตภั ณ ฑ์ แ ละบริ การที่ มี ความสาคัญ และมี คุณค่ า ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า ณ ช่วงเวลานั ้น
• ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ า
• จัดเตรี ยมสิน ค้ า และบริ การ ผ่า นหลากหลายช่อ งทางการติ ดต่ อสื่อสารที่ เชื่ อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดี ยว โดยเฉพาะช่อ งทาง
ดิจิทลั เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงสินค้ าและบริการของธนาคารได้ ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
• ขยายฐานลูกค้ า และเพิ่มส่วนแบ่งการใช้ จ่ายเงินของลูกค้ าที่ใช้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักในการทาธุรกรรมทางการเงิน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ภาพรวมในปี 2561
ทีเอ็ม บียังคงเติ บ โตอย่ างต่ อเนื่อ งภายใต้ ปรั ชญา Make THE Difference และการยึดถือ ลูกค้ าเป็ นศูน ย์ กลาง เพื่อ ให้ ร้ ู จักและเข้ า
ใจความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง โดยยังคงดาเนินกลยุทธ์ ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเป็ นตัวนา ซึ่งในปี 2561 นี ้ ถือว่าเป็ นปี ที่
เป็ นหลักสาคัญสาหรับทีเอ็มบีที่ยังคงมุ่งเน้ นสานต่อคามั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้ า เพื่อจะเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าที่แตกต่างกัน
ได้ ม ากขึน้ รวมไปถึงพฤติ กรรม กระบวนการคิ ดและตัดสิน ใจของลูกค้ าที่ ซับ ซ้ อนยิ่งขึน้ ในโลกปั จจุบัน ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว ทีเอ็มบียงั คงให้ ความสาคัญและพยายามพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เป็ นธนาคารหลักที่มีประสิทธิภาพสาหรับกลุ่ม
ลูกค้ าใหม่และลูกค้ าปั จจุบนั
ทีเอ็มบีม่งุ มัน่ อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ หลากหลายสินค้ าและบริการตัวหลักของทีเอ็มบีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสินค้ าและบริการดังกล่าวนั ้นได้ แก่ ทีเอ็มบีออลล์ฟรี (TMB ALL Free) ซึง่ เป็ นบัญชีเพื่อการทาธุรกรรมที่ดีที่สดุ ให้ ลกู ค้ า
สามารถกด โอน จ่าย ฟรี ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีดอกจัน ไม่จากัดจานวนครั ้ง, ทีเอ็มบีเวฟ (TMB Wave) นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ ชิปจ่ายแทนเงิน
สด โดยติดที่อปุ กรณ์ที่สวมใส่ติดตัวและใช้ จ่ายเงินได้ ง่ายๆเพียงแค่แตะที่เครื่องที่รองรับ ช่วยตอบโจทย์เรื่องความสะดวกในการใช้
จ่ายให้ แก่ลกู ค้ า, ทีเอ็มบีโนฟิ กซ์ (TMB No Fixed) ซึง่ เป็ นบัญชีเพื่อออม ถอนได้ ดอกเบี ้ยสูง และยัง ได้ ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น เมื่อลูกค้ าทา
ธุรกรรมผ่านบัญชี TMB ALL Free เป็ นประจาตั ้งแต่ 5 ครั ้ง / เดือนขึ ้นไป, ทีเอ็มบีว้าว (TMB WOW) ลอยัลตี ้โปรแกรมในรูปแบบของ
เกม ที่ได้ รับรางวัลจากสถาบัน The Asian Banking & Finance โดยเป็ นลอยัลตี ้โปรแกรมที่เปลีย่ นโลกการทาธุรกรรมผ่านแอปพลิเค
ชันบนสมาร์ ทโฟนให้ ไม่เป็ นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้ วยการให้ ลกู ค้ าสะสมคะแนนจากการทาธุรกรรมต่างๆผ่าน TMB TOUCH และ
นาคะแนนมาแลกรับของรางวัลมากมาย, ทีเอ็มบีทชั (TMB Touch) โมบายแอปพลิเคชันของทีเอ็มบี ที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้ องการในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ าได้ ภายในแอปพลิเคชันเดียว, ทีเอ็มบีแอดไวเซอรี่ (TMB Advisory) บริการด้ านการ
ลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน ให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงและเลือกรับคาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านทางหลากหลายช่องทาง ด้ วยกองทุน
คุณภาพที่คดั สรรมาอย่างดีทาให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงได้ สะดวกขึ ้นและเพิ่มความมัน่ ใจในการลงทุนยิ่งขึ ้น และยังมีกลุม่ สินค้ าและบริการจาก
ME by TMB ซึง่ มีบญ
ั ชีเงินออมดิจิทัลที่ให้ ดอกเบี ้ยสูง (ME Save) และ บัญชีใช้ จ่ายดิจิทัลโอนเงินได้ ฟรีตลอดทุกครั ้ง (ME Move)
และประกันชีวิตสะสมทรัพย์ (ME Sure) ซึง่ ในปี 2561 นี ้ ทางทีเอ็มบีมีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ทีเอ็มบีมีลกู ค้ ารายย่อยกว่า 2.6
ล้ านคน ที่ยงั คงเป็ นลูกค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและทาธุรกรรมกับทีเอ็มบีอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้แล้ ว ทีเอ็มบียงั ได้ เปิ ดตัวธนาคารสาขา Flagship แห่งใหม่ จานวน 2 สาขา ตั ้งอยู่ที่ตกึ ยูไนเต็ด สีลม และ ไอคอน สยาม ซึ่ง
เป็ นสาขาที่ มีการติดตั ้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทัน สมัยมากมายอยู่ภ ายในเพื่อยกระดับประสบการณ์ ข องลูกค้ าในการเข้ าใช้ บริ การที่
ทีเอ็มบี และยังได้ กลายเป็ นสาขาที่เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาสาขาอื่นๆต่อไป อาจจะเรียกได้ ว่าเป็ นสาขาที่ผสมผสานการทาธนาคาร
ดิจิทัลในรู ปแบบใหม่พร้ อมด้ วยการมอบประสบการณ์ ครบวงจร ให้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัสกับหลากหลายช่องทางการติดต่อสื่อสารและการ
ขายสินค้ าและบริการที่เชื่อมโยงกันเป็ นหนึง่ เดียว (Omni-channel)
เมื่อ ลูกค้ าเข้ ามาในธนาคารสาขา Flagship แล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับ การต้ อนรับ โดยพนักงานต้ อนรับที่จะพาลูกค้ าไปยังจุดเริ่ มต้ นเพื่ อ
ค้ นหา Avatar หรืออัตลักษณ์ สว่ นบุคคลของลูกค้ า โดยอ้ างอิงมาจากประวัติของลูกค้ า ความสนใจ ความต้ องการหรื อวัตถุประสงค์
ทางด้ านการเงิน เมื่อลูกค้ าได้ รับ Avatar แล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับคาแนะนาและข้ อเสนอที่ถกู ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้ าท่านนั ้น
โดยเฉพาะ ซึ่ง การเปิ ดตัว ธนาคารสาขา Flagship แห่ ง ใหม่ ข องที เอ็ ม บี นัน้ ได้ ตอกย า้ ภาพของที เอ็ ม บี ที่ เป็ น ธนาคารดิ จิ ทัลที่ มี
วิสยั ทัศน์และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้ าและบริการที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ให้ ลกู ค้ าสัมผัสประสบการณ์ ต่างๆ ผ่าน
ช่องทาง Omni channel ของธนาคาร
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2.2.2 ช่ องทางการให้ บริ การ
1) สาขาและศูนย์ ธุรกิจ
สาขาในประเทศ
สาขาต่ างประเทศ
สานักงานเขตลูกค้ า SME

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

416 สาขา ทัว่ ประเทศ (รวม ME by TMB 1 สาขา)
สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สานักงานเขตสาหรับลูกค้ าผู้ประกอบการขนาดย่อม 55 แห่ง
สานักงานเขตสาหรับลูกค้ าธุรกิจ 42 แห่ง
1 แห่ง สานักงานใหญ่

จุดบริ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ างประเทศ
สาขา ME by TMB
1 สาขา
ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี ่ยวกับรายละเอี ยดสาขาและเวลาให้บริ การ สามารถค้นหาได้ที่ www.tmbbank.com หรื อโทรสอบถาม 1558
2) ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ช่ องทาง ATM และ ADM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครื่ องเอที เอ็มให้ บริ การจานวน 2,066 เครื่ อง, เครื่ องฝากถอนเงินสดจานวน 768 เครื่ องและ
เครื่องออลอินวัน 57 เครื่อง รวมทั ้งสิ ้น 2,891 เครื่องทัว่ ประเทศ ซึง่ ธนาคารยังคงเน้ นกลยุทธ์ การให้ บริ การแก่กลุม่ ลูกค้ าผู้ถือ บัตรของ
ธนาคาร ดังนี ้
1) เพิ่มจุดติดตั ้งเครื่ องรับฝากและถอนเงิน (ADM Recycle) จานวน 50 เครื่องในพื ้นที่ที่มีการใช้ จ่ายเงินสดหนาแน่นอาทิเช่น
ตลาดสด, ลูกค้ าเจ้ าของกิจการขนาดเล็ก, ศูนย์การค้ าปลีกและค้ าส่งขนาดใหญ่
2) เน้ นการบริการให้ ลกู ค้ าผู้ถือบัตรของธนาคาร โดยปรับ เปลีย่ นจุดติดตั ้งเครื่องเอทีเอ็มจานวน 234 เครื่ องให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น โดยเน้ นพื ้นที่ที่มีการทาธุรกรรมใช้ จ่ายเงินสดหนาแน่น ทั ้งนี ้มุ่งเน้ นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นการสร้ างเครื อข่ายที่
ครอบคลุมการใช้ งานเอทีเอ็มที่ชดั เจน
3) เพิ่มการติดตั ้งตู้เอทีเอ็มในจัง หวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าต่างชาติ เพื่อสร้ างรายได้ ผ่านบัตร
Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay รวมถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ าธนาคารที่
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั ้นๆ
บริ การ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการให้ บริการธุรกิจร้ านค้ าบัตร (Merchant Acquiring Business) แก่ลกู ค้ าผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อให้ บริการรับชาระค่า
สินค้ า และบริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA Electron ของธนาคาร
และบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริการที่ธนาคารให้ บริการในปั จจุบนั ประกอบด้ วย
1. บริ การร้ านค้ ารั บบัตร โดยธนาคารทาการติดตั ้งเครื่อง EDC ณ ร้ านค้ าเพื่อให้ บริ การชาระค่าสินค้ า และบริ การผ่านบัตร
เครดิ ต/เดบิ ต โดยผู้ถือบัตรเครดิ ต น าบัตรเครดิ ตมาช าระค่าสิน ค้ า ด้ ว ยวิธี การส่ง มอบบัตรเครดิ ตใ ห้ กับ ร้ านค้ า เพื่อ ท า
รายการขออนุมตั ิวงเงินผ่านเครื่อง EDC พร้ อมทั ้งลงลายมือชื่อในเซลล์สลิปเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการเรียกเก็บเงิน

ส่วนที่ 1 หน้ า 17

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2. Mail Order/Telephone Order คือบริ การรับชาระค่าสินค้ าและบริการผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้ านค้ าได้ รับคาสัง่ ซื ้อด้ วยวิธี
แจ้ งหมายเลขบัตรเครดิต หรือกรอกแบบฟอร์ มสัง่ ซื ้อสินเค้ าโดยระบุให้ หักบัญชีบตั รเครดิตผ่านทางโทรสาร โทรศัพท์ หรื อ
สือ่ อื่นๆ โดยลูกค้ าไม่ได้ มาที่ร้านค้ าด้ วยตนเอง
3. Recurring คื อ บริ การรับ ช าระค้ าสินค้ า และบริ การผ่ านบัตรเครดิต เมื่อ ร้ า นค้ า ได้ รับคาสั่งซื อ้ หรื อคาขอใช้ บ ริ การจาก
ลูกค้ าด้ วยวิธีแจ้ งขอให้ ตัดบัญชีบัตรเครดิตเป็ นการชาระค่าสินค้ า และบริ การโดยการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติเป็ น
รายเดือน
4. E-Payment เป็ นการรับชาระค่าสินค้ า และบริ การผ่าน Website ของร้ านค้ าด้ วยบัตรเครดิต โดยการเชื่อมโยงระบบของ
ร้ านค้ ามายัง Gateway ของธนาคาร ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบ VbV ของ VISA และ MasterCard Secure Code
จาก MasterCard
5. DCC (Dynamic Currency Conversion) เป็ นบริ การแปลงสกุลเงินจากเงินบาทไปเป็ นสกุลเงินของบัตรเครดิตที่ออกโดย
ประเทศต่างๆ เมื่อผู้ถือบัตรชาระเงินผ่านเครื่องรู ดบัตรเครดิต EDC
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3) ช่ องทางดิจทิ ัล (Digital Banking)
ทีเอ็มบี อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง
(TMB Internet Banking)

ทีเอ็มบี ทัช
(TMB Touch)

ME by TMB

ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิ๊ก
(TMB Business Click)

ทีเอ็มบี บิสซิเนส ทัช
(TMB Business Touch)

บริ ก ารธนาคารออนไลน์ TMB Internet Banking ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.tmbdirect.com และ
บริการทางธนาคารทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชัน่ TMB TOUCH
ในปี ที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบทั ้งในด้ านความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพื่อลูกค้ าจะ
ได้ รับประสบการณ์ Digital Banking ที่ดีขึ ้น อาทิ เช่น
- การเข้ าใช้ งาน TMB Internet Banking ด้ วยการสแกน QR Code จาก TMB Touch ซึ่งช่ว ย
ลดขั ้นตอนการจดจา User ID และ Password ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัยในการเข้ า
ใช้ งานระบบมากยิ่งขึ ้น
- นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน Mobile ทั ้งในรูปแบบ Next Best Offer หรื อ การวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้ บริการ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
- ชาระการซื ้อกองทุนด้ วยบัตรเครดิต
- สมัครใช้ บริการและติตตามผล Credit Card และ Personal Loan
- Cardless withdraw บริการถอนเงินสดจากเครื่อง ATM โดยไม่ใช้ บตั ร
- Self Service Management เช่น การเพิ่มวงเงินชั่วคราวของบัตรเครดิตได้ ด้วยตัวเอง (Temp
Credit Line increase) ห รื อ สามารถก าห น ดป ระเภ ท การใช้ งาน บั ต รเดบิ ต ( Usage
Customization)
บริการธนาคารดิจิทลั ที่ให้ ลกู ค้ าทาธุรกรรมการเงินด้ วยตัวเอง เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า ในปี
2561 ME by TMB ได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่2 ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
- ME MOVE บัญชีใช้ จ่ายดิจิทลั เพื่อการทาธุรกรรมเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์
- ME SURE ผลิตภัณฑ์ประกันแบบสะสมทรัพย์ที่มาพร้ อมกับความคุ้มครองชีวิต บริหาร
จัดการโดยบริษัทประกันชีวิต FWD สามารถซื ้อผ่านช่องทางออนไลน์
ธนาคารออนไลน์ สาหรับลูกค้ าธุรกิจ เสริมประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการทางการเงิน รองรับ
การทาธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมง พร้ อมตรวจสอบสถานะ เรียกดูข้อมูลและรายงานได้ ทนั ทีแบบ
Real Time ทัง้ ยังช่ วยลดภาระงานเอกสาร โดยสามารถส่งเอกสารผ่ านระบบได้ ทัน ที มีการ
ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการสมัครบริ การเพิ่ ม เติม ในรู ป แบบ E-Onboarding ประมาณไตรมาสที่ 3
เพื่อขยายกลุม่ ลูกค้ าใหม่และรองรับกับดิจิทลั ไลฟ์สไตล์
บริการธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบแอพพลิเคชั่น สาหรับลูกค้ าธุรกิจ รองรับ
การใช้ งานได้ ทั ง้ ระบบ iOS และ Android มุ่ ง พั ฒ นาช่ อ งทาง TMB BIZTOUCH ให้ เป็ น
มากกว่าการทาธุรกรรมการเงิน แต่จะเพิ่มศักยภาพให้ ลกู ค้ า SME ใช้ TMB BIZTOUCH เป็ น
ธนาคารบนมือถืออย่างเต็มรูปแบบ
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4) ช่ องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
บริ การลูกค้ าสัมพันธ์
1558
Contact Center
หรือโทรจากต่างประเทศที่หมายเลข 66-2299-1558
ศูนย์ ธุรกิจสัมพันธ์
0-2828-2828
TMB SME
ให้ บริการลูกค้ าในกลุม่ ผู้ประกอบการ SME ทัว่ ประเทศ
ศูนย์ บริ การลูกค้ าธุรกิจ
02-643-7000
Corporate Call Center
จะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการตั ้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร
2.2.3 การตลาดและการแข่ งขัน
1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2561
ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์ ในปี 2561 ขยายตัวแข็งแกร่ งจากการขยายตัวของสินเชื่อ โดยความต้ องการสินเชื่อ
เพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่าอัตราการเพิ่มของเงินฝาก ทาให้ อตั ราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 98.3 จากร้ อยละ 96.3 ของปี
2560 ส่งผลให้ สภาพคล่อง ณ สิ ้นปี อยู่ที่ 3.4 ล้ านล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่ระดับ 3.5 ล้ านล้ านบาท ในส่วนของสินทรัพย์รวมของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั ้นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 เป็ น 17.3 ล้ านล้ านบาท
ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ทั ้งระบบมีปริมาณสินเชื่อทั ้งสิ ้น 13.2 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 6 ปั จจัยหลักมา
จากการขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริ โภคทั ้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สอดคล้ องกั บ
การขยายตัวดีของการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่สนิ เชื่อธุรกิจใหญ่กลับมาฟื น้ ตัวอีกครั ้ง โดยขยายตัวที่ ร้อยละ 4.7 จากอุตสาหกรรม
ภาคบริการ พาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์เป็ นสาคัญ หนุนโดยการลงทุนภาครัฐและความเชื่อมัน่ ภาคธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ ดี อย่างไรก็ดี
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ชะลอตัวจากปี ก่อนโดยขยายตัวได้ ร้อยละ 4.1
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สนิ เชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงที่จากปี ก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.20 ณ
สิ ้นปี 2018 ถึงแม้ ว่าจะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ 1.75 ในเดือนธันวาคม 2561 ทั ้งนี ้ เพื่อแบ่งเบา
ภาระดอกเบี ้ยให้ กบั ลูกค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs จึงส่งผลให้ สว่ นต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี ้ยฝากประจา 12 เดือน
(Spread) คงที่ที่ 480 basis points
ปี 2561 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ทั ้งระบบมีปริ มาณทั ้งสิ ้น 13.4 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 3.9 ซึ่ง
เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์เป็ นหลัก ทาให้ สดั ส่วนบัญชีเงินฝากประจาลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 37 จากเดิมที่ในปี ที่แล้ วอยู่
ที่ร้อยละ 38 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั ้ง 5 แห่งยังคงที่แม้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายจะปรับขึ ้นไปแล้ วก็ตาม
สะท้ อนสภาพคล่องที่ยงั อยู่ในระดับสูง
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ ้นปี 2561 อยู่ที่ 443 พันล้ านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ที่ 14 พันล้ านบาท
โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.93 เพิ่มขึ ้น 2 basis points ซึง่ เป็ นผลจากสินเชื่อ SME ที่
มี แนวโน้ มคุณภาพสินเชื่อยังด้ อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ ก่อสร้ าง ภาคการผลิต และธุรกิจการค้ าและการพาณิชย์จากการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ ้นจากธุรกิจ E-Commerce และการเจาะตลาดภูมิภาคของการค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในขณะที่สินเชื่อ
อุปโภคบริโภคมี NPL Ratio ทรงตัวอยู่ที่ระดับร้ อยละ 2.7 จากคุณภาพสินเชื่อบ้ านและที่อยู่อาศัยที่ยงั คงด้ อยลงจากการเพิ่มขึ ้นของ
สินเชื่อบ้ านหลังที่สองและสามที่มีมาตรฐานการให้ สนิ เชื่อลดลง
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ในปี 2561 ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทยแม้ ว่ารายได้ จ ากค่ าธรรมเนียมจะลดลง แต่ มีกาไรสุทธิ รวม 192
พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีรายได้ จากดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 4 จากการขยายตัว
ของสินเชื่อ และการหนี ้สูญที่ลดลงกว่าร้ อยละ 13 อย่างไรก็ตาม รายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ลดลงกว่าร้ อยละ 5 จากการ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินและรายได้ จากค่านายหน้ าการทาประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) และกองทุนรวมที่ลดลงตาม
แนวโน้ มการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
สินทรั พย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย์ ไทย

ธนาคาร
กรุ งเทพ
ไทยพาณิ ชย์
กรุ งไทย
กสิกรไทย
กรุ งศรี อยุธยา
รวม ธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ ง
ธนชาต
ทหารไทย
ยูโอบี
รวม ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ ง
ซีไอเอ็มบี
เกียรตินาคิน
ทิสโก้
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ไอซีบซี ี (ไทย)
รวม ธนาคารขนาดเล็ ก 6 แห่ ง
ซูมโิ ตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)
ธนาคารแห่ งประเทศจีน
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
เอเอ็นแซด (ไทย)
เมกะสากลพาณิ ชย์
รวม

สินทรัพย์
เงินฝาก
เงินให้สินเชื่ อสุทธิ
จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ) (พันล้านบาท) (ร้อยละ) (พันล้านบาท) (ร้อยละ)
3,008
17%
2,262
18%
1,876
16%
2,860
16%
2,157
17%
2,022
17%
2,656
15%
2,043
16%
1,823
15%
2,641
15%
1,991
16%
1,752
15%
2,050
12%
1,421
11%
1,503
13%
13,216
76%
9,875
78%
8,976
76%
984
6%
754
6%
680
6%
888
5%
650
5%
653
6%
525
3%
405
3%
372
3%
2,397
14%
1,809
14%
1,705
14%
350
2%
185
1%
209
2%
295
2%
182
1.4%
220
2%
291
2%
195
2%
226
2%
239
1%
168
1.3%
158
1%
152
1%
61
0.5%
32
0.3%
200
1%
102
0.8%
106
0.9%
1,526
9%
894
7%
952
8%
77
0.4%
20
0.2%
51
0.4%
50
0.3%
29
0.2%
35
0.3%
50
0.3%
42
0.3%
42
0.4%
33
0.2%
10
0.1%
18
0.2%
22
0.1%
12
0.1%
18
0.2%
17,372
100%
12,692
100.0%
11,797
100%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้ อมูล ณ สิ ้นธันวาคม 2561)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
• ด้ านสินเชื่อ
ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ทั ้งระบบมีปริมาณสินเชื่อทั ้งสิ ้น 13.2 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 6 ปั จจัยหลัก
มาจากการขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภคทุกประเภท สอดคล้ องกับการขยายตัวดีของการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่สินเชื่อ
ธุรกิจใหญ่ กลับมาฟื ้นตัวอีกครัง้ โดยขยายตัวที่ ร้อยละ 4.7 จากอุตสาหกรรมภาคบริ การ พาณิ ชย์ และอสังหาริ มท รัพย์ เป็ นสาคัญ
หนุนโดยการลงทุน ภาครัฐ และความเชื่อ มั่น ภาคธุรกิ จที่ อยู่ในเกณฑ์ ดี อย่ างไรก็ดีสิน เชื่อธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ( SME)
ชะลอตัวจากปี ก่อนโดยขยายตัวได้ ร้อยละ 4.1
การขยายตัวของสินเชื่อจาแนกตามประเภทสินเชื่อ
%yoy
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

SME (38%)

9.4
6.0
4.7
4.1

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%yoy
20
15
12.6
10
5
3.5
2.9

5
0

-1.3

-5

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่อธุรกิจ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริ โภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%yoy
30
20

12.6
10.1

10

7.8
7.4

0
-10

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สนิ เชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรกคงที่จากปี ก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.20 ณ
สิ ้นปี 2018 ถึงแม้ ว่าจะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ 1.75 ในเดือนธันวาคม 2561 ทั ้งนี ้ เพื่อแบ่ง
เบาภาระดอกเบี ้ยให้ กบั ลูกค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs จึงส่งผลให้ ส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี ้ยฝากประจา 12
เดือน (Spread) คงที่ที่ 480 basis points
แนวโน้ มอัตราดอกเบีย้ และส่ วนต่ าง (Spread)
6.94 6.75

MLR

6.51

6.26

6.20

6.20

511
503
486

480

Spread (bps)

480

474
2.25

2.00
1.50 1.50 1.50

2.20
1.73

1.40

1.75
1.40 1.40 1.40

*อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC
•

ด้ านเงินฝาก
ปี 2561 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั ้งระบบมีปริมาณทั ้งสิ ้น 13.4 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 3.9 ซึ่ง
เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์เป็ นหลัก ทาให้ สดั ส่วนบัญชีเงินฝากประจาลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 37 จากเดิมที่ในปี ที่แล้ ว
อยู่ที่ร้อยละ 38 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทั ้ง 5 แห่งยังคงที่แม้ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายจะปรับขึ ้นไปแล้ วก็
ตาม สะท้ อนสภาพคล่องที่ยงั อยู่ในระดับสูง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก

2%
5%
16%
6%
9%

2%
5%
16%
5%
9%

>2
1-2
6-12 น
3-6 น
<=3 น

62%

63%

ส ยนล
พย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก
0bps
0bps

1.65 1.65

0bps
0bps

1.25 1.25

0bps

1.40 1.40

1.48 1.48

0.950.95
0bps

0.47 0.47

ส ยนล
พย

<=3 น

น

น

>2

*อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC
• ด้ านสินเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ ้นปี 2561 อยู่ที่ 443 พันล้ านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ ้น 14 พันล้ านบาทจากสิ ้นปี 2560
โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.93 เพิ่มขึ ้น 2 basis points ซึ่งเป็ นผลจากสินเชื่อ SME
ที่มี แนวโน้ มคุณภาพสินเชื่อยังด้ อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มก่อสร้ าง ภาคการผลิต และธุรกิจการค้ าและการพาณิชย์ จาก
การแข่งขันที่รุน แรงขึ ้นจากธุรกิ จ E-Commerce และการเจาะตลาดภู มิภ าคของการค้ า ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในขณะที่
สิน เชื่ ออุปโภคบริ โภคมี NPL Ratio ทรงตัว อยู่ที่ระดับ ร้ อยละ 2.7 จากคุณภาพสิน เชื่อบ้ านและที่ อยู่อาศัยที่ยังคงด้ อยลงจากการ
เพิ่มขึ ้นของสินเชื่อบ้ านหลังที่สองและสามที่มีมาตรฐานการให้ สนิ เชื่อลดลง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

NPL Ratio จาแนกตามตามประเภทสินเชื่อ
%
5

SME

4.5
4
3

2.9
2.7

2

1.7
1

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
NPL Ratio ของสินเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%
6

5.6
5.3
4.5

4
3.2
2
0.7
0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
NPL Ratio ของสินเชื่ออุปโภคบริ โภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%
6
5
4

3.3

3

2.5
2.3
1.7

2
1

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

ด้ านผลการดาเนินงาน
ในปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทยแม้ ว่ารายได้ จากค่าธรรมเนียมจะลดลง แต่มีกาไรสุทธิรวม 192
พัน ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น 18 พั น ล้ านบาทหรื อ ร้ อ ยละ 10 จากปี ก่อนหน้ า โดยมี รายได้ จ ากดอกเบี ย้ ที่ เพิ่ มขึน้ กว่าร้ อยละ 4 จากการ
ขยายตัวของสินเชื่อ และการหนี ้สูญที่ลดลงกว่าร้ อยละ 13 อย่างไรก็ตาม รายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงกว่าร้ อยละ 5
จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินและรายได้ จากค่านายหน้ าการทาประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) และกองทุนรวมที่
ลดลงตามแนวโน้ มการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ท่ ีจดทะเบียนในประเทศไทย
รายได้-ค่าใช้ จ่าย (พันล้ านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กาไรจากการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รายได้ทมี่ ิใช่ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2561 2560
เปลี่ยนแปลง (%)
681
658
+23 +3.6%
218
209
+9
+4%
463
449
+14
+3%
189
189
+1
+0%
48
39
+9 +23%
142
150
-8
-5%
38
37
+2
+5%
18
13
+4 +34%
-1
-2
+1 +56%
46
39
+7 +18%
243
237
+6
+3%
330
310
+20
+7%
376
376
+0
+0%
146
168
-22
-13%
230
208
+22 +11%
38
34
+4 +12%
192
174
+18 +10%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การปี 2561

ATM
Internet
Banking
18%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2562
•

ด้ านแนวโน้ มสินเชื่อและเงินฝาก
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2562 คาดว่าจะมีทิศทางการดาเนินงานที่ดี ตามการขยายตัวที่เพิ่มขึ ้นของการลงทุนทั ้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยจะได้ รับแรงส่งจากนโยบายการพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวัน ออก หรื อ Eastern Economic Corridor
(EEC) ทั ้งการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานหลักและและเม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนของภาคธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึง่ จะเป็ นผลดีกับอุตสาหกรรมในสายการผลิต (Supply Chain) ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมก่อสร้ างและธุ รกิจวัสดุ
ก่อ สร้ า ง นอกจากนี ้ การบริ โภคในประเทศและการใช้ จ่ ายของนักท่ อ งเที่ ยวต่า งชาติก็คาดว่ าจะขยายตัว ในเกณฑ์ ดี ส่งผลดี กับ
อุตสาหกรรมบริการและค้ าปลีก
คุณภาพสินเชื่อปี นี ้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้ อย จากการขยายตัวของการลงทุน การบริ โภคในประเทศและการใช้ จ่ายของ
นักท่อ งเที่ยวต่ างชาติ อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจ SME อาจได้ รับ ผลกระทบจากกาลังซื อ้ ของผู้มี รายได้ น้ อยที่ถูกกดดันจากราคาสิน ค้ า
เกษตรที่ยงั อยู่ในระดับต่า
ในส่วนของสิน เชื่ ออุป โภคบริ โภค สินเชื่อ บัตรเครดิ ตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะยังคงเติ บโตต่อ เนื่ องในปี นี ้ จากกาลังซื ้อที่
กลับมาหลังการปลดล็อกนโยบายรถคันแรกและรายได้ นอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ ้น ในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยน่าจะกลับมาฟื ้นตัวได้
บ้ าง จากการขยายตัวของเส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้ าด้ วยกัน อีกทั ้งการก่อสร้ างรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริ มณฑล
จะช่วยดึงความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์ ตามแนวรถไฟฟ้ากลับมาได้ อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจต้ องเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง จากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในภาวะดอกเบี ้ยต่าเป็ นเวลานาน ทาให้ มีการซื ้อที่อยู่อาศัยโดยหวังผลตอบแทน
จากการปล่อยเช่าหรื อขายต่อในราคาที่สงู ขึ ้นแต่ไม่ใช่เพื่ อการอยู่อาศัยจริ ง ประกอบกับการแข่งขันของสถาบันการเงินในการปล่อย
สินเชื่อที่รุนแรงขึ ้น อาจกระตุ้นการก่อหนี ้เกินตัวของภาคครัวเรือนและนาไปสูอ่ ตั ราการผิดนัดชาระที่มากขึ ้นกว่าเดิมได้
สาหรับเงินฝากปรับตัวดีขึ ้นตามความความต้ องการของสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ ธนาคารพาณิชย์ มีการแข่งขันเรื่องระดม
เงินฝากมากขึ ้นได้ แต่ไม่รุนแรง เนื่องจากสภาพคล่องในระบบธนาคารยังอยู่ในระดับสูงจากการดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
ของธนาคารกลางขนาดใหญ่ หลายแห่ง รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ ้นมากกว่ า
เงินฝากจะทาให้ ในที่สดุ แล้ วสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อาจตึงตัวขึ ้นเล็กน้ อย
•

ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. ดิจทิ ัลแบงค์ กงิ ้
ธนาคารจะมีการลงทุนในระบบดิจิตอลมากขึ ้นทั ้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร เนื่องจากเป็ นช่องทางที่
สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ ง่าย รวดเร็ว และต้ นทุนในการดาเนินงานต่ากว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึง่ การควบคุมต้ นทุนจะเป็ นเรื่องที่
ธนาคารให้ ความสาคัญมากขึ ้น หลังจากที่การยกเลิกค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั ทาให้ รายได้ จากค่าธรรมเนียม
ลดลง นอกจากนี ้ การปรับเปลี่ยนไปเป็ นช่องทางดิจิทัลจะช่ว ยให้ ธนาคารพลิกโฉมรู ปแบบการทาธุรกิจโดยเน้ นประสบการณ์ ของ
ลูก ค้ า (Customer Experience) มากขึ น้ ตลอดจนสามารถใช้ ข้ อ มูล พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจท าธุ รกรรมของลูก ค้ า ( Customer
Journey) ซึ่ ง จะมี ข นาดใหญ่ มหาศาล (Big Data) ขึ น้ มาวิ เคราะห์ แ ละใช้ ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุท ธ์ แ ละสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงจุด และสามารถบริหารความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น
เพื่ อที่ จะรองรับ ความผัน ผวนทางเศรษฐกิ จที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ได้ ทุกเมื่ อ นอกจากนั ้นแล้ ว โดยในปี นี ้จะเห็น การปรับ เปลี่ยนรู ปแบบ
โครงสร้ างองค์ กรของธนาคารให้ สอดรับ กับการแข่งขันด้ านดิจิ ทัล โดยเน้ น ความคล่องตัวและฉับไว (Agile) ในการส่งมอบความ
ต้ องการให้ กบั ลูกค้ าได้ รวดเร็วขึ ้น
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2. National e-Payment
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศในเรื่องการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ที่มีความทันสมัยและได้ มาตรฐานสากล เพื่อลดต้ นทุนการทาธุกรรมสาหรับประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ อีกทั ้งยังสร้ างรากฐาน
ของระบบธนาคารพาณิช ย์ เพื่ อให้ สามารถแข่งขัน ได้ หลังจากเริ่ มโครงการไปในปี 2558 National e-Payment ได้ เปลี่ยนโฉมภาค
การเงินไทยไปทั ้งการมีระบบ PromptPay และการขยายการใช้ อุป กรณ์ รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เครื่ อง EDC และการ
ขยายการใช้ ระบบ QR Payment โดยในปี นี ้ภาครัฐจะมีการใช้ ระบบ e-Payment อย่างเต็มรู ปแบบทั ้งการคืนภาษี และจ่ายสวัสดิการ
แก่ประชาชนผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) แต่ e-Commerce ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่ผลักดันให้ e-Payment เติบโตอาจถูกกระทบ
จากการแก้ ไขกฎหมายให้ รองรับการทาธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์
3. Fintech
Fintech ได้ เกิ ดขึ ้นอย่า งรวดเร็ วในปี ที่ ผ่า นมา เช่น การโอนเงิน และชาระเงิน การลงทุน และประกันภั ย เป็ นต้ น ซึ่ง
ปั จจัยที่ผลักดันให้ Fintech เติบโตได้ เร็ วนั ้นมาจากตอบสนองความต้ องการทางการเงินทั ้งภาคธุรกิจและบุคคล ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาได้ อ ย่างรวดเร็ ว ประกอบกับต้ นทุนด้ านการดาเนิ นกิจการที่ถูกลงมากกว่าสถาบันการเงินดั ้งเดิมโดยอาศัยการ
ระดมทุนผ่าน Venture Capital ทาให้ Fintech สามารถเติบโตได้ อย่างรวดเร็ว
ด้ วยเหตุนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
จัดตั ้งศูนย์ ทดสอบเพื่อสร้ างนวัตกรรม Fintech หรื อเรียกว่า Regulatory Sandbox ขึ ้นมา เพื่อส่งเสริม ให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การทางการเงิน โดยให้ ทดลองบริ การกับผู้บริ โภคจริง และจากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
นาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆต่อ ผู้บริ โภค และนาไปสู่การพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลที่ เหมาะสมอีกด้ วย ซึ่งในปี นี ้น่าจะมี
Fintech รู ป แบบอื่น ๆเข้ ามามากขึ น้ เช่น การให้ สิน เชื่ อระหว่ างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ การให้ บ ริ การการลงทุน RoboAdvisor หรือการระดมทุนผ่าน ICO (Initial Coin Offering)
4. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
การร่ วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายในอาเซียน รวมทั ้ง ธนาคารของจีนและญี่ ปนุ่ จะมีมากขึ ้น
เป็ นลาดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ดังนั ้นการที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้ าไปตั ้งสาขาใหม่
หรื อ รวมกิ จ การเป็ นสิ่ง ที่ ท าได้ ไ ม่ ง่ า ย การตั ง้ Qualified ASEAN Banks (QABs) กับ ประเทศเป้ า หมายจะเพิ่ ม จ านวนธนาคาร
พาณิ ชย์ ไทยที่อ อกไปท าธุรกิจในภูมิภ าคและจานวนธนาคารพาณิ ชย์ จากภูมิภ าคที่ จะเข้ ามาท้ าธุรกิจ ในประเทศ ซึ่งจะทาให้ เกิ ด
บริ การทางการเงินที่อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมการค้ าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้ องการของภาคธุรกิจมากขึ ้น
ตามไปด้ วย
5. e-Marketplace Platform
ในปี 2562 จะได้ เห็ นการเปลี่ยนรู ป แบบการทาธุรกิ จของธนาคารและสถาบัน การเงิน หลายๆแห่ ง จากเดิ ม ที่ เป็ น
ตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary) เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ (Marketplace) ตามพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดแนวทางอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ ดาเนินธุรกิจลักษณะนี ้ได้
เพื่อเป็ นช่องทางการซื ้อสินค้ าและบริการ รวมถึงชาระเงินออนไลน์ และสร้ างเครือข่ายระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
2.3.1 แหล่ งที่มาเงินทุน
ส่วนประกอบของแหล่งเงิ น ทุน ที่ สาคัญ ได้ แ ก่ เงิ น ฝาก รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น และเงิน กู้ยื ม ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดเงินฝากรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั ้งสิ ้นประมาณ 649,575 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝาก
ประจาร้ อยละ 11.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 79.4 และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันร้ อยละ 9.0 ของเงินฝากรวม

9.0%

11.6%

79.4%
โดยเงิ น ฝากรวมคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 86.7 ของแหล่ง เงิน ทุน นอกจากนี ้ แหล่งเงิ น ทุน ธนาคารยัง ประกอบด้ วย รายการระหว่ า ง
ธนาคารและตลาดเงิน จานวน 64,267 ล้ านบาท และเงินกู้ยืม จานวน 35,124 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 8.6 และร้ อยละ
4.7 ของแหล่งเงินทุนตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสั ้น 15,017 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 20,107 ล้ านบาท
ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2561
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

เงินฝากประจา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
รวมเงิ นรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม

75,178
515,914
58,482
649,575
64,267
35,124

10.0
68.9
7.8
86.7
8.6
4.7

82,890
475,573
53,045
611,508
60,349
33,352

11.8
67.4
7.5
86.7
8.6
4.7

115,131
433,084
50,806
599,021
45,417
39,874

รวมเงิ นกู้ยืม
รวมแหล่ งที่มาเงินทุนทัง้ หมด

99,391
748,965

13.3
100.0

93,701
705,209

13.3
100.0

85,292
684,313
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2.3.2 นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวข้ างต้ น ให้ มีจานวนและอายุเงินทุนที่เหมาะสม
และสอดคล้ องหรื อใกล้ เคียงกับความต้ องการใช้ เงินของธนาคาร นอกจากนี ้ ยังพิจารณาปั จจัยการดารงสภาพคล่องให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิ จของธนาคาร พร้ อมทั ้งคานึงถึงปั จจัยด้ านต้ น ทุน เปรี ยบเที ยบระหว่างแหล่งเงินต่ างๆ ส่ว น
นโยบายด้ านอัตราดอกเบี ้ยรับฝากเงินนั ้นจะพิจารณาให้ เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงินและของธนาคารเอง ประกอบ
กับ ปั จจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้ ม การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย้ นโยบายการเงิน ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้ น
2.3.3 นโยบายการจัดหาภาระหนีส้ ิน
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้ านหนี ้สินให้ สอดคล้ องกับด้ านทรัพย์สิน หรือความต้ องการใช้ สนิ เชื่อขอลูกค้ า เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทั ้งทางด้ านอัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ ใช้ เครื่อ งมื อทางการเงิน ต่างๆ อาทิ เช่น FX Swap,
Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.4 ความเพียงพอของเงินทุนสารอง
ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งดังนี ้
(หน่วย : ร้ อยละ)
ขั ้นต่าตามที่
ธปท.กาหนด *

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อ
สินทรัพย์เสีย่ ง
6.375
13.61
13.18
12.80
อัตราส่วนเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
7.875
13.61
13.18
12.80
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
10.375
17.46
17.34
18.14
* รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้ อกาหนดของธปท. โดยเริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ปั จจัยความเสี่ยง

3.1 ภาพรวมการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริ หารความเสีย่ ง เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของทีเอ็มบี เพื่อให้ ธนาคารสามารถสร้ างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยยึดหลักการกากับดูแลความเสี่ยงที่
เข้ มงวดตามกฏเกณฑ์ ของทางการ ทั ้งนี ้กรอบการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้ วยโครงสร้ างการจัดการที่เหมาะสมและ
ชัดเจน กระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับกฏเกณฑ์ต่างๆและสภาพแวดล้ อม และการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ม่งุ เน้ นให้
หน่วยงานธุรกิจตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้ การวัดความเสี่ยงยังได้ ถกู ผนวกรวมอย่างครบถ้ วนในการวางแผนด้ าน
กลยุทธ์ ซึง่ ทั ้งหมดนี ้นาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทย์การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ดังนี ้
•

ในเรื่ องผลิตภัณฑ์ และพอร์ ต กาหนดให้ มี โครงสร้ าง กรอบการพิจ ารณา การกาหนดราคา กระบวนการอนุมัติ และการ
บริหารที่เหมาะสม

•
•

ในเรื่ อ งกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง กาหนดให้ มี การกากับ การปฏิ บัติง านให้ สอดคล้ อ งกับ กฎเกณฑ์ ทัง้ ภายในและภายนอก
ธนาคาร รวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอ
มีการกาหนดความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของธนาคาร ให้ มีความโปร่งใสและสอดคล้ องกัน

•
•

กาหนดให้ มกี ารมอบอานาจดาเนินการที่สอดคล้ องกับภาพรวมกลยุทธ์ และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องทั ้งภายนอกและภายใน

3.1.1 โครงสร้ างการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้ มีโครงสร้ างการกากับดูแลที่เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสีย่ ง ขณะเดียวกันต้ องมั่นใจได้ ว่าได้ มี
การกระจายอ านาจในการรั บความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่ อยและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งอย่า ง
เหมาะสม รวมทั ้งต้ องมี การบริ ห ารจัดการประเด็น ความเสี่ยงด้ า นต่ างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ ของทางการและสภาพแวดล้ อ มในการ
ดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล นอกจากนี ้ เพื่อให้ หน่วยงานกากับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคารมี
การทางานอย่างเป็ นอิสระ ธนาคารได้ กาหนดให้ มีการรายงานแบบคู่ขนาน ทั ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารด้ านความเสีย่ ง
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โครงสร้ างการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้ กระจายอานาจในการทบทวนและกากับ
ดูแลการบริหารความเสีย่ งในเฉพาะด้ านของธนาคาร ให้ กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง รวมถึงให้ อานาจในการอนุมัติกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดาเนินงาน ตลอดจนระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และเพดานความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานธุรกิจยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบอันดับแรกในการบริหารความเสีย่ งพอร์ ตที่หน่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสินใจความเสีย่ งด้ านต่างๆเฉพาะด้ าน ดังนี ้:
1. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง: มีหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งในการกากับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบาย กรอบการดาเนินงาน มาตรฐานการดาเนินงาน เป้าหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็น
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ
•
คณะกรรมการบริ หารคุณภาพและติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจ : เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจและสาย
งานบริหารความเสีย่ ง เพื่อติดตามดูแล ปรึกษาหารื อและให้ ความคิดเห็นต่อพอร์ ตด้ านสินเชื่อ เพื่อให้ มั่นใจว่าได้ มีการ
ดาเนินการในเชิงรุกในการบริหารพอร์ ต ด้ านสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ด้านการเงิน: มีหน้ าที่บริหารความเสี่ยงในธนาคารและบริ ษัทย่อยโดยกาหนด
กลยุทธ์ และนโยบายความเสีย่ งที่ มิใช่ด้านการเงินและกากับดูแลเพื่อให้ แน่ใจว่าจะดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ในทุกระดับ เพื่อเน้ นประสิทธิ ภาพของ “แนวป้องกัน 3 ชั ้น” ธนาคารจัดตั ้ง 3 หน่วยธุรกิจได้ แก่ คณะกรรมการความ
เสี่ ย งที่ มิ ใ ช่ ด้ านการเงิ น ด้ านธุ ร กิ จ รายย่ อ ย ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง และ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ขึ น้ ตรงต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ด้านการเงินระดับธนาคาร
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•
คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน: ทาหน้ าที่จดั ตั ้งประชุมด้ านการบริหารความเสี่ยงด้ านปฎิบัติการระหว่าง
สายงานธุรกิ จ หน่ว ยงานปฏิ บัติการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้ าหมายหลักในการควบคุม ความเสี่ยงในการ
ด าเนิ น ธุ รกิ จ และกระบวนการควบคุ ม ธุ รกรรมของตลาดการเงิ น ตัน้ แต่ ก ารอนุ มัติแ ละ ทบทวนผลิต ภั ณ ฑ์ จ นจบ
กระบวนการด้ านการตลาดการเงินของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี ้สิน : มีหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การบริหารสินทรัพย์และหนี ้สินและการบริหารเงิน
ทัง้ นี ้ สายงานธุ รกิ จ จะเป็ น ผู้รับ ผิ ดชอบหลักในการประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ย งของตนเองภายใต้ กรอบการ
ดาเนินงานที่กาหนดสายงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยง อยู่ภายใต้ การดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ า นบริ ห ารความเสี่ยง (ซึ่งเป็ น สมาชิกของคณะประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและรายงานตรงต่ อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริ หาร) มีหน้ าที่กากับดูแล ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาและนาการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ มาใช้ อย่างสอดคล้ องกัน
ทัว่ ทั ้งองค์กร
3.1.2 กระบวนการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสีย่ ง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้ านได้ แก่
1) การระบุความเสี่ยง: ธนาคารจาแนกความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินงานออกเป็ น 5 ด้ าน คือ ความเสี่ยงด้ าน
สินเชื่อ ความเสีย่ งด้ านตลาด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย) ความ
เสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ความเสีย่ งที่มิใช่ด้านการเงิน และความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์
2) การวัดและประเมินความเสี่ยง: ธนาคารใช้ วิธีการและเครื่องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดย
ใช้ วิธีการวัดความเสีย่ งทั ้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จัดให้ มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัดคุณภาพของ
พอร์ ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
3) การติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย ง: ธนาคารควบคุ ม ความเสี่ย งโดยการกาหนด ตั ว ชี ว้ ัดความเสี่ ยง (Key risk
indicators) รวมถึงเพดานความเสี่ยง (Risk limits) ทั ้งในระดับธนาคารโดยรวม ระดับพอร์ ต ระดับ ผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
4) การรายงานความเสี่ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสีย่ งด้ านต่างๆ ตลอดจนการดาเนินการต่างๆ ทั ้งที่ได้
ดาเนิ นการไปแล้ ว และกาลังจะดาเนิ น การไปยังผู้เกี่ ยวข้ อ ง คณะกรรมการต่ างๆ และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง อย่ า งสม่ าเสมอ รายงาน
เกี่ยวกับความเสีย่ งดังกล่าว มีทั ้งในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับพอร์ ทโฟลิโอ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้ องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริ มสร้ างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ ง โดย
ที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่ 1) เป็ นผู้ประเมินและรายงานความเสีย่ ง พร้ อมทั ้งดาเนินการเพื่อปรับ
ลดความเสี่ยงนั ้น การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนทั ้งในเรื่องของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและนโยบายที่
สาคัญ ส่วนสายงานบริหารความเสี่ยง (แนวป้องกันระดับที่ 2) ซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความ
เสี่ยง รับผิดชอบในการกาหนดกลยุท ธ์ นโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามและดูแลการทางานของสาย
งานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้น ให้ มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล ส่วนผู้รั บผิ ดชอบระดับ ที่ 3 คื อสายงาน
ตรวจสอบ ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการทางานเพื่อให้ มั่นใจว่าธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้
การเสนอแนะเพื่อให้ มีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุมความเสีย่ ง
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3.2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ปั จจัยความเสี่ยงหลัก

ปั จจัยความเสีย่ งหลัก ได้ แก่ ปั จจัยเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจซึง่ ธนาคารได้ จาแนกไว้ 5 ด้ าน ดังนี ้
3.2.1 ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผู้ก้ ู และ/หรื อคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถปฏิ บัติตามพันธะทางการเงินหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้ านเครดิตส่วนใหญ่ เกิดจากธุรกรรมการให้ สินเชื่อ
และรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค ้าประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้ น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยการควบคุม
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อให้ อยู่ในระดับที่ ธนาคารยอมรับ ได้ และสร้ า งความสามารถในการแข่งขันเชิ งธุรกิ จอย่า งยั่ง ยืน โดยให้ การ
บริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์ กร
ธนาคารให้ ความสาคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกากับดูแลด้ านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการ
พัฒ นาแนวทางบริ ห ารความเสี่ยงในรู ป ของทุน เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับ ปรุ งกระบวนการพิ จ ารณาสินเชื่ อ
(Credit Assessment & Origination) แ ล ะ เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารวั ด ระ ดั บ ค วา ม เสี่ ย ง เช่ น Risk Rating Model, Application
Scorecard,Behavior Scorecard, Collection Scorecard จัดทาและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และ
บริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการสร้ างวัฒ นธรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่แข็งแกร่ ง
ภายในธนาคาร ผ่านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ าของธนาคารอย่างรอบด้ าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้ มข้ น เป็ นไป
ตามหลักการป้องกัน 3 ลาดับในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่ง
ช่วยในการลดความเสีย่ งดังกล่าว ดังนี ้:• ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสีย่ งด้ านสินเชื่อที่เกิดขึ ้นภายในสายงาน
(1st line of defense)
• สายงานบริ ห ารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ (2nd line of defense) ร่ ว มมื อและสนับ สนุน กิจ กรรมการบริ ห ารความเสี่ยงของ
the 1st line of defense ทั ้งนี ้หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง มีความเป็ นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ให้ สนิ เชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้ าที่ให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิ ภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ
3.2.1.1 ปั จจัยเสี่ยงด้ านเครดิต
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ ความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ ้นเมื่อลูกหนี ้
ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามข้ อตกลง ซึ่งอาจส่งผลต่อดอกเบี ้ยรับของธนาคาร ในบางกรณี เมื่อไม่สามารถชาระเงินต้ นไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่ อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี ้และหรื อคู่สญ
ั ญาอย่างสม่าเสมอ ทั ้งใน
ระดับรายลูกค้ าและระดับ portfolio ในส่วนของหลักการป้องกัน 3 ลาดับในการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต (3 lines of defense
credit risk management): เจ้ าหน้ าที่บริ หารความสัมพันธ์ ลกู ค้ า (Relationship Managers) ติดตามดูแลลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่ เป็ น
รายลูกค้ าและฝ่ ายข้ อมูลบริ หารความเสีย่ งและระบบการตัดสินใจด้ านเครดิต สนับสนุนข้ อมูลในระดับ Portfolio ในส่วนของสินเชื่อ
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รายย่ อ ย ธนาคารมี ก ารติ ด ตามดูแ ลลูก ค้ าในรู ป แบบ Portfolio Management ธนาคารให้ ความส าคั ญ ต่ อ หนี ท้ ี่ มี ปั ญหา โดย
ก าห นดให้ มี ก ารท บ ทวนและรายงาน สถานะของลู ก หนี ด้ ้ อยคุ ณ ภ าพ บ่ อยครั ง้ ยิ่ ง ขึ น้ จั ด ให้ มี ร ะบ บ Early Warning
System,Qualitative Risk Score, และ Behaviour Risk Level เพื่อติดตามลูกหนี ้ซึ่งยังเป็ นหนี ้ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้ รับผลกระทบ
ในทางลบจากปั จจัยต่ างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพหนี ้ ธนาคารมี ทีม งานปรับ ปรุ งโครงสร้ างหนี ้ และคณะกรรมการแก้ ไขหนี ้ด้ อ ย
คุณภาพซึง่ จะให้ คาแนะนาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้ างหนี ้ ธนาคารตั ้งสารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอสาหรับความ
เสียหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ ้นตามเกณฑ์ ที่ กาหนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย นอกจากนี ้ ยัง ได้ ตั ้งสารองส่วนเกิ นเพื่อ รองรับ ส่ว น
สูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตกับหนี ้คุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคานวณจากความน่าจะเป็ นที่ลกู หนี ้
ที่จะผิดนัดชาระหนี ้ (Probability of Default) ของลูกหนี ้ในแต่ละระดับความเสี่ยง ยอดหนี ้เมื่อลูกหนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ (Exposure at
Default) ตามประเภทของสินเชื่อและความเสียหายเมื่อลูกหนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ (Loss Given Default) ตามประเภทหลักประกัน
ความเสีย่ งสูงสุดที่ธนาคารรับได้ (RAS) ถูกกาหนดไว้ ในรูปแบบประเภทและระดับความเสีย่ งที่ทางธนาคารยอมรับเพื่อที่จะ
สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ RAS ได้ ถูกกาหนดไว้ เพื่อให้ ธนาคารมั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจริ งยังคงอยู่ในกรอบ
เป้ า หมายเชิ งกลยุท ธ์ และหากความเสี่ยงนี อ้ ยู่เกิ นกรอบที่ กาหนด ธนาคารจะปฏิ บัติการแก้ ไขให้ ทัน ท่ว งที ทัง้ นี ้ RAS ถูกตั ้งบน
พื ้นฐานของแผนการด้ านการเงินของทางธนาคาร โดยที่ RAS ประกอบไปด้ วยกลุม่ การวัดเชิงปริ มาณซึ่งใช้ วดั และรายงานให้ กบั ทาง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการผู้บ ริหารทุกเดือน อีกทั ้ง RAS จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
และติดตามกลุม่ สินเชื่อธุรกิจทุกเดือนเพื่อที่จะมัน่ ใจว่ามีการแก้ ไขปั ญหาที่ทนั ท่วงที
การเสื่อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่ องจากหลักประกันของสินเชื่อ ส่ว นใหญ่ ของธนาคารเป็ น อสังหาริ ม ทรัพ ย์ แ ละทรัพ ย์ สินอื่ น ซึ่งมูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต่าของภาคอสังหาริ มทรัพย์ อาจส่งผลให้ ยอดหนี ้
เงินต้ นส่วนที่ค ้าประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ นั ้นมีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมัติไว้ เดิม อีกทั ้งการลดลงขอ ง
มูลค่าหลักประกันอาจมีผลทาให้ ธนาคารต้ องตั ้งสารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น ธนาคารบริ หารการเสือ่ มค่าของมู ลค่าหลักประกัน
โดยจัดทานโยบายและวิธีปฏิ บตั ิเพื่อกาหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ ้นกับระดับความเสีย่ งของสินเชื่อ
การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริห ารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ธนาคาร
บริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สญ
ั ญา และลูกหนี ้รายใหญ่ โดยธนาคารได้ กาหนด
เพดานความเสีย่ งที่ธนาคารยอมรับได้ ทั ้งในรายภาคธุรกิจ ในแต่ ละประเทศคู่สญ
ั ญา และรายกลุ่มลูกค้ า เพื่อบริ หารความเสีย่ งด้ าน
สินเชื่อที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการกาหนดเพดาน
ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อสาหรับลูกหนี ้รายใหญ่ รวมผู้เกี่ยวข้ อง ตามระดับความเสีย่ งไว้ ด้ วย ทั ้งนี ้ การบริ หารความเสี่ยงจากการกระจุก
ตัวของสินเชื่อยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของธนาคาร
3.2.1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรั พย์ และการกันเงินสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ จดั ชั ้นสินทรัพย์ และกันสารองตามแนวทางการปฏิ บัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ อง สินทรัพย์ ที่ไม่มีราคา
หรือเรี ยกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรี ยกคืนไม่ได้ ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งรวมถึงการจัดชั ้นหนี ้เชิงคุณภาพ
โดยมีแนวปฏิ บัติในการจัดชั ้นหนี ้สินเชื่อเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี ้ ส่วนหนี ้สินเชื่ออุปโภคบริโภค หรื อลูกหนี ้
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รายย่อย (Retail Loan) จะทาการจัดชั ้นเป็ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้ างชาระแต่หากลูกหนี ้รายใดใช้ สินเชื่อทั ้ง 2 ประเภท จะทาการ
จัดชั ้นเป็ นรายลูกหนี ้ตามแหล่งที่มาของรายได้ หลักของลูกหนี ้รายนั ้น เพื่ อให้ สะท้ อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ ที่แท้ จริงและกันสารอง
ค่าเผื่อหนี ้สูญได้ อย่างพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารได้ มีการกันสารองเป็ นกลุ่ม
ลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่ ม เติ มสาหรับลูกหนี ้ที่ จัดชั ้นปกติแ ละจัดชั น้ กล่า วถึง เป็ น พิเศษ โดยพิ จารณากัน เงินสารองกลุ่ม
ลูกหนี ้ดังกล่าวตามระดับความเสี่ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันสารองสาหรั บรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี ้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเป็ นการกันสารองตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่ อ งหลักเกณฑ์ การจัดชัน้ และการกัน เงิ น สารองของสถาบัน การเงิ น ในการกัน เงิ น สารองภาระผูกพัน นอกงบดุ ล
ดังต่อไปนี ้
1. รายการกัน สารองภาระนอกงบดุลที่มี ความเสี่ยงด้ านเครดิตในระดับสูง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่ าแปลง
สภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสือค ้าประกันสินเชื่อ
1.1 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี ้ที่ถูกจัดชั ้นเป็ นสินทรัพย์ จัดชั ้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ
ตามหลักเกณฑ์การจัดชั ้นสินทรัพย์ ที่กาหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกันเงินสารองในอัต ราเดียวกันกับ
อัตราการกันเงินสารองของลูกหนี ้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี ้ที่ถูกจัดชั ้นเป็ นสินทรัพย์ จัดชั ้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และ
สูญ ธนาคารพิ จารณากันเงินสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ ้น โดยการกันสารองเป็ น
กลุม่ ลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้ อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี ้ที่จดั ชั ้นปกติ
และจัดชั ้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารได้ มีการกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของ
ภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ ประมาณการหนี ้สินอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ 1 และข้ อ 2 สาหรับหนี ้สินที่มีภาระผูกพันและมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่นอนที่ธนาคารจะต้ องสูญเสียตามภาระผูกพันดังกล่าว
นโยบายการบริ หารสินเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึงการบริ หารสิน เชื่ อ ที่มี แ นวโน้ ม จะมี ปัญ หา (Potential Non-Performing Loan) และสินเชื่ อ มีปั ญ หา
(Non-Performing Loan) เป็ นเรื่องที่มีผลสาคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร จึงได้ จดั ทานโยบายการบริ หารสินเชื่อที่มีแนวโน้ มจะ
มีปัญหาและสิน เชื่อมี ปัญ หาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจ านวนของสินเชื่อมีปั ญหาที่จะเพิ่มขึ ้น โดยใช้ หลักการการเข้ าไป
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาก่อนเกิดและการแก้ ไขปั ญหาที่รวดเร็ วและติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้
สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสินเชื่อปกติ
ธนาคารจัดตั ้งทีมเพื่อสนับสนุนการแก้ ไขสินเชื่อที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาขึ ้นมา (ใน 2nd line of defense) ประกอบด้ วย ทีม
พัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ (NPL Prevention Team) ภายใต้ พัฒนาสินทรัพย์ ดูแลลูกหนี ้ที่คาดว่าจะเริ่มผิดนัดชาระหนี ้ หรือแสดง
สัญญาณเตือนเริ่มแรก (Early Warning Signal) หรือเคยเกิดภาวะที่มีความเสี่ยงเป็ นสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี ้
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กลุ่มที่ถูกจัดชั ้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention) เพื่อความรวดเร็วในการติดตามควบคุมดาเนินการป้องกัน ผู้ดูแลบัญชีลกู ค้ า
(Relationship Manager) จะประสานงานกับ ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ ร่ วมเจรจากับลูกหนี ้ เพื่ อให้ ตระหนักถึงปั ญหาและ
อุป สรรคต่า งๆ ที่ อาจเกิ ดขึน้ รวมถึง ตรวจสอบหาสาเหตุและระดับ ของปั ญหา และกาหนดแนวทางการแก้ ไขในเบื อ้ งต้ น โดยใช้
มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมแล้ วแต่ปัญหาของลูกหนี ้ อาทิเช่น ในกรณี ขาดสภาพคล่องระยะสั ้นสาหรับ ลูกหนี ท้ ี่ยังสามารถดาเนิ น
กิจการต่อไปได้ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ ปรับปรุงวงเงินฯลฯ ในกรณีประสบปั ญหาระยะยาวและซับซ้ อนสาหรั บ
ลูกหนี ้ที่ยังสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ตามศักยภาพและความสามารถในการชาระ
หนี ้ เป็ นต้ น 1
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบี ยบ วิธี ปฏิ บัติของธนาคาร ที มเอกสารสัญญาและระเบียบปฎิ บัติ (Documentation)
และทีม กฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับที มพัฒ นากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ เพื่อ จัดทาเอกสารหรื อวิธี ปฏิ บัติงานเป็ น
พื ้นฐานสาหรับการประเมินนั ้นๆ ให้ เป็ นไปได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ทีมติดตามการชาระหนี ้ (Monitoring) จะ
เข้ ามาดูแล ติ ดตามการปฏิ บัติตามเงื่อ นไขในมาตรการต่ างๆ อย่ างใกล้ ชิ ดโดยประสานงานกับ ทีม พัฒ นากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้
จนกว่าความเสีย่ งของลูกหนี ้จะกลับสู่สภาวะปกติและจัดชั ้นเป็ นหนี ้ปกติ
สาหรับลูกหนี ้มีปัญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้จะเป็ นไปตามนโยบายของธนาคาร
และเกณฑ์ ทางกฎหมาย ทีมพัฒ นาสินทรัพ ย์ จะประสานงานกับที มกฎหมาย เพื่ อพิจ ารณาหากลยุท ธ์ ที่เหมาะสม ก่อ นเจรจากับ
ลูกหนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารอาจพิ จารณาตัดสิน ใจขาย NPL ที่ ไม่มี ศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิ จต่ อไปและไม่ สามารถตกลงที่จ ะท าแผน
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นลูกหนี ้รายกลุม่ หรือรายบัญชี เพื่อให้ การลด NPL เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ยงด้ านตลาด ซึ่ง
ปั จจัยหลักประกอบด้ วย ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคา
สิน ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ในการบริ หารความเสี่ยง ธนาคารได้ จัดให้ มี น โยบายการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านตลาดในด้ านต่ างๆ เพื่ อใช้ เป็ น
มาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริหารความเสีย่ งด้ านตลาด หน่วยงานธุรกิจมีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งด้ านตลาด
ภายใต้ มาตรฐานที่ได้ กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริหารความเสีย่ งด้ านตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้ าที่ดแู ลความเสีย่ ง
ด้ านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้ านตลาด โดยกาหนดความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ ที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดย
สรุปความเสีย่ งด้ านตลาดที่สาคัญมีดงั นี ้

1

ธุรกิจขนาดเล็ก
- ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 การบริหารพอร์ ตนันแบ่
้ งตามการจัดชันของลู
้
กหนี ้ โดยมีผ้ ดู ูแลบัญชีลกู ค้ าเป็ นผู้ดูแลลูกหนี ้พอร์ ต Current และทีม
พัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้ (NPL Prevention Team) เป็ นผู้ดูแลลูกหนี ้พอร์ ต DPD
- บริหารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชื่อ ธุรกิจขนาดเล็ก ถูกจัดตังขึ
้ ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 (ประกอบด้ วยการดูแลติดตามสินเชื่อในส่วนของ
ลูกค้ ากลุม่ Current (จากเดิมคือผู้ดูแลบัญชี ลกู ค้ า) และ ลูกค้ ากลุม่ DPD (ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี ้) เข้ าด้ วยกัน) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ
การปรับปรุ งคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กให้ เป็ นพอร์ ตคุณภาพดี
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3.2.2.1 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายที่ อาจเกิ ดขึน้ ต่อ รายได้ และ/หรื อ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจเกิดจากฐานะทั ้งในงบดุล
และนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้ าและ/หรื อบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั ้งนี ้ ความเสียหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลง
เนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั ้งการขาดทุนจากธุรกรรมการค้ าเงินตราต่างประเทศหรื อการ
แปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึง่ เป็ นเงินอีกสกุลหนึง่
ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้ าของธนาคาร บริหารความเสี่ยง
ด้ านตลาดเป็ นผู้กาหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด ซึง่ กาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมระดับความเสีย่ งอัน
เกิดจากผลกระทบด้ านลบจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะตลาดมิให้ เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรือผลตอบแทนของ
บัญชีเพื่อการค้ าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า ของสัญญาใช้ สิท ธิ (Option) ต่ อ การเปลี่ยนแปลงของราคาของ
สินทรัพย์อ้างอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของ Delta ต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้ สทิ ธิ (Option) ต่อการเปลีย่ นแปลงของค่าความผันผวน
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ภายใต้ เพดานความเสีย่ งดังกล่าว ธุรกิจตลาดเงินจะรับผิดชอบการบริ หารพอร์ ตโฟลิโอ เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ ดีที่สดุ จาก
การลงทุน โดยบริหารความเสีย่ งด้ านตลาดจะเป็ นดูแลเรื่องกาหนดเพดานความเสีย่ ง
3.2.2.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริ หารความ
เสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยได้ ดาเนินการตามกรอบนโยบายที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ธนาคารมีการกาหนด
และควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยในด้ านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสีย่ งของรายได้ และขอบเขตความเสีย่ งของมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริ ห ารสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี ส้ ิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) ได้ รับ มอบ
อานาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ เป็ นผู้ควบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ภายในโครงสร้ างและขอบเขต
เพดานความเสีย่ งที่กาหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริ หารความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอั ตราดอกเบี ้ย
เช่ น การปรับสมดุลระหว่างสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี ส้ ิน หรื อการกาหนดระดับความแตกต่ าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตรา
ดอกเบี ้ยของสินทรัพย์ และหนี ้สินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทั ้งภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั ้งการ
คาดการณ์แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
3.2.3 ความเสี่ยงสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ ธนาคารไม่ สามารถปฏิ บัติตามภาระผูกพัน ได้ เมื่ อ ครบกาหนด เนื่อ งจาก
ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ เป็ นเงิน สดได้ ทัน หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอสาหรั บการดาเนิ นงาน จนท าให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ธนาคาร ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี ้สิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) มี
หน้ า ที่ กากับ ดูแลการบริ ห ารสภาพคล่อง เพื่ อ ให้ ธนาคารมี สภาพคล่อ งเพี ยงพอในการดาเนิ น ธุรกิจ ทัง้ สกุลเงิ น บาทและเงิน ตรา
ต่างประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ ้นได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขั ้นต่าตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยกาหนด ซึ่งต้ องอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ ในการบริหารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องทั ้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง หรืออาจมีการทบทวนเป็ นกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญอันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องตามนโยบายหรือแผนงานดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายหลัก
ของธนาคาร โครงสร้ างขององค์ กร กฎเกณฑ์ ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั ้งนี ้ ธนาคารและบริ ษั ทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาด
เงิน (Capital Markets) เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี ้ บริ หารเงินยังทาหน้ าที่วดั ความเสีย่ งด้ านสภาพ
คล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี ้สิน ส่ว นบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market
Risk Management) ทาหน้ าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้ าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
รวมทั ้งให้ ความสาคัญในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เร็วหรือสามารถใช้ เป็ นหลักประกัน
ในการระดมเงินทุนได้
เมื่ อ พิ จารณาแหล่งเงิน ทุนของธนาคาร โดยส่ว นใหญ่ แ หล่งเงิน ทุน ที่สาคัญ ของธนาคารมาจากเงิน ฝาก โดยธนาคารมี
กลยุทธ์ ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ างฐานะทางการเงินให้ แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอัน
จะช่วยเสริมสร้ างความมั่นใจให้ แก่ลกู ค้ าและผู้ฝากเงิน ธนาคารให้ ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยรักษา
ระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสีย่ งเป็ นรายวัน และรายเดือน รวมทั ้งกาหนดขอบเขตสาหรับตัวบ่งชี ้ระดับความ
เสีย่ ง (Risk Indicators Limit) และการดาเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสีย่ งให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ธนาคารได้ จดั ทา
แผนรองรับ เหตุฉุกเฉิ นด้ านสภาพคล่อง เพื่อ ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติภายใต้ สถานการณ์ วิกฤติ ที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งมี การระบุถึง
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสือ่ สารและติดต่อกับลูกค้ า เป็ นต้ น
3.2.4 ความเสี่ยงที่มิใช่ ด้านการเงิน
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั ้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตัว
เงิน อันเป็ นผลมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่ องของกระบวนการปรับปรุ งภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณ์ ภายนอกธนาคารทั ้งหมด รวมถึงความเสี่ยงด้ านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความ
เสี่ยงด้ านชื่อ เสียง (Reputational Risk) ธนาคารใช้ วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้ รายได้ จากการดาเนินงาน (Gross
Income) เป็ นค่าตัวแทนในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ตามน ้าหนักความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (RWA)
การบริ ห ารความเสี่ยงที่ มิ ใช่ ด้านการเงิ น ของธนาคารดาเนิ น การโดยผ่ า นโครงสร้ า งการกากับ ดูแลซึ่ง มี คณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ สูง สุด ในการบริ ห ารความเสี่ ย งของทั ง้ องค์ ก ร คณะกรรมการธนาคารได้ มอบอ านาจให้ กั บ
คณะกรรมการด้ านความเสี่ยงที่ มิใช่ด้านการเงิน (Bank Non-Financial Risk Committee - BNFRC) ซึ่งมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้ าที่ บริ ห ารจัดการความเสี่ยงที่มิใช่ ด้านการเงิน ของธนาคารและบริ ษัท ในเครื อ โดยดาเนิ นการ
กาหนดกลยุทธ์ ให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดการนโยบายและกากับดูแลด้ วยกับความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้ วน
ธนาคารมีหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) ที่สอดคล้ องกับแนวทาง COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้ จัด ให้ มี คณะกรรมการด้ านความ
เสี่ยงที่ มิ ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Risk Committee) อีก 3 คณะในระดับ สายงานธุ รกิจ ประกอบด้ วย ธุ รกิจ รายย่ อย ธุรกิ จ
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ขนาดกลาง ธุรกิ จขนาดใหญ่ โดยมีป ระธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ยงด้ านปฏิ บัติการธุรกิจ ( CRBO) ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร
ลูกค้ าเอสเอ็มอี (CSBO) และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ (CWBO) เป็ นประธานตามลาดับ และขึ ้นตรงต่อ BNFRC เพื่อให้
“แนวป้องกัน 3 ระดับ” มีประสิทธิผล จากระดับล่างขององค์ กรและให้ ผ้ บู ริหารระดับล่างสามารถปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงด้ าน
กากับการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิการภายในหน่วยงาน
ภายใต้ หลัก การ “แนวป้ อ งกั น 3 ระดั บ ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุ รกิ จ และสายงาน
สนับสนุน (BU/SU) เป็ นแนวป้องกันชั ้นที่หนึ่ง รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสีย่ งที่ มิใช่ด้านการเงินของหน่วยงาน
ของตน บริ ห ารความเสี่ย งด้ านปฏิ บั ติก ารธุ รกิ จ (Business Operational Risk Management: BORM) เป็ น หน่ ว ยงานจัด ตัง้ ขึ น้
ภายใต้ สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยมีสายการรายงานร่ วม (Joint reporting line)
ต่อ CORM ทั ้งนี ้ BORM ท าหน้ าที่ ให้ คาปรึกษาและสนับสนุน สายงานธุ รกิจและสายงานสนับ สนุน ในการนานโยบายที่ มิ ใช่ด้า น
การเงินไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ธนาคารได้ จัดตั ้ง Corporate Operational Risk Management (CORM) ขึ ้นต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความ
เสี่ยง (CRO) เป็ นแนวป้องกันชั ้นที่ 2 ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเช่น ความเสี่ยงด้ านกระบวนการ ความเสี่ยง
ด้ า นควบคุม ความเสี่ยงด้ านกิ จ กรรมไม่ ได้ รับ อนุญาต ความเสี่ยงด้ านข้ อ มูล ความเสี่ยงด้ า นแผนรองรั บ การดาเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่ อง ความเสี่ยงด้ านทุจริ ต ความเสี่ยงต่อความปลอดภั ยส่วนบุคคลและทางกายภาพและความปลอดภัยในที่ ทางาน CORM
ก าหนดนโยบายด้ านบริ ห ารความเสี่ยงที่ มิ ใ ช่ ด้า นการเงิน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ความเสี่ยงจะถูกระบุอ ย่ า งถูกต้ อ ง มี การประเมิ น ผล
ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ องกัน นโยบายที่กาหนดขึ ้นนี ้เป็ นหลักการเพื่อให้ มีการส่งมอบ รักษาและ
กากับดูแลการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ด้านการเงิน
กากับการปฏิ บัติงาน (Compliance) เป็ นแนวป้องกันชั ้นที่ 2 ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลความเสีย่ งด้ านกฏเกณฑ์ ทางการ
(Compliance risk) ซึ่งเป็ นหนึ่งในประเภทความเสีย่ งที่ มิใช่ด้านการเงิน กากับการปฏิ บัติงานกาหนดนโยบายด้ านการปฏิ บัติตาม
กฏเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อใช้ ถือปฏิบตั ิ (ดูรายละเอียดในหัวข้ อ 3.2.6)
กฏหมาย (Legal) และควบคุม การเงิน (Financial Control) เป็ นแนวป้ องกันชัน้ ที่ 2 ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ด้ านบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน ตามลาดับ ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลความเสี่ยงด้ านกฏหมายและ
ความเสีย่ งด้ านการเงินซึง่ อยู่ภายใต้ ประเภทความเสีย่ งที่มิใช่ด้านการเงิน
หน่วยงานตรวจสอบทาหน้ าที่เป็ น “แนวป้องกันชั ้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้
มัน่ ใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึ่งดาเนินการโดยแนวป้องกันชั ้นที่หนึง่ (หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกัน
ชั ้นที่สอง (บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิ บัติการองค์ กร กากับการปฏิ บัติงาน กฏหมาย และควบคุมการเงิน) ได้ รับการออกแบบอย่างดี
และสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทาธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทั ้งนี ้ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ตรวจสอบจะให้ คาแนะนาที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ธนาคารได้ กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) และนโยบายต่างๆ เพื่อใช้ ในการบริ หาร
ความเสี่ยงที่ มิ ใช่ ด้านการเงิน ซึ่ง ครอบคลุม ถึง กระบวนการและเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารความเสี่ยงที่ มิ ใช่ ด้า นการเงิน ที่ สาคัญ ตาม
หลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) อาทิ การประเมิ น ความเสี่ยงและการควบคุม ด้ วยตนเอง (Risk and Control
Self Assessment: R&CSA) ดัชนี ชี ้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Incident
Management) การติ ดตามความคื บ หน้ าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมัติผลิตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้ บริ ก ารจากผู้ ให้ บริ ก าร
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ภายนอก (Outsourcing Risk Management) และแผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและแผนฉุก เฉิ น ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (BCP / DRP) และการควบคุมที่สาคัญในการทดสอบ (KCT)
ธนาคารกาหนด ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ Risk Appetite Statement (RAS) โดยระบุประเภทและระดับความเสีย่ งที่ไม่
เกี่ ยวข้ อ งกับ ด้ านการเงิ นที่ ธนาคารจะรับ ได้ เพื่ อ ตอบสนองวัตถุประสงค์ เชิง กลยุท ธ์ RAS กาหนดขึน้ เพื่ อให้ มั่นใจว่า ความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นจริงคงเป็ นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นนั ้นได้ ถกู ตรวจพบและควบคุมทันเวลา
RAS กาหนดขึ ้นโดยพิจารณาจากวิสยั ทัศน์ ของธนาคาร TMB Way กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และข้ อมูลสถิติที่ผ่านมา โดย
กาหนดทั ้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ RAS เชิงปริ มาณสามารถวัดได้ และสอดคล้ องกับลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ องค์ กร RAS เชิง
คุณภาพเป็ นการอธิบายความเสีย่ งที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ธนาคารยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ ในเชิงทัศนคติและพฤติก รรมขององค์กร
โดยรวม กระบวนการการวัดผล ติดตาม และการรายงาน RAS จะดาเนินการโดยจัดทา Non-Financial Risk Dashboard (NFRD)
ซึ่งจัดทาขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จะส่งเสริ มการบริห ารความเสี่ยงเชิ งรุ ก ในกรณี ที่ธนาคารมี ความเสี่ยงเกินกว่าระดับ ที่
กาหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิ ดชอบจะบ่ งชี ้ประเด็ นปั ญหาที่เกิดในรายงาน NFRD ที่เสนอต่อ BNFRC ซึ่งผู้บริ หารและพนักงานต้ อ ง
ดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ ความเสีย่ งกลับมาอยู่ภายในระดับที่รับได้
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้ วยตนเอง (R&CSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการระบุ ประเมินความเสีย่ งที่สาคัญ
และการควบคุม รวมถึงการพิจ ารณาแผนการจัดการลดความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กาหนดดัชนี ชี ้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ
ระดับองค์ กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนให้ กับผู้บริห ารทุกระดับเพื่อดาเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในเชิงรุ ก
การบริ หารเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Incident Management) เป็ น กระบวนการที่ ช่วยในการตรวจหา แก้ ไข และวิเคราะห์ เหตุการณ์
ความเสีย่ ง รวมถึงการเก็บข้ อมูลความเสียหาย การรายงานเหตุการณ์ ความเสีย่ งและการจัดการแก้ ไขเป็ นสิง่ สาคัญที่ทาให้ ผู้บริหาร
เข้ าใจและตระหนักถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง จุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ยง และภาพรวมของความ
เสี่ยงที่มีในธนาคาร ธนาคารใช้ ระบบการบริ หารความเสี่ยง (GRC System) เป็ นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ ความเสี่ยง การ
ติดตามความคืบ หน้ า ของการดาเนิ นการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking Module) ทัง้ รายการที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
(Audit Item) และจากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item) เพื่อให้ มั่นใจทุกเหตุการณ์ ได้ รับการติดตามและแก้ ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารได้ กาหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภั ณฑ์ และบริ การที่อ อกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์ และบริ การ (Product and
Service Approval Process: PSAP) ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ผลิตภั ณ ฑ์ แ ละบริ การที่ ธ นาคารเสนออยู่ภ ายใต้ ห ลักการของความ
ปลอดภัยและมี ความรับ ผิดชอบโดยกาหนดให้ มีการระบุแ ละจัดการความเสี่ยงที่ อ าจเกิ ดขึน้ อย่า งเหมาะสม รวมทัง้ มี โครงสร้ า ง
พื ้นฐานและการควบคุม ที่จ าเป็ น อย่ างเพียงพอที่ จะสนับ สนุนธุ รกิจใหม่ดังกล่าวให้ ดาเนิ นการภายใต้ ระดับ ความเสี่ยงที่ ธนาคาร
ยอมรับได้
ธนาคารได้ ก าหนดให้ มี น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้ บริ ก ารจากผู้ ให้ บริ ก ารภายนอก ( Outsourcing Risk
Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิ ผล
ธนาคารได้ จัดให้ มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึง่ กาหนดแนวทางให้ กับทุกหน่วยงานใน
การพัฒ นาแผนการดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ บริ หารความเสี่ยงด้ า นปฏิ บัติการองค์ กร ท า
หน้ าที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั ้งประเมินระดับความพร้ อมและ
ประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ ธนาคารมีความพร้ อมในด้ านการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(BCP/DRP)
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ธนาคารได้ กาหนด การทดสอบการควบคุมที่สาคัญ ( Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและมาตรฐานสาหรับ
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน KCT เป็ นวิธีการและกระบวนการสาหรับการระบุการควบคุมที่สาคัญ , การ
บารุ งรักษาและการทดสอบเพื่อให้ มั่นใจว่ากิจกรรมทางธุ รกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงิน มีความเสี่ยงอยู่ภ ายในระดับที่ธนาคาร
ยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลและสร้ างวัฒนธรรมป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก
การบริหารความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงินของบริษัทย่อย มีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสีย่ งของธนาคารตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ บริษัทย่อยมีการจัดองค์กรเพื่อการบริ หารความเสี่ยงเป็ นของตนเอง และใช้
เครืองมือบริหารความเสีย่ ง อาทิ R&CSA Incident reporting KRI และ BCP
3.2.5 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งเป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
การน ากลยุท ธ์ ไปปฏิ บัติและการควบคุม เชิง กลยุท ธ์ ที่ อาจจะไม่ เหมาะสมและ/หรื อ ไม่ สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อมภายในและ
ภายนอกองค์กร
ธนาคารได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ ที่จะ “จุดประกายให้ ทุกคนใช้ พลังของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ ดีขนึ ้ ” โดยจัดการดาเนิน
กลยุทธ์ การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นเลิศ (Transactional
Banking Excellence) เพื่อสร้ างฐานที่มั่นคงสาหรับการเติบ โตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้ จัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึง่ กาหนดทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็ นผู้นาตลาดด้ านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ นี ้ให้ ทันสมัยตามสิ่งแวดล้ อม
และตลาดในแต่ละปี
เพื่ อ ที่ จะบริ ห ารความเสี่ยงได้ อย่ างเหมาะสมยิ่ งขึน้ ธนาคารได้ ป รับ ปรุ งกระบวนการติ ดตามผลการดาเนิ นงาน และการ
ควบคุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ นอกจากนี ้ ยังได้ จัดให้ มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ พร้ อมกับการเสนอแนวทางแก้ ไขหากไม่สามารถดาเนินงานได้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และได้ เริ่ ม
พัฒนารายงานความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่อรายงานให้ ผ้ บู ริ หารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสีย่ ง
ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ เป็ นรายปี
โดยรวมแล้ วธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ โดยเริ่มตั ้งแต่กระบวนการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์ กรและอัตรากาลัง การดาเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิ บัติงาน
ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลีย่ นให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
3.2.6 ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ
1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ศูน ย์ วิ เคราะห์ เศรษฐกิ จของธนาคารหรื อ TMB Analytics คาดเศรษฐกิ จไทยในปี 2562 มีแ นวโน้ มเติ บ โตที่ ร้อ ยละ 3.8
ชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 4.1 ในปี ก่อน ปั จจัยหลักที่ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจเป็ นเครื่ องยนต์ ในประเทศทั ้งการบริโภคภาคเอกชนที่มี
แนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มดีโดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายกาลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรม และ
คาดเริ่ ม มีการลงทุน ของอุตสาหกรรม S-Curve ที่ได้ รับการอนุมัติจาก BOI ในปี 2559-2560 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิ โตรเคมี
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และอิ เล็กทรอนิ กส์ รวมถึงแนวโน้ ม การย้ ายฐานการผลิตมาไทย สอดคล้ อ งกับ การลงทุน ภาครัฐ ที่มี ความชัดเจน
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ต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้ า งพื น้ ฐานที่ รองรับ โครงการระเบี ยงเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวัน ออกหรื อ EEC เช่น รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง คิดเป็ นเม็ดเงินกว่า 1 แสนล้ านบาท
ขณะที่ ปั จจัยภายนอกจะเป็ นความเสีย่ งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ ้นในปี นี ้ ทั ้งเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ ม
ชะลอลงโดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรื อ IMF ปรับลดคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกเติบโตที่ร้อยละ 3.5 จากเดิมมองที่ร้อย
ละ 3.7 และประเด็นความเสีย่ งจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่อาจทวีความรุนแรงขึ ้นกดดันปริมาณการค้ าโลก โดย IMF
มองว่าปริ มาณการค้ าโลกจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ชะลอลงจากปี ก่อนหน้ า สอดคล้ องกับศูนย์ วิเคราะห์ฯคาดมูลค่าส่งออกของไทย
จะเติบโตชะลอลงที่ร้อยละ 4.3 จากร้ อยละ 6.7 ในปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ ความเสีย่ งด้ านนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก
เป็ นสิ่งที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะความไม่แน่ นอนการปรับ ขึ ้นดอกเบี ย้ อย่ างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิ ด
ความผันผวนต่อเงินทุนเคลื่อนย้ าย และส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดการเงินในประเทศ ทั ้งอัตราดอกเบี ้ยและค่าเงินบาท โดยอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้ มที่ปรับสูงขึ ้นจากร้ อยละ 1.75 เป็ นร้ อยละ 2.0 ณ สิ ้นปี ส่วนค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเผชิญความผัน
ผวนที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ยังต้ องติดตามราคาสินค้ าเกษตรที่สาคัญ เช่น ยางพารา มันสาปะหลังและปาล์มน ้ามัน ที่ยงั อยู่ในระดับต่าซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่ปัจจัยเสีย่ งภายในประเทศมีแนวโน้ มลดลง โดยเฉพาะด้ านเสถียรภาพทางการเมือง
ธนาคารตระหนักดีถึงความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้น และให้ ความสาคัญกับ การบริ หารความเ สี่ยงดังกล่า ว
โดยมี ศูน ย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิ จ ของธนาคารคอยติ ดตามและประเมิ น สถานการณ์ ด้า นเศรษฐกิ จ และเครื่ อ งชี ว้ ัดต่ า งๆ พร้ อมทั ง้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอยู่ตลอด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีความพร้ อมในการดาเนินงานและสามารถรองรับความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ บทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจการเงิน และแนวโน้ มธุรกิจอุตสาหกรรมให้ กับ
ลูกค้ าของธนาคาร
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการดาเนินธุรกิจ ธนาคารต้ องปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้ อบังคับ อาทิ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ ของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกาหนด
ตามพระราชบั ญ ญั ติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศและหนั งสื อ เวี ยนที่ อ อกโดยตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พระราชบัญ ญั ติ ป ระกัน วิน าศภั ย ประกาศและหนัง สือ เวี ยนของสานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริ ม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย พระราชบัญญั ติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมี กฎหมายของหน่ว ย
ราชการต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้ อตุ สาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ด้วย
หน่วยงานกากับการปฏิบัติงานทาหน้ าที่ในการให้ คาแนะนา ชี ้แจงและให้ ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจและการปฏิ บตั ิงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทางการ
และระเบียบปฏิบัติงานภายในของธนาคาร ความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เพื่อให้ มี
การบริหารความเสีย่ งด้ านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั ้งนี ้ ในปี 2561 หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินได้ ออกแนวนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ สถาบันการเงิน
ถือปฏิบตั ิ สรุปหลักเกณฑ์ที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มุ่งเน้ นการกากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ บริการทางการเงินให้ ได้ รับการ
บริ การอย่า งเป็ น ธรรม (Market conduct) ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ให้ สอดล้ อ งกับสถานการณ์ ปัจ จุบัน เพื่ อ ไม่ให้ เป็ น อุปสรรคต่อ การ
พัฒนาและการสร้ างนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งธปท.ได้ ออกแนวโยบาย และหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อกากับดูแลสถาบันการเงิน อาทิ การ
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บริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม (Market conduct) กาหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บริ การแก่ลูกค้ าตั ้งแต่ ต้นจนจบ (end-to-end process) ซึ่งเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานสาคัญที่ จะทาให้ เกิดการให้ บริ การที่เป็ น ธรรม
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับช่องทางให้ บริ การของธนาคารพาณิชย์ (Banking Channel) เพิ่มความยืดหยุ่นในขอบเขตการให้ บริ การและการ
ขออนุญาตเพื่ อรองรับการเปิ ด -ปิ ดสาขา การปรับเปลี่ยนรู ปแบบสาขาและวันเวลาทาการให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม ซึง่ ลูกค้ าสามารถได้ รับบริ การผ่านช่องทางอื่นที่มีต้นทุนการให้ บริการที่ต่าลงได้ เช่น ผ่านเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
mobile banking การขยายประเภทตัวแทน (banking agent)
นอกจากนี ้ ในด้ านนโยบายกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.ได้ ออกประกาศเจ้ าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผ่อน
คลายหลักเกณฑ์ ภายใต้ โครงการการปฏิ รูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศของภาคเอกชน (Ease of doing business) โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และลดเอกสารประกอบการทาธุรกรรม การรวม
ประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposits – FCD) ซึ่งปั จจุบันมีอยู่หลายประเภทเข้ าด้ วยกัน รวมถึง
ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ทั ้งในด้ านคุณสมบัติและรู ปแบบการให้ บริ การ เพื่อรองรับ
การให้ บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ ้น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับการให้ บริ การ
ออกแบบการลงทุน (Wealth Advice) เพื่ อ รองรั บ การให้ บริ การ Wealth Advice ที่ มี การให้ คาแนะน าและน าเสนอ Investment
Solutions คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญเพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Well-being)
การออกหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดให้ มีระบบงานและการดาเนิ นการในการจัดการเรื่องร้ องเรียน เพื่อให้ ระบบการ
จัดการเรื่ องร้ องเรียนของธนาคารมีประสิทธิ ภาพได้ มาตรฐาน ลูกค้ าได้ รับการดูแลและใส่ใจแก้ ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล ธนาคารมี
มาตรการลงโทษพนักงานที่กระทาผิดอย่างมีประสิทธิผล ธนาคารสามารถวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้ จริงของปั ญหาและปรับปรุ งแก้ ไข
หรือมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการกากับ และส่ง เสริ ม การประกอบธุรกิ จ ประกัน ภั ย (คปภ.) ได้ อ อกประกาศเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และการปฏิ บตั ิหน้ าที่ของตัวแทนประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันชีวิต และธนาคาร ซึ่ง คปภ.กาหนดให้ ต้องมีระบบงานที่มี
ประสิท ธิ ภ าพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยในทุกช่อ งทางการขาย โดยรวมถึงการบริ ห ารจัดการ การดูแ ล
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมในการขายทุกช่องทาง เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ากรมธรรม์ ประกันภัยและกระบวนการ
ขายของผู้เสนอขายในทุกช่องทางได้ คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็ นสาคัญ
3. ความเสี่ยงของผู้ถอื หุ้น
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นหากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ไม่เป็ นไปตามที่ ผ้ ถู ือหุ้นคาดหวัง
โดยผลตอบแทนจากการถือหุ้นประกอบด้ วย ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น และ/หรื อผลตอบแทนจากเงินปั นผล ทั ้งนี ้ ธนาคาร
มุ่งหวังที่จะสร้ างผลการดาเนินงานให้ ดีอย่ างสม่ าเสมอ รวมทั ้งดาเนินการบริ ห ารจัดการความเสี่ยงอย่ างรอบคอบ เพื่ อที่ จะสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารที่อาจ
ส่งผลให้ เกิดความผันผวนต่อราคาหุ้นได้ เช่น สถานการณ์ การเมื องทัง้ ในและต่างประเทศ กระแสการไหลเข้ าออกของเงินทุน จาก
ต่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี ้
และตัดสินใจลงทุนให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับได้
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4. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ความสาคัญ:
นวัตกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั ้น สามารถสร้ างโอกาสให้ กับ สถาบันการเงินเป็ นอย่างมากทั ้งใน
ด้ า นการลดต้ น ทุน การเข้ า ใจความต้ องการของลูกค้ า แต่ใ นขณะเดี ยวกันธนาคารอาจได้ รับ ผลกระทบหากไม่ มี ความพร้ อ มต่ อ
เทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธนาคารที่ยังคงใช้ แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และ
การบริ การแบบดั ้งเดิ ม นอกจากนี ้ ความเสี่ยงในด้ านความปลอดภัยของข้ อ มูล ความมั่งคงทางไซเบอร์ การทุจริ ตทางการเงิน ใน
รูปแบบต่างๆ ก็เป็ นผลที่ตามมาจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน
มาตรการลดความเสี่ยง:
ทีเอ็มบีได้ ดาเนินโปรแกรมการเปลีย่ นแปลงทางดิจิทลั (Digital transformation) ประกอบด้ วยการพัฒนาด้ านดิจิทลั แบรนด์
(Digital branding) การทางานแบบอไจล์ (Agile) การปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานไอที (IT infrastructure) การนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
(Data analytics) และการสร้ างพันธมิตรธุรกิจทางดิจิทัล เพื่อเสริมสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล ทีเอ็มบี ได้ ทาการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเมินความเป็ นไปได้ ของโอกาสที่เกิดจากนวัตกรรมทางการเงิน ฟิ นเทคค์ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น บิ๊กดาต้ า (Big data) ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเป็ นการสิง่ มอบสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าของธนาคาร
2. ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความสาคัญ:
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีได้ สง่ ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องด้ านความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ และการคุ้ม ครองข้ อ มูลส่วนบุคคลของลูกค้ า ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่ างรุ นแรงต่อความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และในกรณี ที่
ร้ ายแรงที่สดุ คือการได้ รับบทลงโทษทางกฏหมายและการถูกปรับ หากธนาคารไม่สามารถดาเนินการป้องกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการลดความเสี่ยง:
ทีเอ็มบีเล็งเห็นว่าความมัน่ คงทางไซเบอร์ นั ้นมีความสาคัญต่อความยั่งยืนของธนาคาร จึงได้ ลงทุนและจัดสรรทรัพยากรทั ้ง
ด้ า นระบบไอที ให้ ความรู้ แก่ บุ คลากร เพื่ อ ให้ บ ริ ห ารจัดการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ธนาคารได้ กาหนดกลยุท ธ์ แ ละกรอบการ
ดาเนินงานในการกากับดูแลอย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี ้ บอร์ ดบริหารของธนาคารได้ กากับดูแลกลยุทธ์ กรอบการดาเนินงาน และ
ความสัม ฤทธิ์ ผลของการด าเนิ นการอย่างใกล้ ชิด ที เอ็ม บีได้ ร่วมมื อกับ ผู้กากับ ดูแลด้ านกฏเกณฑ์ (Regulator) ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับความมั่นคงทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้ อ มูลส่ วนบุคคลที่ มีแนวโน้ ม ที่เข้ มงวดยิ่งขึ ้น ทัง้ นี ้
เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าจะได้ รับการปกป้องอย่างดีที่สดุ และสอดคล้ องกับกฏเกณฑ์ใหม่
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความสาคัญ:
ความเสี่ยงด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้ างผลกระทบต่อความเสี่ยงด้ านการเงินของ
ธนาคารอย่า งหลีกเลี่ยงไม่ได้ การให้ บริ การทางการเงิน กับ ลูกค้ าที่ไม่ใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้ อมจะไม่เพี ยงส่งผลกระทบต่ อชื่อ เสียงของ
ธนาคาร แต่ยงั ส่งผลเชิงลบต่อความยัง่ ยืนของธนาคารในระยะยาวทั ้งด้ านมูลค่าสินทรัพย์และผลประกอบการ
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มาตรการลดความเสี่ยง:
ทีเอ็มบีตระหนักว่าธนาคารมีส่วนสาคัญต่อการแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เศรษฐกิ จ คาร์ บ อนต่ อ (Low-carbon economy) ผ่ า นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที เอ็ ม บี ไ ด้ ใ ช้ น โยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมและสังคม (Environmental and Social Responsibility policy) เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมจาก
การปล่อยกู้แก่กลุม่ ธุรกิจอย่างเข้ มงวด
นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารพาณิชย์ แห่งแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว (Green bond) ที่เป็ นความร่วมมือกับบรรษัทเงินทุน
ระหว่ างประเทศ (International Finance Corporate: IFC) ในการสนับ สนุน เงิ น ทุน แก่ ธุ รกิ จที่ เป็ น มิ ตรต่ อ สิ่งแวดล้ อ ม เช่ น ธุรกิ จ
พลังงานหมุนเวียน ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการขยายพอร์ ตการกู้ยืมสีเขียว (Green lending) ของธนาคาร
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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรั พย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 เป็ นดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
1.
2.
3.
4.

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

2561
6,137
8,880
1,362
6,585
22,964
10,823
265
11,876

4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
6,293
8,915
1,309
6,441
22,958
10,602
285
12,071

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

สิทธิการเช่ า
1. สัญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื น้ ที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่ อใช้ เป็ น ที่ทาการของสานักงานเขต
สาขา ที่จอดรถ และติดตั ้งตู้เอทีเอ็ม รวม 1,916 แห่ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่า 1-30 ปี มีภาระค่าเช่าและค่าบริ การ ที่ต้องจ่ายตาม
สัญญา ปี ละประมาณ 831 ล้ านบาท
2. สิทธิตามสัญญาเช่ า
สิทธิ ตามสัญญาเช่าเป็ นกรรมสิทธิ์ ของธนาคารตามอายุสญ
ั ญาเช่า รวม 3 แห่ ง ได้ แก่ มาบุญครองเซ็นเตอร์ , ตลาดคถาธร ราชบุรี
และ ถนนหลวงวรจักร เป็ นจานวนเงิน ปี ละประมาณ 104 ล้ านบาท ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เพื่อเป็ นที่ทาการของสาขา
รายละเอียดสัญญาเช่ าระยะยาว ที่ดิน และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ ทาการเช่าที่ดินและอาคารรวมทั ้งสิ ้น 1,916 แห่ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาการสาขา ที่จอด
รถ และเพื่อติดตั ้งตู้เอทีเอ็ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล 459 แห่ง ต่างจังหวัด 1,457 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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คู่สัญญา
1. ที่ดิน (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม
- สนง.ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม
- สนง.ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทัง้ สิน้ (1)+(2)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้
กรุ งเทพและเขต
ต่ างจังหวัด
ปริ มณฑล (แห่ ง)
(แห่ ง)
272
1,250

อายุสัญญา
1-3 ปี

40
14
326

68
39
1,357

1-3 ปี
1-3 ปี
1-3 ปี
1,683

111

82

1-30 ปี

2
4
12
4
133
459

2
1
10
5
100
1,457

1-3 ปี
1-5 ปี
1-24 ปี
1-30 ปี
233
1,916
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4.3 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ มีการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้ า กับ กรมทรัพย์ สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้ าดังกล่าวนี ้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และ
อาจต่ออายุได้ ทกุ ๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้ าที่สาคัญ มีดงั นี ้
รู ปแบบ
เครื่ องหมาย

ประเภทเครื่ องหมาย
เครื่องหมายบริ การ
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

รูปรอยประดิษฐ์

เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายบริ การ

IT’S NOT A
BANK.IT’S

BY

เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายการค้ า

รายการสินค้ า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

ธนาคารพาณิชย์
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
ธนาคารพาณิชย์

4 พฤศจิกายน 2548 21 กรกฎาคม 2558 3 พฤศจิกายน 2568
4 พฤศจิกายน 2548 26 สิงหาคม 2558 3 พฤศจิกายน 2568
19 ตุลาคม 2548 26 สิงหาคม 2558 18 ตุลาคม 2568

บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก

15 มกราคม 2550

การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ร่ม, กระเป๋ าใส่ขอทาด้ วย
ผ้ า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร,
กระเป๋ าสาหรับใส่

2 กันยายน 2553

8 ธันวาคม 2559

14 มกราคม 2570

1 กันยายน 2563

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

13กันยายน 2553

12 กันยายน 2563

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

ส่วนที่ 1 หน้ า 49

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่ องหมาย

ประเภทเครื่ องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

เครื่องสาอางค์และ
เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด,
เป้ทาด้ วยผ้ าร่ ม, กล่อง
ใส่นามบัตรทาด้ วยหนัง,
ถุงใส่ของทาด้ วยผ้ า
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า

เครื่องหมายการค้ า

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

เต้ นท์
เสื ้อยืด, เสื ้อ (ยกเว้ นเสื ้อ
ชั ้นในและเสื ้อกีฬา),
หมวก, เสื ้อเชิ ้ต
กล่องเสียงดนตรี,
หีบเพลง
น ้าดื่ม
ร่ม, กระเป๋ าใส่ของทาด้ วย
ผ้ า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร ,
กระเป๋ าเปล่าสาหรับใส่
เครื่องสาอางค์ และ
เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด,
เป้ทาด้ วยผ้ าร่ ม, กล่อง
ใส่นามบัตรด้ วยหนัง,
ถุงใส่ของทาด้ วยผ้ า
เต้ นท์
กาต้ มน ้าไฟฟ้า, ไฟฉาย
กล่องเสียงดนตรี,
หีบเพลง
ถุงกอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ,
ตุ๊กตา
เครื่องคิดเลข, เครื่องเก็บ
บันทึกข้ อมูลภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ ดดิสก์),
เครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บ
ข้ อมูลแบบเชื่อมต่อยูเอสบี
,กระเป๋ าใส่เครื่อง
ส่วนที่ 1 หน้ า 50

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557
5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่ องหมาย

ประเภทเครื่ องหมาย

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

คอมพิวเตอร์ , เครื่องวิทยุ,
แท่นชาร์ จโทรศัพท์
มือถือ, ที่ใส่โทรศัพท์
เคลือ่ นที่, แผ่นรองเมาส์
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ประยุกต์,
ภาพวีดีโอและข้ อมูลที่
ดาวน์โหลดได้ , แผ่นดิสก์
บันทึกวีดีโอ
เสื ้อ (ยกเว้ นเสื ้อชั ้นในและ
เสื ้อกีฬา), หมวก
บริการโฆษณาทาง
โทรทัศน์, บริการโฆษณา
ทางวิทยุ, บริการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์,
บริการโฆษณาผ่านสือ่
นอกบ้ าน
การให้ บริการด้ านการเงิน,
การรับประกันวินาศภัย,
การให้ บริการด้ านสินเชื่อ,
การให้ บริการกู้ยืมเงิน,
การให้ บริการบัตรเครดิต,
การให้ บริการบัตรเดบิต,
บริการค ้าประกัน, บริการ
โอนเงินทางเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์, การรับ
ฝากของโดยตู้นิรภัย,
บริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
, บริการออกเช็คเดินทาง,
การให้ บริการธนาคารผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ต, การ
ให้ บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์และ
ส่วนที่ 1 หน้ า 51

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่ องหมาย

ประเภทเครื่ องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

โทรศัพท์เคลือ่ นที่, บริการ
นายหน้ าประกันชีวิต,
บริการนายหน้ าประภัย,
บริการรับประกันชีวิต,
บริการรับประกันภัยทาง
ทะเล, บริการรับประกัน
อัคคีภัย, บริการรับประกัน
อุบตั ิเหตุ, จัดหาเงินกู้เป็ น
งวด, บริการด้ านกองทุน
รวม, บริการสินเชื่อเพื่อ
การเช่าซื ้อ, บริการสินเชื่อ
เพื่อการลีสซิ่ง, บริการรับ
ฝากออมทรัพย์, วิเคราะห์
ด้ านการเงินการคลัง, หัก
บัญชี, ให้ ก้ เู งินโดยมี
หลักประกัน, ให้ คาปรึกษา
ด้ านการเงินการคลัง
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ
เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

น ้าดื่ม

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

กาต้ มน ้าไฟฟ้า ,ไฟฉาย

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

ถุงกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ตุ๊กตา 5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

บัตรเครดิต, บัตรเดบิต
ชนิดเข้ ารหัสแม่เหล็ก,
เครื่องคิดเลข,เครื่องเก็บ
บันทึกข้ อมูลภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ ดดิสก์),
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลขนาด 5 มิถนุ ายน 2557
พกพาแบบเชื่อมต่อยูเอสบี
,กระเป๋ าใส่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ,เครื่องวิทยุ,
แท่นวางโทรศัพท์, ที่ใส่
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,แผ่นรอง

4 มิถนุ ายน 2567

ส่วนที่ 1 หน้ า 52

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่ องหมาย

ประเภทเครื่ องหมาย

เครื่องหมายบริ การ

เครื่องหมายบริ การ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

เม้ าคอมพิวเตอร์ ,
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ประยุกต์,ภาพวีดีโอ,
แผ่นดิสก์บนั ทึกวีดีโอ
บริการโฆษณาทาง
โทรทัศน์, บริการโฆษณา
ทางวิทยุ, บริการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์,
บริการโฆษณาผ่านสือ่
นอกบ้ าน
การให้ บริการด้ านการเงิน,
การให้ บริการด้ านการ
ธนาคาร, การรับประกัน
วินาศภัย, การให้ บริการ
ด้ านสินเชื่อ, การให้
บริการกู้ยืมเงิน, การให้
บริการบัตรเครดิต, การ
ให้ บริการบัตรเดบิต,
บริการค ้าประกัน, บริการ
โอนเงินทางเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์, การรับ
ฝากของโดยตู้นิรภัย,
บริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
, บริการออกเช็คเดินทาง,
การให้ บริการธนาคารผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ต, การ
ให้ บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่, บริการ
นายหน้ าประกันชีวิต,
บริการนายหน้ าประภัย,
บริการรับประกันชีวิต,
บริการรับประกันภัยทาง
ส่วนที่ 1 หน้ า 53

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รู ปแบบ
เครื่ องหมาย

ประเภทเครื่ องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

ทะเล, บริการรับประกัน
อัคคีภัย, บริการรับประกัน
อุบตั ิเหตุ, จัดหาเงินกู้เป็ น
งวด, บริการด้ านกองทุน
รวม, บริการสินเชื่อเพื่อ
การเช่าซื ้อ, บริการสินเชื่อ
เพื่อการลีสซิ่ง, บริการรับ
ฝากออมทรัพย์, วิเคราะห์
ด้ านการเงินการคลัง, หัก
บัญชี, ให้ ก้ เู งินโดยมี
หลักประกัน, ให้ คาปรึกษา
ด้ านการเงินการคลัง
Make THE
Difference
4.4

เครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายบริ การ

ธนาคารพาณิชย์

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

4.4.1 นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
ธนาคารมีนโยบายในการเข้ าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดาเนินธุรกิจด้ านการเงินและธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร
เพื่อให้ การบริการทางการเงินของธนาคาร เป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื ้อประโยชน์สนับสนุนการดาเนินธุรกิจซึง่ กันและกัน
ได้ อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้ องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มที่ดี มีความเสีย่ งในระดับที่ยอมรับได้ ทั ้งนี ้ ในการร่วมลงทุน
ธนาคารมุ่งหวังที่จะเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานของบริ ษัทที่ธนาคารจะเข้ าลงทุน เพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของธนาคารโดยขนาดของเงินลงทุนจะมีจานวนไม่เกินวงเงินหรือสัดส่วนตามกฎระเบียบข้ อบังคับที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสดั ส่วนเงินลงทุน ในบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษั ท ร่ วมทัง้ หมดต่ อสิน ทรัพ ย์ รวม ตามที่ป รากฏในงบ
การเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
สินทรั พย์ รวม

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
(ล้ านบาท)
197
25
222
888,151
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4.4.2 นโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วมของธนาคาร
การกาหนดแนวนโยบายในการกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคาร เป็ นการกาหนดโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์การ
การกับ แบบรวมกลุ่ม ที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยจัดทาขึ ้น เพื่ อ กาหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ภ าย ใต้ การกากับ ดูแ ลดาเนิ นการ โดย
ขอบเขตการกากับดูแลของธนาคารจะแบ่งการกากับดูแลออกเป็ นด้ านต่างๆ เพื่อให้ ครอบคลุมการดาเนินการของบริ ษัทในกลุ่มฯ โดย
มีรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกากับดูแลในด้ านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ นนโยบายหลัก 1 ด้ าน และนโยบายสนับสนุน 7 ด้ าน สรุ ป
ได้ ดงั นี ้
นโยบายหลัก
1. โครงสร้ างการบริ หารจัดการและควบคุม (Governance Structure)
เป็ นการกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุ่มฯ ในด้ านการจัดทาแผนกลยุทธ์ และการ
แต่ งตัง้ กรรมการผู้แ ทน เพื่ อ เข้ า ไปมี ส่วนร่ ว มในการบริ ห ารจัดการบริ ษั ท ในกลุ่ม ฯ รวมถึงการจัดองค์ กรภายในของธนาคารเพื่ อ
รับผิดชอบดูแลบริ ษัทในกลุ่มฯ ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ เฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์ การแต่งตั ้งกรรมการผู้แทน ธนาคารได้ มีการ
กาหนดแนวทางในการแต่งตั ้งไว้ โดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่นๆ และเงินลงทุนทั่วไปทั ้งหมดของธ นาคาร
ด้ วย
นโยบายสนับสนุน
1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน (Accounting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้ านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ ธนาคารสามารถรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการจัด
ทางบการเงินรวมสาหรับบริษัทในกลุม่ ฯ ได้ อย่างถูกต้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด รวมถึงการน าข้ อ มูลทางการเงินและบัญชี ดังกล่า วมาเป็ น ข้ อ มูลเพื่อ ใช้ ในการวิเคราะห์ ผลการดาเนิน งานและฐานะ
การเงินของบริษัทในกลุม่ ฯ ได้ อย่างถูกต้ องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้ านการก ากั บ ดู แลกิ จการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการท าธุ ร กรรมกั บบุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information
and Conflicts of Interest)
2.1 นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้ บริ ษัทในกลุ่มฯ ต้ องดาเนินการในด้ านต่างๆ ภายใต้ จริ ยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การปฏิ บัติงาน โดยมี หลักการและแนวปฏิ บัติสอดคล้ องกับ การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
2.2 นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy
on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษัทในกลุม่ ฯ ปฏิ บัติตาม
นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทในกลุม่ ฯ
3. นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายเพื่ อให้ บ ริ ษั ท ในกลุ่ม ฯปฎิ บัติตามนโยบายการต่อ ต้ านคอร์ รัป ชั่น และนโยบายที่เกี่ ยวข้ องดังกล่า วของ
ธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ เรื่ องดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารและบริ ษัท ในกลุ่มฯในการต่ อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ การให้ -รับสินบนหรืออามิสสินจ้ าง ทั ้งจากเจ้ าหน้ าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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4. นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทในกลุ่มฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้ านต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของบริษัทในกลุม่ ฯ และส่งผลต่อความมัน่ คงของบริษัทในกลุม่ ฯ ประกอบด้ วย
4.1 การบริหารความเสีย่ งด้ านตลาด (Market Risk Management)
4.2 การบริหารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)
4.3 การบริหารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management)
4.4 การบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ (Credit Risk Management)
5. นโยบายด้ านการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้ บริ ษัทในกลุ่มฯ ถือปฏิ บตั ิ เพื่อให้ การดาเนินการของบริษัทในกลุม่ ฯ เป็ นไปตามนโยบายด้ านการกากับ
การปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของธนาคารและการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของทางการในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ การปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของ
ทางการ การปฏิ บัติตามนโยบาย ประกาศ และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้จักตัวตนของลูกค้ าและการปฏิ บัติ
ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการก าหนดนโยบายเพื่ อให้ บ ริ ษัท ในกลุ่ม ฯ ถือ เป็ น แนวทางในการดาเนิน การเพื่ อให้ เป็ น ไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ ของธนาคารซึง่ เป็ นสถาบันการเงิน ทั ้งในด้ านของการใช้ ชื่อ เครื่ องหมายการค้ า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทใน
กลุม่ ฯ
7. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการก าหนดบทบาทหน้ าที่ข องตรวจสอบ และสอบทานสินเชื่อ และบทบาทการกากับ ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อัน
สัมพันธ์ ร่วมกับบทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลบริ ษัท
ในกลุ่มฯ โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ ให้ มั่นใจว่ าธนาคาร รวมทั ้งบริ ษั ทในกลุ่ม ฯ มีวัฒ นธรรมองค์ กรเกี่ยวกับ การควบคุม ภายใน และ
บรรษัทภิบาลที่ดี
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5.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึง่ ยังไม่สิ ้นสุดและอาจกระทบด้ านลบต่อทรัพย์สนิ ที่มีจานวน
ทุนทรัพย์สงู กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร
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6.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์

ชื่อบริษัท

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิ จ การธนาคารพาณิ ช ย์ ทุ กประเภทตามที่ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติธุ รกิ จ สถาบั น
การเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการทางการเงิน ตามที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง

ที่ตั ้งสานักงานใหญ่

: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

: 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 2561)

ทุนเรียกชาระแล้ ว

: 41,659,298,454.50 บาท

หุ้นสามัญ

: 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท
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6.2 รายละเอียดนิติบุคคลที่บริ ษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
การลงทุน ในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยถือหุ้นไว้ ตั ้งแต่ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วของบริษัท
ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

บริ ษัทที่เป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์
และประกอบธุรกิจด้ านการเงิน
1 บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-23545014
2 บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน
จากัด
โทร. 0-2617-4068-70
3 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหาร
ไทย จากัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วน
ลูกค้ าสัมพันธ์)
บริ ษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร
4 บริษัท พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี
จากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-22423138-9
บริ ษัทอื่นๆ
5 บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟี ดมิลล์ จากัด
6 บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
โทร. 0-2558-7555, โทรสาร 0-25587566
7 บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จากัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-22611143
8 บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จากัด
โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-54581876
9 บริษัท ทริส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-22313681
10 บริษัท เมืองค้ าส่ง จากัด
โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-25323009
11 บริษัท วิงกรุ๊ป จากัด
โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053331314,
053-331336

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้น
การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย
ทังหมดที
้
่
จานวนหุ้นที่ถือ อัตรา จานวนเงิน(บาท)
ออกจาหน่าย
การถือหุ้น สุทธิจากค่าเผื่อ
แล้ ว
% การลดราคา
หลักทรัพย์

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

2,500,000

2,500,000

100.00 25,000,000.00

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

10,000,000

3,500,000

35.00 196,942,475.58

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

10,000

9,993

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

120,000
500,000

30,000
53,703

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

16.13

0.00

กรุงเทพฯ

ลาพูน
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ค้ าปลีก/ส่ง
การบริการ

107,000,000 107,000,000

100.00

99.93

0.00

4,169,342.92

25.00
0.00
10.74 46,900,863.18

แพร่

การผลิต

หุ้นสามัญ

15,500

2,500

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

1,000,000

153,000

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

หุ้นสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

เชียงใหม่

ผลิตเสื ้อผ้ า
สาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.3 รายการที่มีผลกระทบต่ อการลงทุน
ในปี 2561 ธนาคารได้ รับการเปรี ยบเทียบปรับจากผู้กากับดูแลทางการตามจานวนเงิน และมาตราตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
หน่วยงาน
ทางการ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

2557 - 2560
ยอดเงิน (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบปรับธนาคาร
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 จานวนทั ้งสิ ้น 1,404,375 บาท ดังนี ้
• มาตรา 24(10) จานวน 691,875.- บาท
•

สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

มาตรา 71 จานวน 712,500.- บาท
ไม่มี

2561
ยอดเงิน (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบปรับธนาคาร
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 จานวนทั ้งสิ ้น 4,903,125 บาท แบ่งเป็ น
• มาตรา 60 จานวน 2,128,125.- บาท
•

มาตรา 71 จานวน 2,775,000.- บาท

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เปรี ยบเทียบปรับธนาคาร ตามมาตรา
113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 จานวน 832,000.- บาท
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.4 บุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
• นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888
• ผู้สอบบัญชี
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั ้น 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.5 ข้ อมูลสาคัญอื่น
6.5.1 การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส ,
มูดีส์ อินเวสท์เตอร์ และฟิ ช เรทติ ้งส์ ณ สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2560 และ 2561
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส (เอสแอนด์ พี)
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : ตราสารหนี ้
ระยะสั ้น : เงินฝาก / ตราสารหนี ้
Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)
แนวโน้ ม
มูดีส์ อินเวสท์ เตอร์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : เงินฝาก
ระยะสั ้น : เงินฝาก / ตราสารหนี ้
แนวโน้ ม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
แนวโน้ มความแข็งแกร่งทางการเงิน
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั ้น
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั ้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขั ้นต่า
แนวโน้ ม
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BBBA-3
bb+
Stable

BBBA-3
bb+
Stable

Baa2
Prime-2
Stable
ba1
Positive

Baa2
Prime-2
Stable
ba2
Stable

BBBF3

BBBF3

AA-(tha)
F1+(tha)
A(tha)
bbb3
BB+
Stable

A+(tha)
F1+(tha)
A(tha)
bbb3
BB+
Stable
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถอื หุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่งเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ ว จานวน
41,659,298,454.50 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จานวนหุ้นหรื อผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอื หุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรั พย์ อ้างอิงไทย (Non-Voting depository receipt - NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ าร์ จากัด (Thai NVDR
Company Limited)” ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่จดั ตั ้งขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ผู้ถือ NVDR สามารถรับสิทธิ ประโยชน์ ทาง
การเงิน (Financial Benefit) ได้ เสมือนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็ นเงินปั นผล สิทธิ ในการจองซือ้
หุ้นเพิ่ มทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่ สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ น
กรณีการใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)
ดังนั ้น หากมีการนาหุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจานวนมาก จะทาให้ จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิ
ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั ้งหลังสุด เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี
2560 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอ าร์ จากัด มี ห้ นุ ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิงสาหรับการออกใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จานวน 5,043,971,032 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.502 ของหุ้น
สามัญที่ออกและชาระแล้ วของธนาคาร อนึ่ง จานวนหุ้นของธนาคารที่นาไปออก NVDR ไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้ อมูลจานวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
7.1.4 หลักทรั พย์ อ่ นื ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 63

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรั พย์
1. ตราสารด้ อยสิทธิ (TMB248A)
(วันที่ออก: 29 สิงหาคม 2557
จานวน 15,000 ล้ านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ
5.50 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุก
3 เดือน

สิงหาคม
2567

ไม่มี
หลักประกัน
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จานวนและมูลค่ า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2561)
15 ล้ านหน่วย
15,000 ล้ านบาท

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้
-

เงื่อนไขอื่น ๆ
ธนาคารอาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนตราสารทั ้งจานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรือ
ภายหลังจากนั ้น
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี อนั ส่งผล
ให้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคาร
เปลีย่ นแปลงไป
3.มีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุน อันส่งผลให้ ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงินกองทุนชั ้นที่ 2 มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทั ้งนี ้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้ องตรงกับวัน
ชาระดอกเบี ้ยตราสารเท่านั ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรั พย์
2. ตราสารด้ อยสิทธิ (TMB27NA)
(วันที่ออก: 29 พฤษภาคม 2560
จานวน 5,430 ล้ านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ
3.50 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ย
ทุก 3 เดือน

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

พฤศจิกายน
2570

ไม่มี
หลักประกัน
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จานวนและมูลค่ า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2561)
5.43 ล้ านหน่วย
5,430 ล้ านบาท

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้
-

เงื่อนไขอื่น ๆ
ธนาคารอาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนตราสารทั ้งจานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออก
หุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั ้น
2. มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี อนั ส่งผล
ให้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคาร
เปลีย่ นแปลงไป
3.มีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุน อันส่งผลให้ ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงินกองทุนชั ้นที่ 2 มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทั ้งนี ้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้ องตรงกับวัน
ชาระดอกเบี ้ยตราสารเท่านั ้น
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ประเภทหลักทรั พย์
3. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
(วันที่ออก: 1 เมษายน 2559

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

อัตราคงที่ ร้ อยละ 3.108 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

ตุลาคม
2564

หลักประกัน
ไม่มี
หลักประกัน

จานวน 300 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)

จานวนและมูลค่ า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2561)

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้

1,500 หน่วย

ธนาคาร

300 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ

เอชเอสบีซี

เงื่อนไขอื่น ๆ
หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ Euro
Medium Term Note ของธนาคาร

(ประมาณ 9,735
ล้ านบาท)

4. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (กรีนบอนด์)
(วันที่ออก: 5 มิถนุ ายน 2561
จานวน 60 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราดอกเบี ้ยอิงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว Libor 6 เดือน
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

มิถนุ ายน
2568

ไม่มี
หลักประกัน

1 หน่วย

-

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ แก่
ภาคเอกชนในโครงการที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม

-

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ แก่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 1,947
ล้ านบาท)

5. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (เอสเอ็มอีบอนด์)
(วันที่ออก: 17 ธันวาคม 2561
จานวน 90 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราดอกเบี ้ยอิงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว Libor 6 เดือน
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

ธันวาคม
2568

ไม่มี
หลักประกัน

1 หน่วย
90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 2,920
ล้ านบาท)
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7.2 ผู้ถอื หุ้น
)1) ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น ของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ้นครัง้ ล่าสุด เมื่ อวัน ที่ 24 เมษายน
2561 เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2561 มีดงั นี ้
จานวนหุ้นสามัญ )หุ้น)

คิดเป็ น
ร้ อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.915

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.018

5,043,971,032

11.502

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

920,694,178

2.100

5. นางสมพร จึงรุ่ งเรืองกิจ

560,000,000

1.277

6. กองทัพบก

546,489,860

1.246

7. THE BANK OF NEW YORK MELLON

460,785,098

1.051

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

440,049,446

1.003

9. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

397,110,200

0.906

10. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

328,328,100

0.749

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

ที่มา: ข้ อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งจัดทาโดย บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ จาก www.set.or.th
7.3

ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด )มหาชน) ในด้ านธุรกิจ
ประกันชีวิต
ในปี 2560 ธนาคารได้ เข้ าท าสัญ ญาการเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ผ่ า นธนาคาร (Bancassurance) กั บ บริ ษั ท
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดยมีผลเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ด้ วยความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตที่ดีที่สดุ ให้ กับลูกค้ าธนาคาร ความร่ วมมือในครั ง้ นี ้จะยัง
ประโยชน์ ต่ อ ทัง้ สองฝ่ าย เอฟดับ บลิวดี จ ะได้ รับ สิท ธิ การเข้ า ถึงลูกค้ า ธนาคารเพื่ อ ธุรกิ จการเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ซึ่ง
ท้ า ยที่ สุด จะยังผลให้ สามารถสร้ า งความเข้ า ใจลูกค้ า ที่ จ ะท าให้ เอฟดับ บลิ วดี สามารถสนับ สนุ น ให้ ธนาคารสามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย และตรงตามความต้ องการของลูกค้ ามากยิ่งขึ ้น
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จากการเป็ น พันธมิ ตรกับ เอฟดับ บลิวดี ในครัง้ นี ้ ธนาคารได้ รับ รายได้ ค่าธรรมเนี ยมการเข้ าถึงช่ อ งทางการให้ บ ริ การของ
ธนาคาร (Access fee) ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขายและรายได้ พิเศษ (Incentive) หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ต่างๆทั ้งสิ ้น
เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้ รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุทธิ 19,582 ล้ านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ของธนาคารเป็ นระยะเวลา
เบื ้องต้ น 15 ปี โดยรายละเอียดในส่วนอื่นได้ ถกู เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ตั ้งแต่ เมษายน 2557 ธนาคารได้ เริ่มนโยบาย Open Architecture ซึ่งเป็ นการเปิ ดกว้ างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม
ที่ครบถ้ วน และหลากหลายจากหลายบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เพื่อให้ ลกู ค้ าของธนาคารสามารถเลือกลงทุน ได้ เหมาะสมกับ
ความต้ อ งการและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้ า ในปี 2561 ธนาคารเป็ น ผู้สนับ สนุน การจ าหน่ าย รับ ซื ้อคื น และ
สับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ให้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน รวมทั ้งสิ ้น 10 บริษัท ได้ แก่ 1) บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด 2) บริ ษัท หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 3) บริ ษั ท หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน
(ประเทศไทย) จากัด 4) บริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (ประเทศไทย) จากัด และ 5) บริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การ
กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด 6) บริษั ทหลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด 7) บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน วรรณ
จากัด 8) บริ ษั ท หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 9) บริ ษั ท หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน กรุ ง ไทย จ ากัด และ 10) บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
เพื่อ เป็ นการตอกย ้าและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์ การลงทุนอย่างเสรี ภาพ (Open Architecture) ให้ มี ประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้
ทีเอ็มบีได้ ประกาศความร่ วมมือกับ Eastspring Investment ที่เป็ นผู้นาบริษัทจัดการกองทุนระดับเอเชีย ทั ้งนี ้ เมื่อเดือนกรกฎาคม
2561 ทีเอ็มบีตกลงขายหุ้นบลจ.ทหารไทยร้ อยละ 65 เพื่อร่ วมเป็ นพันธมิตรกับอีสท์สปริง การร่วมเป็ นพันธมิตรดังกล่าวสอดคล้ องกับ
กลยุท ธ์ Open architecture ของธนาคาร ทั ง้ ยัง ช่ ว ยเพิ่ ม ศั กยภาพของบลจ.ทหารไทยในการน าเสนอผลิตภั ณ ฑ์ ที่ ดีเ ยี่ ยมและ
ยกระดับบริการให้ ดียิ่งขึ ้น
โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนแต่งตั ้งธนาคารให้ เป็ นผู้สนั บสนุนการจาหน่าย รับซื ้อคืน และสับเปลี่ยนการถือหน่ วย
ลงทุน หรือให้ คาปรึกษา ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญา รวมทั ้งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคาร

ธนาคารก าหนดการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น จากงบการเงิน เฉพาะของธนาคาร โดยคานึงถึง ผลประกอบการ และ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจน
เงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผลของธนาคารต้ องเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สนส.5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั ้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 ที่กาหนดว่า ใน
ระหว่างเวลาที่สถาบันการเงิ นยังไม่ได้ ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรื อยังกันเงินสารองสาหรับสินทรัพย์ และภาระผูกพันที่
อาจเสียหายและไม่ เสียหายไม่ ครบทัง้ จานวน สถาบันการเงิน จะจ่ายเงิน ปั น ผลหรื อเงิน ตอบแทนอื่ นใดแก่ ผ้ ถู ื อหุ้นมิ ได้ และตาม
ประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ที่ สนส. 20/2558 เรื่ อ ง ข้ อ กาหนดเกี่ยวกับ การบัน ทึกบัญชี ของสถาบันการเงิ น หมวด 8
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่กาหนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่ยังไม่เกิดขึ ้นจริง หรื อไม่มีกระแส
เงินสดรับจริงมาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่ อค้ า (Mark to Market) และกาไรที่เกิดจากการ
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โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้ น และสถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์ สินที่มิได้ มีการซื ้อขาย
จริ ง ซึ่งมีผลทาให้ สถาบันการเงินมีกาไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ากว่ากรณีปกติมาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้ สถาบันการเงินสามารถซื ้อคืนหรือมีสทิ ธิซื ้อคืนทรัพย์สนิ นั ้นได้ ในอนาคต เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.12/2555 ซึง่ จะเริ่มมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ กาหนดให้ ธนาคารดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้
ธนาคารพาณิชย์ ดารงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเกณฑ์ การดารงเงินกองทุนขั ้นต่าของธปท. ทั ้งนี ้ ในการดารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มข้ างต้ นนั ้น หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด ให้ ธนาคารพาณิชย์เก็บสะสมเงินกาไรสุทธิ บางส่วนหรือทั ้งหมดตามสัดส่วนที่กาหนด โดยจากัดวิธีการจัดสรรกาไรสุทธิของ
ธนาคารพาณิชย์ (Earning distribution)ได้ แก่ การจ่ายเงินปั นผล ธนาคารมุ่งที่จะดารงเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับที่สงู กว่าเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มที่ต้องดารงเพิ่มเติม ตามแผนการดารงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ อให้ ความเห็ นชอบ โดยการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษั ทย่ อยจะขึ ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุ รกิจของแต่ ละบริ ษัท และ
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ างองค์ กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8.2

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการจ านวน 12 คน โดยเป็ น กรรมการที่ ไม่ ได้ เป็ น
ผู้บริหารจานวน 7 คนกรรมการอิสระจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 1 คน ดังนี ้
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1. นายประสงค์ พูนธเนศ (2)
2. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (1)
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
• กรรมการ

วันที่ดารง
ตาแหน่ ง
20 มิ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
28 ธ.ค. 2550

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
6 เดือน
2 เดือน
11 ปี

10 ม.ค. 2557

5 ปี

10 เม.ย. 2558

3 ปี 9 เดือน

• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง (3)

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

12 เม.ย. 2561

9 เดือน

7. นายจุมพล ริ มสาคร

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

7 เม.ย. 2560

1 ปี 9 เดือน

8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

28 ธ.ค. 2550

11 ปี

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

• กรรมการ

1 มิ.ย. 2558

3 ปี 7 เดือน

1 ก.ย. 2547

14 ปี 4 เดือน

• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
10. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง

วันที่ดารง
ตาแหน่ ง

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์ สมิทธิ์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

12 ก.พ. 2559

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
2 ปี 11 เดือน

12. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

• กรรมการ

1 ม.ค. 2561

1 ปี

• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
หมายเหตุ
(1)
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
(2)

นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถุนายน 2561

(3)

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 12 เมษายน 2561

ค่าเฉลีย่ การดารงตาแหน่งของกรรมการทั ้งคณะ คือ 4.6 ปี
โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ * ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
*นายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคารมี ผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 โดยดารงตาแหน่งแทน ม.ล. อยุทธ์
ไชยันต์ ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการธนาคารมี การประชุม เดื อนละ 1 ครัง้ การประชุม กาหนดไว้ ในวัน พุธสุดท้ ายของแต่ละเดื อ น เว้ น แต่ในกรณี
จาเป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้ มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนวันประชุมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนธนาคาร
นายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้ าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้ าใจความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิ บัติ หน้ าที่ ตาม “หลักความรับ ผิดชอบ” “หลักความซื่อ สัตย์ สจุ ริ ต ” และ “หลักความระมัดระวัง ” ตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ เสียและเหตุอันก่อ ให้ เกิดการมี ส่วนได้ เสียนั ้น รวมถึงกาหนดและบังคับใช้ มาตรการต่างๆ ใน การ
ควบคุมและหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์ กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้ เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลีย่ งการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
6. รั บข้ อมูลการบริ ห ารเพื่ อ ให้ คณะกรรมการธนาคารปฏิ บัติห น้ าที่ ให้ บ รรลุเป้ าหมาย ทั ้งนี ้ เป็ นหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
ธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้ องการข้ อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้ าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีสว่ นได้ เสีย
8. ก ากับ ดูแ ลผู้บ ริ ห ารระดับ สูงของธนาคารโดยอาศัยอ านาจและหน้ า ที่ ในการสอบถามและขอคาอธิ บ ายที่ ชัดเจนจาก
ผู้บริหาร รวมถึงกาหนดให้ ได้ รับข้ อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
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9. รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้ อมูลลูกค้ าไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั ้งไม่นาข้ อมูลความลับ
ของธนาคารและลูกค้ าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั ้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้ นแต่จะได้ รับการยินยอมจากธนาคารหรื อเป็ นไปตาม
กฎหมาย
บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ มอบอ านาจการบริ ห ารจัดการและการดาเนิ นงานของธนาคารให้ แ ก่ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริ หาร
(Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนินการตามกลยุทธ์ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้มีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบาย การดูแลให้ ธนาคารมีกระบวนการทางานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้ การปฎิ บัติงาน
เป็ น ไปตามนโยบายที่ กาหนด และดูแ ลให้ มี ระบบการติ ดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิ บัติตามนโยบายนั ้นๆ นอกจ ากนี ้
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมัติวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการน า
วิสยั ทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ ฯไปปฏิ บัติ รวมทัง้ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุท ธ์ ฯ เป็ น ประจาทุกปี ให้ สอดคล้ องกับ ภาวะ
เศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่ อให้ ธนาคารสามารถเติบ โตได้ อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั ้งนี ้ อานาจหน้ าที่อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1. อนุ มั ติ แ ละทบทวนกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารในภาพรวม กรอบการก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย งที่ ดี ( Risk
Governance Framework) รวมถึงนโยบายด้ านความเสี่ยงและขั ้นตอนการบริ หาร จัดการด้ านความเสี่ยง โดยคานึงถึงการดาเนิ น
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ การบริหารความเสีย่ งที่ดี
2. อนุมตั ิงบประมาณรวมถึงความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึง่ ในที่นี ้รวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่าอานาจอนุมัติของฝ่ ายจัดการ
5. พิจารณาอนุมตั ิเพดานความเสีย่ งอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
6. กาหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สาหรับประเด็นที่สาคัญๆ ที่ควรนาเสนอ
ก่อนประเด็นทั่วไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้ าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดาเนินงาน การวางแผนเงินทุน
ความเสี่ ยงต่ า งๆ การประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ หาร และการก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น การต่ า งๆ เช่ น
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์
7. พิจ ารณาอนุมัติอ านาจหน้ าที่ หรื อมอบอานาจอนุมัติพิ จารณาสิน เชื่ อ เพดานความเสี่ยงด้ านตลาด การเข้ าครอบครอง
กิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรือการรับรู้หรือการเริ่มธุรกิจใหม่
8. ดูแลให้ บริษัทในกลุม่ ของธนาคารนานโยบายต่างๆของธนาคารไปปฏิบตั ิหรือไปปรับใช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัทนั ้น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2. ด้ านการกากับการปฏิบัติงาน
1. ควบคุมการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่วนหนึ่งของการถ่วงดุล
อานาจเพื่อการกากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
2. ดูแลให้ สถาบันการเงินบริหารจัดการด้ านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรม
3. ดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและมีกระบวนการแจ้ งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มี
ประสิทธิภาพ
4. พบปะผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจาเพื่อทบทวนนโยบาย สร้ างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคืบหน้ าเกี่ยวกับ
เป้าหมายของธนาคาร
5. ส่งเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคาร เข้ าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ ทางการและดาเนินการเพื่อให้ ธนาคารดารง
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั หน่วยงานที่กากับดูแล
6. ให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
7. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด และ
วงเงิน สิน เชื่ อแก่ผ้ ูมีส่วนเกี่ยวข้ อ งตามที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยกาหนดในกรณี ที่ ได้ รับ อนุญาตหรื อ ต้ อ งปฏิ บัติตา มกฏเกณฑ์ ที่
กาหนด
8. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิ บาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและแสดง
ให้ เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีของธนาคาร
3. ด้ านการจัดการองค์ กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2. แต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ ความช่วยเหลือในการทาหน้ าที่และให้ คาปรึกษาในเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพการกากับดูแ ลกิ จ การธนาคาร รวมถึงเรื่ อ งการเสนอชื่ อและการคัดเลือ กกรรมการธนาคาร การ
จัดการเรื่องข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การแก้ ไขจุดอ่อนที่มีและดาเนินการเปลีย่ นแปลงตามความจาเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น
5. คัดเลือก ดูแล และปรับเปลี่ยนผู้บริหารหลักเมื่อจาเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผู้บริ หารที่เหมาะสม และ
ผู้สบื ทอดตาแหน่งเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการบริหารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่กาหนด
7. ด าเนิน การเพื่ อให้ แน่ ใจว่ าผลประโยชน์ และค่ าตอบแทนของธนาคารมี ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ วัตถุป ระสงค์
เชิงกลยุทธ์ และข้ อคิดเห็นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
8. ทบทวนโครงสร้ างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมีความชัดเจน
ทัว่ ทั ้งองค์กร
8.3

ผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของธนาคาร (ตามคานิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้ องกับสานักงาน ก.ล.ต.) ประกอบด้ วย
ผู้บริหาร จานวน 25 คน ดังนี ้
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ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2

นายเสนธิป ศรี ไพพรรณ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

3

นางสาวชมภูนชุ ปฐมพร (1)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี

4

นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย

5

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (2)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง

6

นางประภาศิริ โฆษิ ตธนากร (3)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

7

นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท (4)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ

8

นางสาวอาวีวรรณ ตั ้งตรงจิตร

หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน

9

นางสาวสมคิด ปรี ชาสัมมกุล (5)

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

10

นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ าธุรกิจ

11

นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารความเสีย่ ง

12

นางสาวจิตราวดี ศรีวิจิตร

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ ารายย่อย

13

นายเมธ กนกพิบูล

หัวหน้ าควบคุมทางการเงินและบริ หารการเบิกจ่าย

14

นายแอนดรู ว์ เคนท์ แจน

หัวหน้ าบริหารเงิน

15

นางขวัญหทัย สุขมุ ธรรมรัตน์

หัวหน้ าบริหารจัดการข้ อมูลทางการเงิน

16

นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล

หัวหน้ าบริหารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน

17

นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม

หัวหน้ าบริหารสินทรัพย์หนี ้สินและเงินกองทุน

18

นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์

หัวหน้ าบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ

19

นางสุภาวดี วุฒิเทียร

หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.

20

นางกมลมาลย์ สถาวร

หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

21

นางสาววีรญา มหาขันธ์

หัวหน้ าบริการรายงานทางการเงิน

22

นางพัชรี ลีลารัศมี

23

นายวุฒิไกร บุญญานุสาสน์ (7)

หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี

24

นางสาวมาลินี เหล่าอิทธิ (8)

หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

25

นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ (9)

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

(6)

หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจาลองเพื่อการบริหารเงิน
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หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(1)

ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561
(3)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2561
(4)
ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(5)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม 2561
(6)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจาลองเพื่อการบริหารเงิน ตังแต่
้ วนั ที่
5 กุมภาพันธ์ 2561
(7)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562
(8)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
(9)
ดารงตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562
(2)

8.4 เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตั ้ง ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ * ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน และประวัติการเข้ ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
* ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุการบริ ษั ทถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และนายนริ ศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ดารง
ตาแหน่งเลขานุการบริษัทแทน โดยมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กาหนดและแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) อีกทัง้ ยังมีหน้ าที่ในการกากับ ดูแลติดตามการดาเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ ายจัดการ และ
ธนาคารให้ เป็ น ไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่า งๆ ของทางการที่ เกี่ยวข้ อ ง ข้ อ บังคับของธนาคาร รวมทัง้
สนับ สนุนให้ การดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อ ย ฝ่ ายจัดการ และธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
1.1 ควบคุมและกากับดูแลให้ ธนาคารดาเนินธุรกิจในภาพรวมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ กฎเกณฑ์ ข้ อกาหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้
ถือหุ้น ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้ น
1.3 ผลักดันแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ ธนาคารมีการจัดทานโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ
1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
2.1 เป็ นที่ ปรึกษาในด้ านกฎหมาย ระเบียบ ข้ อ บังคับ ที่เกี่ยวข้ อ งกับ การปฏิ บัติหน้ าที่ข องคณะกรรมการและผู้บ ริ หาร
ระดับสูง
2.2 ดู แ ล และควบคุ ม ให้ ด าเนิ น การเรื่ อ งการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุด ย่ อ ย ที่ ตั ง้ โดย
คณะกรรมการธนาคารให้ มีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ
และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.3 เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึง
คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รวมถึงจัดทารายงานการประชุมที่ถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมแจ้ งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องและมี
การติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
2.4 ดูแลการเปลีย่ นแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั ้งกรรมการใหม่ / กรรมการครบ
วาระ ตามข้ อกาหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้ กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้ วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคาร ตาม
ข้ อกาหนดของทางการอยู่เสมอ
2.6 ดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ
2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.9 ดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้ วนในเรื่ องการประกัน ความรับ ผิดของ
กรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถอื หุ้น
3.1 กากับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับธนาคารและเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้ถือหุ้น
8.5

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2561 รายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล
จานวนการประชุมตังแต่
้ ม.ค. – ธ.ค. 61

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ
บริ หาร
ธนาคาร
บริ หาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
สินเชื่อ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
12
14
14
23
12
20

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (1)

5/5

พูนธเนศ (2)

8/8

3. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (1)

8/10

4. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (3)

2/3

5. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

14/14

6. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

14/14

7. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

11/14

2. นายประสงค์

8. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (1)

23/23

12/14
12/12
11/14

3/3

9/12
3/3
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ชื่อ-นามสกุล
9. นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง (4)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ
บริ หาร
ธนาคาร
บริ หาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
สินเชื่อ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
10/11
8/9
13/15

10. นายจุมพล ริมสาคร

14/14

23/23

14/14

11. นายวอน นิเจล ริกเตอร์

14/14

22/23

12. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

13/14

22/23

13. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

13/14

11/12

14. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

14/14

11/12

15. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

14/14

23/23

ค่ าเฉลี่ยการเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ น

93%

98%

95%

20/20

11/12

18/20

11/12

17/20

90%

92%

13/14

90%

(1)

ปั จจุบนั ไม่ได้ ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร

(2)

นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

(3)

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

(4)

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 12 เมษายน 2561

หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุม คณะกรรมการบริ ห าร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561,
19/2561, ครั ้งพิเศษที่ 1/2561นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั ้งพิเศษที่ 2/2561 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ.
ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(2) นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุม คณะกรรมการบริ ห าร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561,
19/2561, 21/2561, ครั ้งพิเศษที่ 1/2561 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(3) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครั ้งที่ 1/2561, 3/2561, 4/2561 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ร่วมในการประชุม
ผ่านระบบ Skype for Business
(4) นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 19/2561 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส
คริเซล ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(5) นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
• ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
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8.6

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร

8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
ใช้ ห ลักการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่ ได้ รับ
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั ้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้ กับ บริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ คานึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหาให้ ได้ กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพ และ
สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยความตั ้งใจและความทุ่มเทในการสร้ างคุณประโยชน์
ให้ แก่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจา
ทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้ วย
1.1 เงินประจาตาแหน่ง (Retaining Fee)
 กรรมการจะได้ รับเงินประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
 กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับทุกคณะที่ดารงตาแหน่ง
2. ค่าเบี ้ยประชุมต่อครั ้ง (Attendance Fee)
 กรรมการจะได้ รับค่าเบี ้ยประชุมทุกครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้ วย

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนกรรมการ )บาท)
เงินประจาตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
)ต่ อปี )
กรรมการ )ต่ อปี )
)ต่ อครั ง้ )
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 นผู้บริ หารของธนาคารไม่ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารและกรรมการผู้แทน ที่เป็ น
ผู้บริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้ นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้ อยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติเงินโบนัสให้ แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนินงานปี 2560 ในอัตรา
ร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้ แก่กรรมการแต่ล ะราย ทั ้งนี ้ กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็ นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2561 ธนาคารได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการเป็ นเงินจานวนทั ้งสิ ้น 31,083,200 บาท และเงินโบนัสจานวนทั ้งสิ ้น
13,152,470.51 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (1)
(จนถึง 31 พฤษภาคม 2561)
2. นายประสงค์ พูนธเนศ (2)
(ตั ้งแต่ 20 มิถนุ ายน 2561)
3. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (1)
(จนถึง 31 ตุลาคม 2561)
4. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (3)
(ตั ้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จานวน 1,700,000 บาท และเงินโบนัส
จานวน 1,878,924.35 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จานวน 2,270,000 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 816,000 บาท และเงินโบนัส
จานวน 1,252,616.24 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 188,000 บาท
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รายชื่อกรรมการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียด

5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน
5,273,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

6. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 2,584,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

7. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน
3,058,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

8. นายจุมพล ริมสาคร

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 4,735,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 939,462.18 บาท

(ตั ้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน 2560)
9. นายไพรสัณฑ์ วงศ์ สมิทธิ์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 1,833,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จานวน 3,792,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน
2,497,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

12. นายวอน นิเจล ริกเตอร์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
จานวน 2,335,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,252,616.24 บาท

13. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล(1)

ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

14. นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง(4)

ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

15. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ
(1)

ปั จจุบนั ไม่ได้ ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร

(2)

นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 20 มิถุนาย 2561

(3)

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

(4)

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2561
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ค่ าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ
- ไม่มี 8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารจานวน 25 คนของธนาคาร (ตามคานิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้ อง
กับสานักงาน ก.ล.ต.) ได้ รับค่าตอบแทนรวมเป็ น มูลค่า 247 ล้ านบาท (รวมค่าตอบแทนผู้บริ หารที่เข้ า-ออกระหว่างปี ) ซึง่ ประกอบด้ วย
เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั ้งนี ้ ผู้บริหารตามนิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้ องกับสานักงาน ก.ล.ต.
หมายถึง ผู้จัดการ หรื อผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าผู้ดารงตาแหน่ ง
ระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จัดการฝ่ าย
ขึ ้นไปหรือเทียบเท่า และเจ้ าหน้ าที่ในงานบัญชีหรือการเงินที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
นอกจากนี ้ ธนาคารจัดให้ มีโครงการ TMB Performance Share Bonus 2010 (TMB PSBP 2010) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ
จัดสรรหุ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มคุณภาพการทางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร และสร้ างแรงจูงใจในระยะยาวให้ แก่
พนักงานที่มีสว่ นในการตัดสินใจและดาเนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ ทั ้งนี ้ โครงการ
TMB PSBP 2010 ได้ สิ ้นสุดลงเมื่ อปี 2557 แต่ ยังคงมีผ้ บู ริ หารบางส่วนที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นส่วนสุดท้ ายในปี 2561 จากผลการ
ดาเนินงานของปี 2555 – 2557
8.7 บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีพนักงานทั ้งสิ ้น จานวน 8,373 คนโดยสามารถจาแนกตามเพศ อายุ สัญชาติและพื ้นที่ ดังนี ้
รายการ
2561
2560
2559
1. จานวนของพนักงานจาแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง
2. จานวนของพนักงานจาแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ากว่า 30 ปี
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
2.4 อายุ 50 ปี ขึ ้นไป
3. จานวนของพนักงานจาแนกตามสัญชาติ
3.1 พนักงานสัญชาติไทย
3.2 พนักงานชาวต่างประเทศ
4. จานวนของพนักงานจาแนกตามพื ้นที่
4.1 สานักงานใหญ่
4.2 สาขา โดยแบ่งเป็ น
สาขาในกรุงเทพฯ และปริ มลฑล
สาขาต่างจังหวัด
สาขาต่างประเทศ

2,413 คน
5,960 คน

2,505 คน
6,042 คน

2,657 คน
6,323 คน

2,626 คน
2,842 คน
1,733 คน
1,172 คน

2,509
2,952
1,899
1,187

2,598
3,095
2,115
1,172

8,344 คน
29 คน

8,518 คน
29 คน

8,950 คน
30 คน

4,516 คน

4,316 คน

3,924 คน

1,674 คน
2,176 คน
7 คน

2,186 คน
2,038 คน
7 คน

2,257 คน
2,792 คน
7 คน
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8.7.2 การรั บพนักงานใหม่ ของธนาคาร
ธนาคารมีการรับพนักงานใหม่จานวนทั ้งสิ ้น 2,785 คน
รายการ

2561

2560

2559

689 คน
2,096 คน

559 คน
1,642 คน

393 คน
1,326คน

1,818 คน
777 คน
172 คน
18 คน

1,369 คน
687 คน
134 คน
11 คน

1,072 คน
547 คน
89 คน
11 คน

2561

2560

2559

41 คน
47 คน
2,959 คน

61 คน
46 คน
2,527 คน

47 คน
56 คน
2,592 คน

2561
จานวนพนักงาน
)คน)
1

2560
จานวนพนักงาน
)คน)
1

2559
จานวนพนักงาน
)คน)
1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

8

7

8

ตรวจสอบ

55

57

68

สือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กร

25

27

30

บรรษัทภิบาล

12

13

17

ทรัพยากรบุคคล

57

62

73

กลยุทธ์ องค์กร

25

21

22

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

19

22

18

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าธุรกิจ

2

32

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 ขึ ้นไป
8.7.3 จานวนพนักงานที่พ้นสภาพ
รายการ
1. จานวนพนักงานเกษี ยณ
(รวมเกษี ยณอายุก่อนกาหนด)
1.1 พนักงานชาย
1.2 พนักงานหญิง
2. จานวนพนักงานที่ลาออกและอื่นๆ
8.7.4 จานวนพนักงานแบ่ งตามสายงาน
สายงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าธุรกิจ 1

2561
จานวนพนักงาน
)คน)
148

2560
จานวนพนักงาน
)คน)
96

2559
จานวนพนักงาน
)คน)
133

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าธุรกิจ 2

151

117

150

ธุรกิจตลาดเงิน

22

23

55

การตลาดธุรกิจตลาดเงิน

28

28

บริการลูกค้ าธุรกิจและบริหารช่องทางการค้ า

49

84

63

ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อธุรกิจ

27

13

11

ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อธุรกิจและวาณิชธนกิจ

-

20

11

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าบรรษัทธุรกิจ 1 และ 2

91

91

89

ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ

72

45

39

ธุรกรรมระหว่างประเทศ

35

35

33

วาณิชธนกิจ

17

16

8

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าธุรกิจทหารและลูกค้ าองค์ กรรัฐ

19

15

15

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

57

49

71

บริหารกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ

31

31

22

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี

11

10

14

บริหารการตลาดลูกค้ าธุรกิจ

33

25

23

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 1

151

145

216

บริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 2

152

151

209

บริหารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้ าเอสเอ็มอี

92

92

121

บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี

22

20

18

บริหารกลุ่มลูกค้ าเอสเอ็มอี

3

2

6

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย

26

18

18

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

8

6

10

พัฒนาช่องทางขายและบริการลูกค้ ารายย่อย(พัฒนาช่อง

11

12

15

บริหารเครือข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ ารายย่อย

3,921

4,138*

4,423*

บริหารจัดการช่องทางรวมลูกค้ ารายย่อย(บริหารการ
ปฏิบตั ิการและประสิทธิภาพธุรกิจสาขา)

55

86

83

สายงาน

ทางการบริ การธนาคาร)
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สายงาน
บริหารกลุ่มลูกค้ าบุคคลระดับกลาง

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2561
จานวนพนักงาน
)คน)
4

2560
จานวนพนักงาน
)คน)
3

2559
จานวนพนักงาน
)คน)
4

2

5

5

บริหารกลุ่มลูกค้ าธนบดีและธนบดีธนกิจ
ลูกค้ าธนบดีธนกิจ

106

Digital Channels and User Experience

34

32

69

MEbyTMB

39

39

39

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

8

6

5

ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร

7

6

7

ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อรายย่อย

26

26

25

ส่งเสริมการตลาดลูกค้ าบุคคล

78

76

73

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

21

26

25

บริการลูกค้ าสัมพันธ์

525

613

626

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง

5

6

8

กากับการปฏิบตั ิงาน

30

29

38

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

33

26

27

บริหารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการองค์กร

36

17

30

บริหารนโยบายและควบคุมความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ

56

105

140

พัฒนาสินทรัพย์

127

127

112

บริหารความเสีย่ งสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

56

56

57

บริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ

75

84

115

กฎหมาย

55

27

28

บริหารความเสีย่ งด้ านตลาด

15

17

17

บริหารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

153

163

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ ารายย่อย

39

29

20

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

1

1

1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

28

26

3

บริหารเงิน

44

18

17

วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

22

19

39

ควบคุมทางการเงิน

74

76

97

*ธุรกิจสาขา
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2561
จานวนพนักงาน
)คน)
1

2560
จานวนพนักงาน
)คน)
1

2559
จานวนพนักงาน
)คน)
1

ขึ ้นตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ

190

129

128

สถาปั ตยกรรมองค์กรและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

32

34

เทคโนโลยีสารสนเทศ

280

267

274

-

22

34

ปฏิบตั ิการและบริ การ

697

752

747

ควบคุมด้ านปฏิบตั ิการ

-

70

72

ความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ

34

สายงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ

Operational Excellence

8.7.5 การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
2561
2560
จานวนพนักงานของธนาคาร
จานวนพนักงาน )คน)
จานวนพนักงาน )คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

8,373 คน

8,547 คน

2559
จานวนพนักงาน )คน)
8,980 คน

8.7.6 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ประเภทคดี
1. กรณีธนาคารฟ้องร้ องพนักงาน
1.1 เรื่องการทุจริตของพนักงาน
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2. กรณีพนักงานฟ้องร้ องธนาคาร
2.1 เรื่องเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2.2 เรื่องปรับลดตาแหน่ง
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2.3 เรื่องขอให้ แก้ ไขผลการประเมินผลงาน
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว

จานวนคดี
18
18
8
10
26
24
13
11
1
1
1
1
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.7 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้ ธนาคารบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ธนาคารจึงให้ ความสาคัญในการดูแลให้ พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน ให้ ได้ รับผลตอบแทนตาม
ผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ ได้ รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม และอยู่ในระดับที่ทดั เทียมกับ
สถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กับพนักงาน
ธนาคารมี การพิ จ ารณาการจ่ า ยค่ าตอบแทนในรู ป แบบของเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนตามผลการปฏิ บัติงานให้ มี ความ
เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั การจ่ายของกลุ่มการเงินการธนาคารและให้ เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร และธนาคารได้ ปรับปรุ ง
ข้ อมูลค่าตอบแทนให้ เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบและจัดหาเครื่ องมือในการทางานตามบทบาทหน้ าที่ โดยไม่ยดึ ถือ
ระดั บ พนั กงาน รวมถึง น าเอาความเสี่ย งในการดาเนิ น ธุ รกิ จ มาเป็ น หน่ ว ยชี ว้ ัด ในกา รดาเนิ น หน้ าที่ และมี ผ ลในการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน อีกทั ้งการวางกรอบค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดัน ให้ เกิดวัฒ นธรรมตามแนวคิ ด “Pay for Performance” โดยจะ
แปรผันตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและผลการดาเนินงานของธนาคาร
โดยที่ธ นาคารมีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานพนักงานประจาปี และการขึน้ เงินเดือ นและจ่า ยโบนัสประจาปี ตามผลงาน
ประจาปี ในปี 2561 พนักงานของธนาคารทั ้งหมดได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การทางาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทั ้งสิ ้น 7,851 ล้ านบาท
เงินช่ วยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบทประกอบพิธีฮัจจ์ รวมทั ้งมอบ
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้ จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร เป็ นต้ น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตั ้งกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
ควบคุม ก ากับ ดูแ ลการบริ ห ารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุน ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการฝ่ ายนายจ้ า งซึ่งมาจากการแต่ งตัง้ และ
กรรมการฝ่ ายลูกจ้ างซึ่งมาจากการเลือกตั ้งโดยสมาชิกกองทุน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานสะสมเงินออมตามอัตราส่วนที่ต้องการส่วนหนึ่ง
และธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice
โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนได้ ในอัตราร้ อยละ 2-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบ
เงิ นร้ อ ยละ 5-10 ของเงิน เดือ นของพนักงานเข้ า กองทุนสารองเลี ้ยงชี พ เพื่ อเป็ น เงิ นก้ อนสุดท้ ายในการยังชี พ ด้ ว ยความมั่นคงหลัง
เกษี ยณอายุการทางานของพนักงาน
•

สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอื่น
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล ธนาคารจั ด สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลส าหรั บ พนั ก งานในรู ป แบบการประกั น สุข ภาพ
รักษาพยาบาลโดยผ่ านบริ ษั ทประกันที่ มีม าตรฐานการบริ การที่ มีป ระสิทธิ ภ าพให้ บ ริ การและคาแนะนาแก่พ นักงานให้ ได้ รับ ความ
สะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้ บริ การ ซึง่ ครอบคลุมถึงการรักษาด้ านทันตกรรม นอกจากนั น้ ธนาคารยังจัดให้ มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ให้ กบั พนักงานทุกระดับซึ่งเป็ นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน โดยตั ้งแต่ปี 2559 ธนาคารได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพประจาปี ให้ เหมาะกับพนักงานตามกลุม่ อายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสีย่ งของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน และความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้ อมการทางานบางตาแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทั ้งจัดให้ มีห้องพยาบาลที่สานักงาน
ใหญ่และสานักงานธนาคารที่อาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้ คาปรึกษา
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ปั ญหาสุขภาพให้ กับพนักงาน นอกจากนั ้นยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นสาหรับพนักงานระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน
การทาประกันชีวิต การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้ องการที่แตกต่างของพนักงานแต่ละคน
โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้ เอง เพื่อให้ พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการทางานกับธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทั ้งในและ
นอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชีวิตให้ กับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ ยะลา ปั ตตานี
นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุ ัติเหตุเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
สินเชื่อสวัสดิการพนั กงาน ธนาคารได้ ให้ การช่วยเหลือด้ านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงาน โดย
ยึดหลักการให้ บริการ กระบวนการทางานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้ เคียงกับลูกค้ าของธนาคาร รวมทั ้งส่งเสริมให้ พนักงานยึดมั่น
ด้ านวินัยทางการเงิน นอกจากนี ้ ยังให้ สวัสดิการสินเชื่อกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั พนักงาน
เหล่านั ้น
กิจกรรมพนั กงาน ธนาคารสนับสนุนให้ มีการจัดตั ้งชมรมต่างๆ เพื่อให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ตามความสนใจ เพื่ อ
เป็ นการสร้ างสมดุลให้ กบั การทางานและชีวิตส่วนตัว
ห้ องอาหาร เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับพนักงาน ธนาคารจึงได้ จดั ห้ องอาหารสาหรับพนักงาน ณ อาคารสานักงาน
ใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดี
ห้ องออกกาลังกาย เพื่อสนับสนุนและให้ ความสะดวกกับพนักงาน รวมถึงช่วยให้ พนักงานเกิดความใส่ใจกับสุขภาพ และ
ช่วยให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงและมีสมาธิในการทางาน และสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีในที่ทางานได้ ณ อาคารสานักงานใหญ่
ห้ องสันทนาการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั พนักงาน รวมถึงสามารถพักผ่อนในเวลาพัก เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ทางานต่อไป
8.7.8 การพัฒนาทรั พยากรบุคคล
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารได้ เน้ นให้ มีการนาความรู้ ความสามารถขั ้นพื ้นฐานที่จาเป็ น( Core Competency) และสมรรถนะความเป็ นผู้นา
(Leardership Competency) มาใช้ ในการจัดทาโปรแกรมการพัฒ นาพนักงาน และการมุ่งเน้ น การทางานในรู ปแบบ Agile โดยมี
โครงสร้ างองค์ ก รแบบ “Flat organization” รองรั บ ซึ่ ง สามารถท าให้ บุ ค คลากรได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะในการท างาน มี
ประสบการณ์ ในการทางานที่ห ลากหลาย รวมถึงช่วยในการเตรียมความพร้ อมในการสือทอดตาแหน่ง (Succession Planning) และ
ทาให้ องค์ การมีการมองเห็นอย่างคลอบคลุม รวมถึงการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง ( Talent Management) สาหรับผู้ที่ได้ รับเลือก
เป็ นผู้มีศักยภาพสูง จะได้ เข้ ารับการพัฒนาในโปรแกรมที่ช่ว ยให้ เขาสามารถเติมโตเป็ นผู้นาในอนาคตเป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับการ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อขึ ้นดารงตาแหน่งที่เป็ นตาแหน่งสาคัญของธนาคาร และสอดคคล้ องกับแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง นอกจากนั ้น
ธนาคารยังมุ่งพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างและเตรี ย มความพร้ อมผู้นาในอนาคตให้ กับ
TMB ควบคู่ไปกับการทาแผนรองรับผู้สบื ทอดตาแหน่งสาคัญของธนาคาร ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูงจะเริ่ มจากการ
กาหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและตรวจสอบ โดยการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง มี
โครงการอบรมและพัฒนาที่ออกแบบให้ เหมาะสาหรับ Talent แต่ละกลุ่มที่มีศักยภาพต่างกัน โดยรู ปแบบการพัฒนาจะเป็ นแบบ
บูรณาการ โดยรวมถึ งการเรี ยนแบบห้ อ งเรี ยน การเรี ยนรู้ เชิ ง ปฏิ บัติการ กลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ( Community of
Practice), E-Learning, การศึกษาดูงานธุรกิจประเภทต่างๆ เป็ นต้ น
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ปี 2561 และต่อเนื่องในปี 2562-2563 แนวคิดเรื่ องการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญบางประการ
เพื่อสร้ างเสริ มให้ การพัฒนาพนักงานส่งผลกระทบและกระตุ้นให้ พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยธนาคารได้ ม่งุ เน้ นในเรื่อง
ต่อไปนี ้
1. Kirl-Patrick Model 4 ระดับ ได้ ถูกนามาใช้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลลัพธ์ ทางธุรกิจ และพฤติกรรมที่คาดหวังได้ ถูก
กาหนดไว้ อย่างชัดเจน เพื่อนามาใช้ ในการออกแบบการพัฒนาหลักสูตรทุกโปรแกรม
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บงั คับบัญชาต้ นสังกัด จะร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรกับทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้ างความ
รับผิดชอบและความรู้ สกึ ความเป็ นเจ้ าของในเรื่องพัฒนาพนักงานของตนเอง
3. จัดให้ มีการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้ ดิจิตัลเทคโนโลยี ซึง่ รวมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ (Classroom
training + virtual classroom + Community of Practices + Knowledge sharing) ไว้ ในที่เดียว (One Learning
Platform) โดยพนักงานสามารถเรียนได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาและทุกอุปกรณ์
4. จัดทาเนื ้อหาเข้ มข้ นมากขึ ้น โดยสร้ างหลักสูตรเป็ นโปรแกรมระยะยาว และมีวตั ถุประสงค์ ชดั เจน และมีรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
5. เปลีย่ นรูปแบบการเรียนรู้แบบ E-Learning ที่มีเนื ้อยาวและใช้ เวลาเรียนนาน มาเป็ นการเรี ยนรู้ รูปแบบใหม่ที่มี
วัตถุประสงค์ชดั เจน และเนื ้อหากระชับมากขึ ้น เพื่อง่ายต่อการเรี ยนรู้
• การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ สอดคล้ องตามแผนธุรกิจ
การพั ฒ นาความรู้ ความสามารถขั น้ พื น้ ฐานที่ จาเป็ น และสมรรถนะความเป็ นผู้ น า (Core and Leadership
Competency) ในปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้ พฒ
ั นาเส้ นทางการเรียนรู้ตามโร้ ดแมป เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขั ้นพื ้นฐานที่จาเป็ น
และสมรรถนะความเป็ นผู้นาให้ กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยนาปั จจัยสาคัญๆ คือ พฤติกรรมที่องค์ กรคาดหวัง (Expected
Behaviors) ทักษะความชานาญที่จาเป็ น (Required Skills) และระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) มาใช้ ในการวิเคราะห์
และพัฒนาเนื ้อหาหลักสูตรที่พนักงานแต่ละระดับจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒ นา ตลอดจนพิจารณานาวิธีการพัฒ นา ( Development
Methods) ทัง้ การเรียนรู้ จากประสบการณ์ ตรง การเรี ยนรู้ จากผู้อื่น การเรี ยนในห้ อ งเรี ยน (classroom training), E-Learning และ
การสร้ างชุมชนเพื่อนการแลกเปลีย่ นความเห็น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กาหนดแผนเส้ นทางการอบรมให้ กบั พนักงานทั่วทั ้ง
องค์กร เพื่อสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ อย่างยัง่ ยืน และเพื่อส่งเสริมให้ พนักงานของเราได้ พั ฒนาศักยภาพที่จาเป็ นในด้ านต่างๆ อย่าง
ครบถ้ วนและมีมาตรฐาน
การพัฒนาผู้ นา (Leadership Development) ธนาคารให้ ความสาคัญกับผู้นาในทุกระดับ จึงได้ ออกแบบการพัฒ นาให้
เหมาะสมกับบทบาทหน้ าที่ และความท้ าทายที่เป็ นอยู่ ซึ่งเน้ นทั ้งความคิดจิตใจ ทักษะที่จาเป็ น และเครื่องมือ (Mindset, Skillset &
Toolset) สาหรับผู้นาระดับต้ น บทบาทหน้ าที่ที่ชัดเจนเป็ นสิ่งสาคัญ ความท้ าทายจากการบริ หารคน ดังนั ้นผู้นาระดับ ต้ นจะได้ เข้ า
โครงการ First Line Manager หรื อ Manager of Manager ที่ได้ ฝึกฝน และน าเครื่ อ งมือ ในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลไปใช้ อย่า ง
ถูกต้ องเหมาะสม สาหรับผู้นาระดับกลาง และระดับสูงจะเน้ นการเปิ ดมุมมองทางธุรกิจ เพื่อนาพาหน่วยงานให้ พร้ อมรับมือกับความ
ท้ า ทายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว การจัด Food For Thought ในรู ป แบบที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิ ด มุม มอง วิธีการและ
เครื่องมือระหว่างผู้นาของธนาคาร และผู้นาระดับโลกจากภายนอก จึงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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ระบบจัด การการเรี ย นรู้ (TMB Learning Platform) ในเดื อ นธัน วาคม 2561 ธนาคารได้ เปิ ดใช้ งานระบบจัดการการ
เรี ยนรู้ ใหม่ท ดแทนระบบเดิม โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อยกระดับประสิทธิ ภ าพการเรี ยนรู้ ในระบบจัดการการเรี ยนรู้ ใหม่นี ้ พนักงาน
สามารถเรี ยนและเข้ าถึงหลักสูตรอบรมผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทกุ ประเภท ผู้ใช้ สามารถสร้ างกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ในระบบ
จัดการการเรี ยนรู้ ใหม่ได้ ง่าย ระบบจัดการการเรี ยนรู้ ใหม่นี ส้ นับสนุนแนวความคิดเรื่ องเรี ยนรู้ ได้ ทุกที่ทุกเวลา และจากทุกอุปกรณ์
นอกจากนีร้ ะบบจัดการการเรี ยนรู้ ยังมี เนื อ้ หา E-Learning มากกว่า 400 หลักสูตรให้ กับ พนักงาน เพื่ อให้ พ นักงานได้ เลือ กเรี ยน
หลักสูตรตรงตามความต้ องการ
การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสูตรต่างๆ ตามเส้ นทาง
การเรี ยนรู้ แ ล้ ว ธนาคารได้ พั ฒ นาโครงสร้ า งหลักสูต ร และเนื อ้ หารายวิ ช า เพื่ อ จัดอบรมพนัก งานในหลักสูต รที่ จ าเป็ นเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สนิ เชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ความรู้และความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อเพื่อธุรกรรม
ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็วและมีประสิทธิผล
การปรั บปรุ งกระบวนการท างาน (Process Improvement for operational Excellence) จากการที่ ธ นาคารได้ น า
หลักการและแนวคิดในการจัดการเพื่อบริ หารคุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์ กร โดยใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้ นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึงได้ จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเรื่องเหล่านี ้แก่พนักงานและผู้บริหารทัว่ ทั ้งองค์กร
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk Management and Security Awareness)
ธนาคารคานึงถึงการบริ หารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบทั ้งต่อลูกค้ า ต่อชื่อเสียงของธนาคารและผู้เกี่ยวข้ อง จึงจัดให้ มีการ
อบ รมหลั ก สู ต รต่ า งๆ ผ่ า น ระบ บ E-Learning อ าทิ Corporate Operational Risk Management, Anti Money-Laundering,
Promoting Risk Awareness 2018, Cyber Threats เป็ น ต้ น ซึ่งพนักงานของธนาคาร ที่ ป ฏิ บัติงานอยู่ในพื น้ ที่ ต่างๆ ทั่ว ประเทศ
สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกและเลือกเวลาเรียนในช่วงเวลาที่สอดคล้ องกับความต้ องการได้
ในปี 2561 ธนาคารได้ จัดอบรมให้ แก่ พนักงานเพื่ อพัฒ นาทักษะความรู้ ในด้ านต่างๆ โดยสามารถจาแนกตามจ านวน
หลักสูตร จานวนรุ่น และจานวนพนักงานที่อบรม ดังนี ้
หลักสูตรอบรมในปี 2561
หลักสูตรอบรมภายใน
หลักสูตรอบรมภายนอก
จานวนหลักสูตรทัง้ หมด
หลักสูตร E-Learning

จานวนหลักสูตร
141
78
219
7

จานวนครั ง้
608
84
692
7

จานวนพนักงานที่เข้ าอบรม
14,590
255
14,845
28,273

หลักสูตร สาหรับพนักงานสาขา

30

172

5,905

หลักสูตร สาหรับ SME
หลักสูตร สาหรับพนักงานที่ได้ รับ
อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

6
9

19
43

249
2,196

183

501

8,691

ประเภทต่างๆ และธุรกิจประกัน
หลักสูตร สาหรับพนักงานส่วนอื่นๆ

พนักงานได้ รับการอบรมโดยเฉลีย่ 32 ชัว่ โมงต่อคน
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8.7.9 มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารได้ ตระหนักถึงความสาคัญด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ของพนักงาน และผู้
มาติดต่อ จึงกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ธนาคารพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
มาตรฐานสากล และข้ อกาหนดอื่ นๆ ที่ ธนาคารนามาประยุกต์ ใช้ เพื่ อ สร้ างวัฒ นธรรมความปลอดภัยในการทางานให้ กับ
พนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบตั ิงานภายในธนาคาร ให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. ธนาคารถื อ ว่ า ความปลอดภั ย ในการท างานเป็ นหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานทุ ก คน
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ น แบบอย่ างที่ดี เป็ น ผู้น า สนับ สนุน ส่งเสริ ม ให้ พนักงานตระหนักรู้ ถึงการทางานด้ วยความ
ปลอดภัย รวมทัง้ กากับ ดูแลให้ การปฏิ บัติงานของพนักงาน และผู้ม าติดต่ อหรื อ มาปฏิ บัติงานภายในธนาคารปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กาหนดขึ ้นโดยเคร่งครัด ทั ้งนี ้ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั ้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ธนาคารมีการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มาติดต่อหรื อมาปฏิ บัติงานภายในบริ ษัทฯ ใน
การดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
4. ธนาคารให้ การสนับสนุนทรัพยากร ทั ้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการดาเนินการ
ตามระบบการจัดการความปลอดภั ย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท างาน โดยแต่ งตัง้ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานและทบทวนคณะกรรมการทุก 2 ปี เพื่อดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อปฏิบัติต ามกฎกระทรวง
แรงงานว่าด้ วยเรื่ อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ที่ได้ รับการแต่งตั ้ง ประกอบด้ วย ประธาน
กรรมการ กรรมการฝ่ ายนายจ้ าง กรรมการฝ่ ายลูกจ้ าง และเลขานุการ
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. พิ จ ารณานโยบายและแผนงานด้ า นความปลอดภั ยในการท างาน เพื่ อ ป้ อ งกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบ
อันตราย การเจ็บป่ วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้ อนราคาญอันเนื่องมาจากการทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางาน
เสนอต่อฝ่ ายบริหาร
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรับ ปรุ ง แก้ ไขให้ ถูกต้ องตามกฎหมายเกี่ ยวกับความ ปลอดภั ยในการ
ทางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานต่อฝ่ ายบริหาร เพื่อความปลอดภั ยในการทางานของพนักงาน และ
บุคคลภายนอกที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานหรือเข้ ามาใช้ บริการในสานักงานของธนาคาร
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางานของธนาคาร
4. พิจารณาข้ อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั ้งมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางานของธนาคารเสนอต่อฝ่ าย
บริหาร
5. สารวจการปฏิ บัติการด้ านความปลอดภัยในการทางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ ้น ในสานักงาน
ของธนาคาร อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั ้ง
•
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6. พิจารณาโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงโครงการ หรื อ แผนการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบในด้ านความปลอดภัยของพนักงาน หัวหน้ างาน ผู้บริ หารและบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอความเห็นต่อฝ่ ายบริหาร
7. วางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย ให้ เป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี รวมทั ้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ คณะกรรมการ
ซึ่งธนาคารมี การจัดหรื อ เตรี ยมบุคลากรมารองรับ ต่ อองค์ กรดังกล่าว หรื อ บุคลากรผู้มี หน้ าที่ ด้านความปลอดภั ยในการ
ทางานที่สอดคล้ องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน และต้ องกาหนด หน้ าที่รับผิดชอบด้ านความปลอดภัยในการทางานให้
ชัดเจน ซึง่ ต้ องมีการเตรียมความพร้ อม ตามที่กฎหมายความปลอดภัยในการทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีการฝึกซ้ อมอพยพหนีอคั คีภัย
อย่างน้ อยปี ละ1ครัง้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการทางาน จัดให้ มีการ
ตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสี่ยง จัดให้ มี การตรวจสอบด้ านความปลอดภั ย จัดให้ มี การตรวจสอบสภาพความมั่น คงแข็ ง แรงและ
ปลอดภั ยของโครงสร้ า งอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคารภายนอกตามที่ กฎหมายกาหนดทุกปี จัดท าองค์ ป ระกอบ แผนงานด้ า น
ความปลอดภัยฯ และการจัดทารายงานด้ านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด
ธนาคารได้ จั ด ท าแผนการรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการท างาน เพื่ อ ให้ ความปลอดภั ย ในการท างาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ การหาแนวทางหรือกาหนดวิธีการเพื่อกระตุ้นจิตสานึกและลดพฤติกรรม ความเสี่ยงของพนักงานทุกระดับ ทุกสถานที่
ในหน่วยงาน จึงต้ องเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ โดยคัดเลื อกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการกระตุ้นและสร้ าง จิตสานึก
ด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน เช่น
- จัดกิจกรรมด้ านความปลอดภัยไตรมาสละ 1 ครั ้งผ่านทางช่องทางการสือ่ สารของธนาคาร
- การสนทนาความปลอดภัย และการรับฟั งข้ อเสนอแนะ
- กิจกรรมการรณรงค์ Health and Safety day
- การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์ และสัญลักษณ์ ความปลอดภัย
- การรณรงค์การใช้ อปุ กรณ์ ค้ มุ ครองความปลอดภัย
- การเข้ าร่วมกิจการด้ านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก
8.7.10 ระบบบริ หารจัดการสารสนเทศทรั พยากรบุคคล
ธนาคารมีการใช้ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล หรื อ ระบบ Human Capital Management (HCM) ในการบริ หารจัดการ
ข้ อมูลทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี ้ คือ
• เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาสาหรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
•
•

เพื่อปรับปรุ งการให้ บริ การงานด้ านทรัพยากรบุคคล โดยระบบสามารถใช้ งานได้ ง่าย มีฟังก์ ชันที่สามารถดาเนินการได้
ด้ วยตนเอง ข้ อมูลมีความถูกต้ อง และทันต่อเวลา ส่งผลให้ พนักงานมีความพึงพอใจที่สงู ขึ ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้ างานในการบริ หารจัดการพนักงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา จากฟั งก์ชั่นการบริการตนเอง
ของหัวหน้ างาน และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพยากรบุ คคล

•

เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินงานด้ านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ของทรัพยากรบุคคลได้ มากขึ ้น ซึง่ ระบบ
สามารถสนับสนุนกระบวนการทางานตั ้งแต่เริ่มต้ นจนถึงสิ ้นสุดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพ
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โดยมีโมดูลมาตรฐานที่มีการใช้ งานดังต่อไปนี ้
• การจัดการโครงสร้ างองค์ กร (Organization Management)
•

การจัดการตาแหน่งงาน (Position Management)

•
•
•

การจัดการข้ อมูลประวัติ (Profile Management)
สวัสดิการและค่าตอบแทน (Benefit & Compensation)
บริหารงานเงินเดือน (Payroll)

•

ระเบียบวินยั (Discipline)

•
•
•

การสรรหา (Recruitment)
การบริหารผลการดาเนินงาน (Performance Management)
การฝึกอบรม (Training)

•
•

การบริหารสายงานอาชีพและการสืบทอดตาแหน่ง (Career Management and Succession)
การจัดการเวลาทางาน และการลา (Time and Absence Management)
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การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการตระหนักถึง ความสาคัญและประโยชน์ ข องการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี จึง ได้ จัดให้ มีน โยบายการกากับ ดูแ ล
กิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษรตั ้งแต่ปี 2549 รวมทั ้งได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ พ นั กงานธนาคาร
และบุคคลภายนอกได้ รับทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการได้ ดแู ลและติดตามให้ พนักงานถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตลอดมาและมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ
ปี 2560 คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต.* (CG Code) มาปรับ ใช้ ให้ สอดคล้ องกับ บริ บ ทของธุ รกิจ ธนาคารโดยคง 5 หมวดหลักของตลาด
หลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยไว้ เพื่อ ให้ ธ นาคารมี การบริ หารจัดการที่ เป็ น มาตรฐานสากล มีการดาเนิน ธุรกิ จอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่ธนาคารและเป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
สาหรับ ในปี 2561 นี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจ การของธนาคารโดยปรับ
หัวข้ อเป็ น 8 หลักปฏิ บัติเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต
โดยยัง คงหลักการเดิม ของธนาคาร รวมทัง้ ปรับ ปรุ งให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ ท างการที่ เกี่ยวข้ อ ง และ
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิ ชย์ (industry code of conduct) ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ ครอบคลุม และทันต่ อพัฒ นาการด้ านการกากับ ดูแ ล
กิจการที่เปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดในหัวข้ อ 9.7 “การปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ”) และเพื่อให้ มั่นใจว่า
นโยบายยังคงมีความสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบตั ิที่ดีอยู่เสมอ
* หลักการกากับดูแลกิ จการที ่ดีข้างต้น สานักงาน ก.ล.ต.ได้นาหลักการกากับดูแลกิ จการที ่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบี ยนของ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยปี 2555 มาปรับลาดับให้เป็ นไปตามบริ บทการทาหน้าที ่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการ
ประกอบธุรกิ จรวมทัง้ ได้เพิ่ มประเด็นใหม่ๆ เพือ่ ให้ครอบคลุมแนวคิ ดหรื อปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นเปลงไป
คณะกรรมการได้ กากับ ดูแ ลให้ ธ นาคารมี การปฏิ บัติ ตามนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ธ นาคารกาหนด โดยถื อ เป็ น
ภาระหน้ าที่ สาคัญ ของกรรมการ และพนั กงานทุก คนที่ มี ห น้ าที่ ต้ องปฏิ บั ติ เพื่ อ น าพ าธุ รกิ จ ของธนาคารให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล มีความมัน่ คงและสร้ างมูลค่าของกิจการให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อสร้ างความมั่นใจแก่นัก
ลงทุนทัว่ ไป
หลักการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่องภายใต้ วัฒนธรรมองค์ กร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ วย ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer Centricity) สื่อสาร
อย่ างเปิ ดกว้ าง (Open Communication) มุ่ งมั่ น สร้ างความ ส าเร็ จ (High Performance) รู้ จั ก บ ริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
2. ธนาคารจะด าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้ ห ลักการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น โดยยึดหลักพื ้นฐานสาคัญ คือ ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเท่า
เทียมกัน (Equitable Treatment) ซื่อสัตย์สจุ ริต (Loyalty) และโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
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3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ ของธนาคารควบคู่ไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความ เท่าเทียม
กันของผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งจะเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับผู้ลงทุนทั ้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าให้ แก่
ธนาคาร
4. ธนาคารจะดาเนินธุรกิจภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการ
ที่เกี่ยวข้ อง
5. ธนาคารจะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
6. ธนาคารจะป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสีย รวมถึง
เป็ นการสร้ างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
7. ธนาคารจะกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั ้งมีระบบการบริหาร
ความเสีย่ งที่เป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้ อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทัน
ตามกาหนดเวลา
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล คณะกรรมการได้ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องสาคัญๆ ของธนาคาร
ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการอนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการตามอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับภารกิจที่
ได้ รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ ้าซ้ อน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการ จัดให้ มีการประชุม
อย่างสม่าเสมอพร้ อมรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ คณะกรรมการรับทราบเป็ นประจา
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการสินเชื่อ
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)1) คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจานวนทั ้งสิ ้น 5 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ

1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (1)
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายจุมพล ริมสาคร
3. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ (2)
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
5. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม
2561)
23/23

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

23/23
22/23

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)

22/23
23/23

หมายเหตุ
(1)
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561, 19/2561, ครัง้ พิเศษที่
1/2561 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(2)

นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2561, 7/2561, 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 17/2561, 19/2561, 21/2561,
ครั ้งพิเศษที่ 1/2561 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย นายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ดารง
ตาแหน่งแทน มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั ้ง หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้ เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริษัทในกลุม่
2. ทบทวน และนาเสนอ หรืออนุมตั ิการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับแผนงานและกลยุทธ์ ตามอานาจที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทบทวน และนาเสนอแผนธุรกิจใหม่ซงึ่ เป็ นกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทอื่น
4. ติดตามความคืบหน้ าการบริหารการเปลีย่ นแปลงของธนาคารซึง่ นาไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้ าการบริหารแบรนด์และการสือ่ สารขององค์ กร
6. ทบทวนผลการดาเนินงานของคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEC) และให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่
เร่งด่วนหรือสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. กากับดูแลการปรับเปลีย่ นสูด่ ิจิตัลของธนาคารและแผนการลงทุนด้ าน IT เพื่อให้ แน่ใจว่าการลงทุนสาหรับโครงสร้ าง
พื ้นฐานและระบบงานรองรับการให้ บริการด้ านดิจิตัลของธุรกิจรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของระบบ
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8. กากับดูแลให้ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับข้ อมูลของลูกค้ า คุณภาพของข้ อมูลและความปลอดภัยของข้ อมูล
9. ติดตามการควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิในการดูแลความปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการช่องโหว่ต่อภัยคุกคาม
จากไซเบอร์ เพื่อให้ ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ และปลอดภัยเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดรวมถึง
รายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ าน IT และความปลอดภัยด้ านไซเบอร์
10. ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ หรือดาเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
)2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั ้งสิ ้น 3 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

ประธาน
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2561)
12/12
11/12

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/12

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมี นายสุนทร รักพาณิชย์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั ้ง หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาระหน้ าที่
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล
(NRCC) เพื่อเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมตั ิตามลาดับ
3. ประเมิน ผลงานรวมถึงประสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผลในการปฏิ บัติงาน รวมถึงผลงานของหัว หน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
4. พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบประจาปี (Annual Audit Plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้ ธนาคารปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั ้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน (Compliance
Function)
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6. พิ จ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลซึ่ ง มี ความเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ข องธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั ้งเสนอการเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทั ้งเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
7. พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างหรือการทาข้ อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องสัม พันธ์ หรือนอกเหนือจากงานสอบ
บัญชี (Audit-Related and Other Services)
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ ต่อธนาคาร
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร
10. ด าเนิ นการสอบสวนโดยไม่ ชักช้ า เมื่ อ ได้ รับ แจ้ งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์ อัน ควรสงสัย และรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(2) กรณีทจุ ริตหรือข้ อบ่งชี ้ว่าอาจมีการทุจริ ต หรือบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรือข้ อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้ อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผู้บริ ห ารไม่ ดาเนิ นการให้ มี การปรับ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเปิ ดเผยการกระทาดัง กล่าวไว้ ในรายงานประจาปี และรายงานต่ อธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ดาเนินการตามความเหมาะสม เมื่อได้ รับแจ้ งในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ อนั ควรสงสัยจากบุคคลทั ้งภายใน
และ/หรือภายนอกธนาคาร รวมทั ้งจากผู้แจ้ งเบาะแส (Whistleblowers)
12. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนินการแก้ ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบและการสัง่
การของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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13. สอบทานความถูกต้ องน่า เชื่ อถือ ของรายงานทางการเงิน ของบริ ษัท ในเครื อ การปฏิ บัติตามนโยบายและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกาหนดขึ ้น เพื่อให้ บริษัทในเครือถือปฏิบตั ิ รวมทั ้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
)3) คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
)กากับดูแลธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล มี จ านวนทั ง้ สิ น้ 4 คน
ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2561)
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธาน
กรรมการอิสระ
11/14
2. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (1)
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
12/14
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
14/14
(2)
4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
13/14
(Mr. Christopher John King)
หมายเหตุ
(1)
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี . โอ. ดามัสร่วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(2)

นายคริสโตเฟอร์ จอหน์ คิง
• ในการประชุมคณะคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 2/2561นายคริ สโตเฟอร์ จอหน์ คิง ร่ วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Skype for Business

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าล ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยนายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ดารงตาแหน่งแทน มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ภาระหน้ าที่
ด้ านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิ ธีการสรรหา คัดเลือ ก และแต่ งตัง้ บุคคลดังต่ อ ไปนี ้ โดยใช้ skill matrix
ประกอบการวิเคราะห์ ให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
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(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้แทน ประธาน หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่ธนาคารมีสทิ ธิใน
การแต่งตั ้งกรรมการผู้แทน
(ง) ผู้บริหารระดับสูง
2. กลัน่ กรอง พิจารณาบุคคลสาหรับเสนอชื่อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งต่างๆ
ตามข้ อ 1.
3. เสนอแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ทบทวนและติ ด ตามให้ มี ก ารน านโยบาย หลัก เกณฑ์ วิ ธี การ และแผนงานตามข้ อ 1. และ ข้ อ 3. ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด
ประสิทธิผล และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้ าง และแนวปฏิ บัติโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ รวมถึง
สวัส ดิ การ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานเพื่ อ กาหนดผลตอบแทน เงิน รางวัล และเงิ น ชดเชยกรณี การเลิกจ้ า ง เพื่ อ ให้ มี ความ
สอดคล้ องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์ และสภาพแวดล้ อมการควบคุมภายใน การเพิ่มมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือ หุ้นในระยะยาว และมี ความเหมาะสมเป็ นธรรมกับ บทบาท หน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบ การบริ ห ารความเสี่ยงและผลการ
ปฏิ บัติงานของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้ กับอัตราผลตอบแทนในตลาด และให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ
ธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจานวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
3. อนุมัติค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรือเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้ างของผู้บริ หารระดับสูง (หรื อในกรณี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ)
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิ บัติต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ
พิจ ารณาอนุมัติ เพื่ อให้ แ น่ใจว่า ธนาคารมี การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดีตามมาตรฐานสูง สุด มีจ ริ ยธรรมตามแนวปฏิ บัติที่ เป็ น สากล
ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการดาเนินการและประสิทธิผลของการดาเนินการอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
2. เสนอขนาดและองค์ ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต
อานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่ อยแต่ ละคณะที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่ อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงานเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้ คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้ าที่อ่ นื ๆ
1. ด าเนิ นการเรื่ องอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บบทบาทและขอบเขตหน้ าที่ ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หรือได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดท ารายงานและเปิ ดเผยข้ อ มูลการท างานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่ ว ยงานที่ กากับ ดูแลธนาคาร ผู้ถือ หุ้น และ
สาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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)4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีจานวนทั ้งสิ ้น 5 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

1. นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง (1)
(Ms. Catherine Low Peck Cheng)
2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
4. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ประธาน

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ าน
บริหารความเสีย่ ง)

การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2561)
8/9
9/12
11/12
11/12
6/6

หมายเหตุ
(1)
นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (เข้ าร่วมประชุม 8/9 ครัง้ ) ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (เข้ า
ร่วมประชุม 3/3 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2561
(2)

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (เข้ าร่ วมประชุม 6/6 ครัง้ ) ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง
แทน นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช (เข้ าร่วมประชุม 6/6 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561

โดยมี นางสาวอัจฉรา สารสุวรรณ์ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1. น าเสนอกรอบการกากับ ดูแ ลความเสี่ยงที่ ดี (Risk Governance Framework)* รวมถึง นโยบายการบริ ห ารความเสี่ยง
โดยรวม ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ และด้ านชื่อเสียง และความเสีย่ งด้ านอื่นๆ
1.1 ให้ คาแนะน าต่อ คณะกรรมการธนาคารในเรื่ อ งระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรั บ ได้ (Risk Appetite) ระดับ ความเสี่ยงที่
สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ ความเสีย่ ง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
1.2 ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมตั ิระดับความเสีย่ ง (Risk Level) และการกระจุกตัวของความเสีย่ ง
(Risk Concentration) ทั ้งนี ้ โดยอยู่ภายใต้ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมัตินโยบายและกรอบงานที่ สาคัญเพื่ อใช้ กากับการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงประเด็ นเกี่ ยวกับการกากับ ดูแ ล
ความเสีย่ ง (Risk Governance) ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
1.4 กากับดูแลความเหมาะสมของการกาหนดนโยบายและมาตรฐานในการจัดให้ มีระบบเทคโนโลยี ข้ อมูลสารสนเทศ
และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้ านไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากล
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1.5 กากับดูแลเทคโนโลยี ข้ อมูลสารสนเทศ และความเสีย่ งด้ านไซเบอร์ ให้ อยู่ในระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ในการ
กากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม
2. วางกลยุทธ์ ให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ ดังกล่าวต้ องสามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลได้ ว่าระดับความเสีย่ งของสถาบันการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุมตั ิเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายและกรอบงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
2.2 ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิ ภาพของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสี่ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ยงว่าได้ มี
การดาเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง (CRO)
2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ยงทั ้งหมด รวมถึงการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน และ
การกากับขั ้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
3. อนุมัติการแต่งตั ้ง การทบทวนโครงสร้ างและองค์ ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งใน
ระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิ บตั ิในเรื่องบริ หารความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งในเรื่ องต่างๆ รวมทั ้งมาตรในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานเรื่องที่มี ความจาเป็ นต้ องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อดูแลให้ การนานโยบายไปปฏิ บัติเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงความคืบหน้ าในการส่งเสริมเรื่ องวัฒ นธรรมในการ
บริหารความเสีย่ ง
5. ให้ คาแนะนาในการพัฒนาและการรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมที่สง่ เสริมการบริหารความเสี่ ยงให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่าน
ทางวิธีปฏิ บัติ (Procedure) การฝึ กอบรม และการปฏิ บัติของผู้นา เพื่อให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท า
ของตนซึง่ ส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อธนาคาร รวมทั ้งหน่วยงานธุรกิจของตน
6. ให้ คาแนะนาในการวางโครงสร้ างผลตอบแทน ให้ มี ความสอดคล้ องกับการบริ ห ารความเสี่ยงภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
7. ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาการแต่งตั ้งหรือโอนย้ ายหรือถอดถอน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรือกฎหมายกาหนด
* สนส.10/2561 เรื่ อง ธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน
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)5) คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจานวนทั ้งสิ ้น 5 คน ประกอบด้ วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ

การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2561)

1. นายจุมพล ริมสาคร
2. นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง(1)
(Ms. Catherine Low Peck Cheng)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

ประธาน
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

20/20
13/15

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

18/20

4. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

กรรมการ

17/20

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

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ าน
บริหารความเสีย่ ง)

10/10

หมายเหตุ
(1)

นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง (เข้ าร่วมประชุม13/15 ครัง้ ) ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทน นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (เข้ าร่วม

ประชุม 5/5 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2561 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 9/2561, 11/2561, 13/2561, 15/2561, 19/2561 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง ร่วมในการประชุมผ่าน
ระบบ Skype for Business
(2)

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (เข้ าร่วมประชุม 10/10 ครัง้ ) ได้ รับการแต่ งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริหารความ

เสี่ยง แทน นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช (เข้ าร่วมประชุม 10/10 ครัง้ ) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2561

โดย นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั ้ง หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.1 สินเชื่อ
1.2 การแก้ ไขและการปรับปรุงหนี ้
1.3 การตัดจาหน่ายหนี ้สูญทางบัญชี และการจาหน่ายหนี ้ NPL
1.4 การเข้ าซื ้อทรัพย์ สนิ / ตีโอนทรัพย์ชาระหนี ้ การจาหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ออกจากบัญชี ซึ่งเกินจากอ านาจอนุมัติของฝ่ ายจัดการ และไม่ใช่ลกู หนี ้ Related Parties หรือ เป็ น กลุ่มลูกหนี ท้ ี่ไม่
เกิน SLL
2. ทบทวนคาขออนุมัติสินเชื่อ เฉพาะเรื่ อ งสาหรับ ลูกหนี ้ Related Parties หรื อ กลุ่มลูกหนี ้ที่ เกิน SLL ก่ อนนาเสนอเพื่ อขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสินใจอนุมตั ิสนิ เชื่อของคณะกรรมการด้ านสินเชื่อในระดับบริหาร
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4. พิจารณาอนุมตั ิความเสีย่ งด้ านสินเชื่ อและความเสีย่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องสาหรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรือกฎหมายกาหนด
)6) คณะกรรมการชุดต่ างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจะแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการชุ ดต่ า งๆ ในระดั บ ฝ่ ายจัดการ (Management) เพื่ อ
สนับสนุน การดาเนิ น งานของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อ ยภายใต้ ข อบเขตอ านาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบตามที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติ
คณะกรรมการชุดต่ างๆ ในระดับ ฝ่ ายจัดการที่ มี ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ านต่ า งๆ เป็ น
ประธาน ประกอบด้ วย
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มีหน้ าที่ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ ระยะยาว กากับดูแลให้ มีการทบทวนการดาเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมตั ิแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี และแผนอัตรากาลัง รวมทั ้ง
ควบคุมจานวนพนักงานให้ เป็ นไปตามแผน พิจารณาและอนุมตั ิการลงทุน โครงการสาคัญต่างๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์ กร การ
สือ่ สาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ ไขปั ญหาในภาวะการณ์ ที่มีเหตุฉุกเฉิน
รวมทั ้งพิจารณากลยุทธ์ การดาเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวนผลการดาเนินงาน
2. คณะนโยบายบริ หารความเสี่ยง
มีหน้ าที่ ประเมิน ความถูกต้ อ งและความพอเพี ยงของการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ทบทวนและรับ รองหรื ออนุมัติ
นโยบายความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิ บัติงาน มาตรฐานและแนวทางการพิ จารณาสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์ การ
อนุมตั ิสนิ เชื่อสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอานาจอนุมตั ิที่ได้ รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ ด้านการเงิน
มีหน้ าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ ความเสีย่ งเกี่ย วกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และความเสี่ยงด้ าน
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ อย่างครอบคลุม และมัน่ ใจว่าผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดาเนินงานอย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้ วน
4. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีหน้ าที่ในการพิจารณา ให้ ความเห็น และตัดสินใจอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ และความเสีย่ งของผู้
ออกตราสารหนี ้ รวมถึงอนุมัติสนิ เชื่อตามอานาจที่ได้ รับมอบหมาย ให้ ความเห็นชอบสาหรับสินเชื่อที่เกินอานาจอนุมัติก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา นอกจากนี ้ คณะพิจารณาสินเชื่อสามารถมอบอานาจช่ วงและมอบอานาจในการลงนามแก่บคุ คลที่
เกี่ยวข้ องได้ ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร
5. คณะปรั บปรุ งคุณภาพสินเชื่อ
มีหน้ าที่อนุมัติการปรับโครงสร้ างหนี ้ทุกประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้ รับ มอบหมาย พิ จารณาและอนุมัติเรื่ องที่
เกี่ ยวข้ องกับ ความเสี่ยงด้ า นสิน เชื่ อ ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมัติการปรับ โครงสร้ า งหนี ้ ทบทวนสถานะ
แผนการด าเนิ น การใดๆ ที่ เกี่ ยวกับ ลูกหนี ท้ ี่ อ ยู่ขัน้ ตอนการปรับ โครงสร้ า งหนี ้ หรื อ อยู่ระหว่ างติ ดตามผลการปฏิ บัติตามเงื่อ นไข
(Nursing Period) โดยไม่คานึงถึงชั ้นหนี ้ หรือลูกหนี ้ที่เป็ น NPL และการตัดหนี ้สูญทางบัญชี (Write off)
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6. คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
มีหน้ าที่วางหลักเกณฑ์ และการปฏิ บัติการในนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ การบริ หารสินทรัพย์ และหนี ้สิน ให้ ความเห็นชอบ /
อนุมัติการทาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารสินทรัพย์ และหนี ้สิน รวมทั ้งกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสีย่ ง
ด้ านสภาพคล่อง การบริหารความเสีย่ งด้ านตลาด การบริหารเงิน การบริหารทุนทางเศรษฐกิจด้ านตลาด
7. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มี ห น้ าที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแผนกลยุท ธ์ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แ ผนกลยุท ธ์ ข องธนาคาร
รับทราบความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั ้งผลการบริหารและปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการทรั พยากรบุคคล
มี ห น้ าที่ พิ จ ารณาอนุมั ติกรอบการกาหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานทรัพ ยากรบุค คล มาตรฐานการกาหนด
ค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หาร การประเมินผลการปฏิ บัติงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส
และเงิ นรางวัลของพนักงานระดับ ที่ ต่ ากว่า หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร อนุมัติโครงสร้ า งการจัดลาดับ ชัน้ งาน (Job Grade) การจัด
ตาแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้ างการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
9. คณะกรรมการกาหนดโทษทางวินัย
มีหน้ าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผู้กระทาผิดวินยั และพิจารณาการชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Customer Experience Management
มีหน้ าที่กากับดูแลด้ านประสบการณ์แก่ลกู ค้ าและบริหารข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าให้ มีการดาเนินการอย่างเหมาะสม
11. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
มีหน้ าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้ านความปลอดภั ยในการทางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนกิจกรรมด้ านความปลอดภัย รวมทั ้งพิจารณาข้ อบังคับและคู่มือว่าด้ วยความปลอดภัยในการทางาน มาตราฐานด้ านความ
ปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ
12. คณะกรรมการขับเคลื่อนการต่ อต้ านการทุจริ ต
มีหน้ าที่กากับดูแลให้ มีการปฏิ บัติต ามระบบการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตของธนาคารให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงมีระบบงานที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสม
9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ พิจารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้ วยความรู้
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ โดยไม่จากัดเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ
สรรหาจะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ กลยุทธ์ แ ละแนวทางในการดาเนิน ธุรกิจ ของธนาคาร โดยธนาคารได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ ( Director
Pool) มาประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี ้
9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ ผ้ ูบริ หาร
1. การสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีสว่ นสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั ้น เพื่อ
เสริมสร้ างความเป็ นอิสระให้ กบั กรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของทางการ
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รวมทัง้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้ กาหนดนโยบายในการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขา
วิชาชีพ ต่างๆ ที่มี คุณสมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสม สามารถให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ มีความเที่ยงธรรมในการปฏิ บัติหน้ าที่
และมี การนาตารางความรู้ ความชานาญ (Skills Matrix) มาเป็ น เครื่ องมือประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าลจะเป็ นผู้พิจ ารณา สรรหาและกลัน่ กรอง ผู้ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อ นนาเสนอคณะกรรมการหรื อ
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้พิจารณาแต่งตั ้ง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้ องเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนดซึง่ มีความเข้ มงวด
กว่าข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทัง้ นี ้ เพื่ อ มิ ให้ บุ คคลที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการอิ ส ระมี ลักษณะที่ อ าจท าให้ ไม่ สามารถให้ ความเห็ น
ตัดสินใจ หรื อลงมติใดๆ ได้ อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการจึงมีนโยบายกาหนดให้ กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่
เกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั ้งแรก หากกรรมการอิสระดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระครบ 9
ปี และประสงค์จะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้ จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี นอกจากนี ้ ตามที่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ กรรมการอิสระที่ดารงวาระเกิน 9 ปี สามารถขอแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนั ้น ในการพิจารณาหากกรรมการอิสระท่านใดที่ดารงวาระเกิน 9 ปี แต่มี
ความรู้ ความสามารถและทาประโยชน์ ให้ แ ก่ธ นาคารมาโดยตลอด และสามารถให้ คาแนะนาและความเห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ
ธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาต่อวาระแก่กรรมการโดยสอดคล้ องกับหลักการดังที่กล่าวข้ างต้ น
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริห ารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ป รึกษาที่ ได้ เงินเดือนประจา หรือผู้มี อานาจ
ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของ
ธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริห าร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรื อบุคคลที่จ ะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรั บความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรือให้ ก้ ยู ืม ค ้า
ประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ธนาคารหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่
ต้ องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตั ้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของธนาคารหรือตั ง้ แต่ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทั ้งนี ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้
ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 106

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

5. ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของธนาคาร
บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั ้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่
มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
9. ไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในธนาคารต่อเนื่องกันเกินกว่ า 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระครั ้งแรก เว้ นแต่ได้ พ้นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
ทั ้งนี ้ หากคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ มี ประกาศปรับปรุง / แก้ ไขเพิ่มเติม / ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้
ถือปฏิบตั ิตามได้ ในภายหลัง
2. การสรรหากรรมการที่มิใช่ ผ้ ูบริ หาร
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคั ดเลือ กและแต่ ง ตั ง้ กรรมการธนาคารอย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดย
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล จะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎเกณฑ์ทางการที่กาหนดและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี ้มีการนาตารางความรู้ความชานาญ (Skills Matrix) มา
เป็ นเครื่องมือประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้พิจารณาแต่งตั ้ง ทั ้งนี ้ ผู้ที่ได้ รับการ
เสนอชื่อนอกจากจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดของธนาคารและของหน่วยงานทางการ รวมทั ้งมีคณ
ุ สมบัติ สว่ นตนที่เหมาะสม
แล้ ว ยังจะต้ องเป็ นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ ความสามารถและประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ มี ความเป็ นผู้นา รวมถึง
ความเป็ นอิสระ พร้ อมด้ วยวิสยั ทัศน์ และความคิ ดเชิงกลยุทธ์ ที่ จะสามารถน าธนาคารไปสู่การเติ บโตที่ มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจน
สามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคารด้ วย
ในกรณี ตาแหน่ งกรรมการธนาคารว่างลงก่อ นครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ น ผู้แต่งตัง้ กรรมการที่จะมาดารง
ตาแหน่งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล โดยให้ อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่า
วาระที่ เหลืออยู่ข องกรรมการที่ ตนแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่ าสองเดือ น บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนนัน้
จะต้ องได้ รับการแต่งตั ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่งตั ้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารกาหนดให้ ใช้ วิธีการพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละ
รายต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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3. การแต่ งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการสรรหาและแต่งตั ้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล
จะเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อพิจารณาแต่งตั ้ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณา
ถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่ ต้องการตามหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อยนั ้นๆ และพิจารณาผู้ที่ มีทักษะด้ า น
วิ ช าชี พ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะด้ าน และประสบการณ์ รวมทั ง้ ไม่ มี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ม าด ารงต าแหน่ ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้ องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของทางการ พร้ อมทั ้งมีการนาตาราง
ความรู้ความชานาญ (Skill Matrix) มาประกอบการพิจารณาด้ วย
9.3.2 การสรรหาผู้บริ หารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตั ้งผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารตั ้งแต่ระดับ “หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร” ขึ ้นไป คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล จะทาหน้ าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดารง
ตาแหน่งทั ้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้ อกาหนดและข้ อบังคับของธนาคาร และน าเสนอคณะกรรมการธ นาคารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้ง เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและข้ อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของธนาคาร
สาหรับการแต่งตั ้งผู้บริหารตั ้งแต่ระดับ “เจ้ าหน้ าที่บริ หาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั ้งบุ คคลที่
จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ ดาเนินการจัดทาแผนสืบทอดผู้ดารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ในกรณีที่
บางตาแหน่งได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ ชัดเจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล จะพิจารณา
ดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าก่อนครบวาระดังกล่าว
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาลได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
ผู้บริหารระดับสูงสุดในแต่ละปี สาหรับปี 2561 ได้ มีการประเมินในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ความสามารถในการทากาไรและประสิทธิภาพ (Profit and Efficiency)
2) การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
3) การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
4) การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตลั (Digital Transformation)
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อย
ธนาคารก าหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการและควบคุม การดาเนิ นงานของบริ ษั ทย่ อย ทัง้ ในด้ านการจัดท าแผนกลยุท ธ์
นโยบาย เป้าหมาย และการแต่งตั ้งกรรมการผู้แทนเพื่อเข้ าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์ กรภายใน
ของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
เพื่ อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้ กาหนดนโยบาย “การกากับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated Supervision
Policy) ขึ ้น ซึง่ ประกอบด้ วยนโยบายในด้ านต่างๆ ดังนี ้
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1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน
เป็ นการกาหนดนโยบายด้ านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ ธนาคารสามารถรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องใน
การจัดท างบการเงิ น รวมสาหรั บ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ อ ย่ า งถูกต้ อ งเป็ น ไปในรู ป แบบและเนื อ้ หาเดี ยวกัน กับ ธนาคาร และเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้ อมูลทางการเงินและบัญชีดังกล่าวมาเป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
ผลการดาเนิน งานและฐานะการเงินของบริ ษั ทย่ อยได้ อย่างถูกต้ องและทัน เวลา เพื่ อประโยชน์ ในการควบคุม และติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2. นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict
of Interest)
นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายให้ บริ ษั ทย่อยต้ องดาเนินการใน
ด้ านต่างๆ ภายใต้ จริ ยธรรมทางธุรกิจและการมี จรรยาบรรณที่ดีในการปฏิ บัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิ บัติสอดคล้ องกับ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้ อพึงปฏิ บัติที่ดี (Best Practice) และสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการของธนาคาร
นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy
on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest) เป็ น การกาหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษั ทย่อ ยปฏิ บัติตามนโยบาย
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
3. นโยบายด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายเพื่อให้ บ ริ ษัทย่ อยปฏิ บัติตามนโยบายการต่อ ต้ านคอร์ รัป ชั่นและนโยบายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวของ
ธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ อ งดังกล่าว เพื่อ แสดงความมุ่งมั่น ของธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยในการต่ อต้ า นการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ การให้ รับสินบนหรืออามิสสินจ้ าง ทั ้งจากเจ้ าหน้ าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้ านการบริหารความเสีย่ งของบริ ษัทย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนิ นงานของบริ ษั ท ย่อ ยและส่งผลต่ อความมั่นคงแก่ บ ริ ษั ทย่ อย ประกอบด้ วย การบริ ห ารความเสี่ยงด้ า นตลาด (Market Risk
Management) การบริ ห ารความเสี่ ยงด้ า นสภาพคล่ อ ง (Liquidity Risk Management) การบริ ห ารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติก าร
(Operational Risk Management) และการบริหารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ (Credit Risk Management)
5. นโยบายด้ านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุนให้ บริษัทย่อยถือปฏิ บตั ิเพื่อให้ การดาเนินการของบริษัทย่อยเป็ นไปตามนโยบายด้ าน
การกากับการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของธนาคารและการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของทางการที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องต่างๆ เช่น การปฏิ บัติ
ตามกฎเกณฑ์ ของทางการ การปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้จักตัวตนของลูกค้ า
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
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6. นโยบายด้ านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษัทย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้ เป็ น ไปในแนวทางเดียวกัน และ ส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ของธนาคารซึง่ เป็ นสถาบันการเงิน ทั ้งในด้ านของการใช้ ชื่อ เครื่องหมายการค้ า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทย่อย
7. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสินเชื่อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
อันสัมพันธ์ ร่วมกับ บทบาทหน้ าที่ ของฝ่ ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภ ายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแ ล
บริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคาร รวมทั ง้ บริ ษั ท ย่ อ ยมี วัฒ นธรรมองค์ กรเกี่ ยวกับ การควบคุม ภายในและ
บรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2 การแต่ งตัง้ กรรมการผู้แทน
เพื่อให้ การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็ นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการกากับแบบรวมกลุม่ คณะกรรมการจึง
กาหนดนโยบายในการแต่งตั ้งกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย ดังนี ้
1. ธนาคารจะแต่งตั ้งกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริษัท ต้ องได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผู้จดั การ หรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตั ้งต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคาร
(กรณีการแต่งตั ้งกรรมการผู้จดั การเฉพาะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้ สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายสินเชื่อทุกบริษัทต้ อง
ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่มีหน้ าที่ควบคุมดูแลบริษัทย่อย จะพิจารณานาเสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริ หารของธนาคาร
โดย
4.1 การแต่งตั ้งกรรมการผู้แทนใหม่ ให้ นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการ โดยผ่านคณะ
ประธานเจ้ า หน้ าที่บ ริ ห าร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าล หรื อ โดยแนวปฏิ บัติอื่นที่ คณะกรรมการ
ธนาคารจะกาหนดขึ ้นในอนาคต
4.2 การแต่ ง ตัง้ กรรมการผู้แ ทนเดิ ม กลับ เข้ า ดารงตาแหน่ งอี กวาระ ให้ น าเสนอคณะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจและการบริหาร เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการได้ ตามความ
เหมาะสม
6. กรณีมีกรรมการผู้แทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั ้งกรรมการ 1 คน เพื่อทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ Lead Director โดย
จะเป็ นผู้บริหารระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารขึ ้นไป เพื่อเป็ นผู้ดาเนินการในการรวบรวม นาเสนอข้ อมูลและให้ ความเห็นต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
7. ผู้ที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการผู้แทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ
8. พนักงานที่ได้ รับ การเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการผู้แทนต้ องไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในบริ ษัทที่ธนาคารส่งเข้ าร่ วม
เป็ นกรรมการบริษัท
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9.4.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทั ้งผลตอบแทนทุกประเภททั ้งในรู ปที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผู้แทนของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์
ของบริษัทย่อยให้ สอดคล้ องกับของธนาคาร โดย Lead Director จะทาหน้ าที่ร่วมกับ
2.1 กลยุทธ์ องค์กร ที่จะเป็ นผู้สอื่ สารถ่ายทอดนโยบายปั จจุบนั จากธนาคารให้ กรรมการผู้แทนทราบ
2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลบริษั ทย่อยและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัทย่ อยเพื่ อ
กากับดูแลให้ มีการรายงานประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทุก 6 เดือนหรื อ
ตามความเหมาะสม
3. ติดตามและควบคุมการดาเนินการของบริษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธนาคารและ
หน่วยงานที่กากับดูแลธนาคารกาหนด อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิ ผล รวมทั ้งไม่ ให้ เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับ ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริษัทย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดาเนินงานของบริษั ทย่อยหรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีนัยสาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร เช่น
การเพิ่มทุน/ ลดทุนของบริษัทย่อย การซื ้อขาย/ ควบรวมกิจการ การเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้ านธุรกิจ หรื อ
การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/ กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9.4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริ ษัทย่ อยต้ องขออนุ มัติจากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรือเปลีย่ นแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปั นผล
4. การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ วของบริษัท
5. การขายสินทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ/ การเปลีย่ นแปลงด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการตลาดที่มีมลู ค่า 15% ของ Net Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ/ หยุดพักชาระหนี ้/ ล้ มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั ้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
9. การกู้ยืม เงินที่ มีขนาดรายการตั ้งแต่ 15% ของ NTA และการทาสัญญาค ้าประกัน ต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการตั ้งแต่
15% ของ NTA
10. การเปลีย่ นแปลงด้ านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่ องอื่ นๆ ที่ของบริ ษั ทย่อย กรรมการผู้แทน หรื อ หน่วยงานที่กากับดูแล เห็นว่ามี ผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้แทนอย่างมีนัยสาคัญ
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ ให้ ความสาคัญในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้ อง การใช้ ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มี
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การแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้ อง การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การห้ ามจ่ าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจ หรือการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทั ้งกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ ข้อมูล
ภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest)รวมถึง ระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัย
และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็ นไปด้ วยความถูกต้ องโปร่งใส ยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกาหนดไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน
นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทัง้ มี การจัดท าคู่มื อปฏิ บัติงานเรื่ อ ง
การทาธุ รกรรมที่ อาจมี หรื อเข้ าข่ ายมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และคู่มือ ปฏิ บัติงานเรื่ องการซื อ้ /ขายและลงทุนในหลักทรัพ ย์
ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้ กาหนดให้ กรรมการ และผู้บ ริ หารลงนามรับทราบแนวปฏิ บัติที่เกี่ยวข้ อง ที่ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ ห าร มี
หน้ าที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญั ติหลักทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั ้งที่มีแก้ ไขเพิ่มเติม) ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ งให้ เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุป จานวนหลักทรัพย์ ของกรรมการ
และผู้บริ หารพร้ อมผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดือน นอกจากนั ้น ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหาก
มีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย
ธนาคารได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ธนาคารจึงได้ กาหนดให้ หน่วยงานบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการเป็ น
หน่วยงานเดียวที่ทาหน้ าที่ในการนาส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสานักงาน
ก.ล.ต. โดยได้ ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ตามลาดับ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
สาหรับแนวทางการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ธนาคารได้ กาหนดห้ ามพนักงานที่มีโอกาสได้ รับข้ อมูลภายในเป็ นประจา หรื อ
บุคคลที่มีโอกาสได้ รับข้ อมูลภายในเพียงบางโอกาสทาการซื ้อขายหลักทรัพ ย์ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้ มี การ
เผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ ามนาข้ อมูลภายในที่ได้ รับเปิ ดเผยแก่ครอบครัวและ/หรือบุคคลอื่ นตลอดเวลาแม้ พนักงานและ/
หรือครอบครัวนั ้นๆ จะมิได้ ซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อจะมิได้ ประโยชน์ ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานแสวงหา
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรื อเพื่อบุคคลอื่น นอกจากนี ้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ อนั อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารจะทาการกาหนดช่วงเวลาการห้ ามซื ้อ/ขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม สาหรับกลุม่ คนที่ได้ รับข้ อมูลภายในที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์
นั ้นๆ อีกด้ วย
ทั ้งนี ้ กากับการปฏิบัติงานจะทาหน้ าที่สนับสนุนฝ่ ายจัดการ ในการบังคับ ให้ เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิ บตั ิงาน รวมทั ้ง
จัดให้ มี กลไกที่ เหมาะสมในการติ ดตามการดาเนิน การให้ เป็ น ไปตามนโยบายและคู่มื อ ปฏิ บัติงานดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยและการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of
Conduct) เพื่อให้ การปฏิ บัติงานของผู้บริ หารและพนักงานเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิ บตั ิต่อผู้มี
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ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม สอดคล้ องกับแนวปฏิ บัติตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยเรื่ องการใช้
ข้ อมูลภายใน
9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ ถือปฏิ บัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการไม่ปฏิ บัติตามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การใช้ ข้อมูล
ภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์ สิน
ทางปั ญญา การต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น การห้ า มจ่ ายสิน บนเพื่ อ ผลประโยชน์ ท างธุ รกิจ หรื อการตกลงทางธุ รกิ จใดๆ ทัง้ กับ
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัย
และการกระทาผิ ดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติงานของผู้บ ริ ห ารและพนั กงานเป็ นไปด้ วยความ
ถูกต้ องโปร่งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี )audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 10,938,000 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชี
สังกัด ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 444,074 บาท
9.6.2 ค่ าบริ การอื่น )non-audit fee)
ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนของงานบริ การอื่ น ซึ่ง ได้ แ ก่ การตรวจสอบเพื่ อ วัตถุป ระสงค์ เฉพาะ ( Special
Purpose Audit Engagement) และการตรวจสอบตามวิธีที่ ตกลงร่ ว มกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures)
ให้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม - บาทและจะต้ องจ่ายในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงที่ยงั ให้ บริการไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 125,000 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ใน
รอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม - บาท
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
ธนาคารมีน โยบายดาเนิน ธุรกิจ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีม าอย่า งต่อเนื่อ งเพื่อให้ ธนาคารมีการบริ ห ารจัดการที่ มี
ประสิทธิ ภาพ ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทัง้
สร้ างความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จากความตั ้งใจดังกล่าวทา
ให้ ธนาคารได้ รับ ผลการประเมิ น ด้ านการกากับ ดูแ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ยนในระดับ “ดี เลิศ ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD มาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ ดาเนินการเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับ บริ ษัท จดทะเบียนปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ ตามโครงการสารวจการกากับ ดูแลกิจการของ
บริ ษั ท จดทะเบี ยน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) รวมทั ้งหลักเกณฑ์ ในระดับมาตรฐานสากล อาทิเช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard) , Sustainability Disclosure Standard (GRI) และ Sustainability Reporting Disclosure (SDG)
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ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ พิ จารณาบทบาทหน้ าที่ความรับ ผิดชอบในการกากับดูแ ล
ธนาคาร เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และบริ บทของธนาคารที่มีการเปลีย่ นแปลงตามปั จจัยต่างๆ ซึ่งประเด็นสาคัญที่ได้ เห็นชอบ
ให้ มีการดาเนินการในปี นี ้ประกอบด้ วย
หลักการกากับดูแลที่ดี
สิง่ ที่ธนาคารดาเนินการ
สาหรับบริษัทจดทะเบียน
หลัก การที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ บทบาทหน้ าที่ จากหลักปฏิบตั ิที่ 1 – 5 ธนาคารได้ นามาพิจารณาดาเนินการดังนี ้
คณะกรรมการธนาคารได้ แก่
(1) ธนาคารพิจ ารณาทบทวนบทบาทหน้ า ที่ ความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในการกากับดูแลธนาคารให้ มีความชัดเจน
หลักปฏิบตั ิที่ 1:
อาทิ
บ ท บ าท ความ รั บ ผิ ด ชอ บ ข อ งคณ ะ
• การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Strategy)
กรรมการในฐานะผู้นาองค์ กร (รวมถึงการ
ดูแลการจัดการบริการลูกค้ าเป็ นธรรม)
• การส่งเสริมด้ านนวัตกรรม /และการลงทุนด้ านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• การบริ ห ารพัฒ นาบุคลากรและการบริ ห ารความเสี่ยงที่ เกิด ขึน้ ใหม่ (ดูใ น
หลักปฏิบตั ิที่ 2 :
หัวข้ อ ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่)
กาหนดวัตถุป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลัก
(2) คณะกรรมการได้ ท บทวนคุณ สมบั ติข องกรรมการอิ สระเรื่ อ ง วาระการดารง
ของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
ตาแหน่ง (ดูในหัวข้ อ หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่
หลักปฏิบตั ิที่ 3 :
ผู้บ ริ ห าร ข้ อ .1 การสรรหากรรมการอิส ระ) สาหรั บ เรื่ องสัดส่วนของกรรมการ
เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิ ผล
อิ สระในคณะกรรมการธนาคารนัน้ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ยั ง
เหมาะสมอยู่
หลักปฏิบตั ิที่ 4 :
สรรหาและพั ฒ นาผู้ บริ ห ารระดับ สูง และ (3) กาหนดให้ มีการนา skill matrix มาประกอบการพิจารณาในการคัดสรรบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเป็ นกรรมการธนาคาร รวมถึงการจัดทาแผนเพื่อ
การบริหารบุคลากร
พัฒนาความรู้ด้านต่างๆให้ กรรมการอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบตั ิที่ 5:
(4) การปรับปรุงการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยเพิ่มการประเมิน
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
แบบไขว้
อย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 6:
จากหลักปฏิบตั ิที่ 6 – 7 ธนาคารได้ นามาพิจารณาดาเนินการดังนี ้
ดูแลให้ มีระบบการบริห ารความเสี่ยงและ ธนาคารกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงทบทวนบทบาทหน้ าที่ ใ นการ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
บริหารความเสีย่ งให้ ครอบคลุมความเสีย่ งทั ้งหมดรวมทั ้งที่จะเกิดใหม่ ความเสีย่ งด้ าน
เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้ านข้ อมูลลูกค้ า และวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
หลักปฏิบตั ิที่ 7:
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ ความสัมพัน ธ์ ระหว่ างหน่ วยงานที่ก่อ ให้ เกิดความเสี่ยงและหน่ ว ยงานที่ กากับ ดูแ ล
ความเสี่ยงภายในธนาคาร รวมถึง กลุ่ม ธุรกิ จทางการเงิน ของธนาคาร (ดูหัวข้ อ 9.2
เปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
หลักปฏิบตั ิที่ 8:
ธนาคารได้ เพิ่มการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอคาถามเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการ สื่อสาร ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
กับผู้ถือหุ้น
(https://www.tmbbank.com/ir/share_meetings/agenda)
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ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ธนาคารกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้ วย ทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ และเพศ คณะกรรมการมีจานวนที่ เหมาะสมและเป็ น ไปตามมติที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นกาหนด
พร้ อมขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสม ไม่ทาให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุม่ หนึง่ มี
อานาจโดยไม่มีข้อจากัด ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ สอดคล้ องกับกล
ยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณีธนาคารได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
(ดูในหัวข้ อ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริหาร)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร (รวมกรรมการอิสระ) กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร โดย
มีกรรมการอิสระอย่ างน้ อยในจานวนที่คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนกาหนด ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระต้ อ งมี คุณสมบัติที่ ครบ ถ้ ว น
ตามที่ธนาคารกาหนด ซึง่ เข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดขั ้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จจุบัน ประกอบด้ วยกรรมการที่มี ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านจาก
หลากหลายสาขา จานวน 12 คน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จานวน 4 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั ้งคณะ) *
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร จานวน 7 คน
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร จานวน 1 คน
ทั ้งนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถมัน่ ใจได้ ว่า กรรมการสามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระและมี
การถ่วงดุลที่เหมาะสม
*ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดการประชุม เดื อนละ 1 ครัง้ เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้ มีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่งกาหนดการประชุมทั ้งปี เป็ นการล่วงหน้ าให้ กรรมการแต่ละคนได้ รับทราบเพื่อให้
กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ ทุกครัง้ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะเป็ นผู้พิจ ารณาและเห็นชอบเรื่ องต่างๆ เพื่ อ
บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผู้อนุมตั ิ
ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการ
ก่อนวัน ประชุมเพื่ อให้ กรรมการมี เวลาเพี ยงพอในการศึกษา พิ จารณา และตัดสิน ใจข้ อ มูลในเรื่ องต่ างๆ มาก่อ นล่วงหน้ า โดย
กรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้ อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เข้ าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการได้ การประชุม
จะใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็ นผู้กล่าวนาเข้ าสูว่ าระการประชุม การประชุมดาเนินไปตามระเบียบวาระ มีการ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออก
เสียงลงมติ ในวาระต่ างๆ ของที่ ป ระชุม คณะกรรมการจะได้ ม ติ เป็ น เอกฉัน ท์ ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการจะสรุ ป เป็ น มติที่ ป ระชุม
นอกจากนี ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั ้น และจะไม่ออกเสียงใดๆ
เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้ดูแลการจัดทารายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
รวมทัง้ การจัดส่งรายงานการประชุม ให้ แ ก่ ห น่ วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทัง้ นี ้ สามารถดูการเข้ าประชุม ของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในหัวข้ อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย”
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ปี 2561 กรรมการธนาคารได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็ นเฉลีย่ ร้ อยละ 93 ของจานวนการประชุม โดยกรรมการมี
การซักถามอย่างเป็ นอิสระ และให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ น ประโยชน์ ต่อธนาคารซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร
การประชุมระหว่ างกรรมการ โดยไม่ มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ ห ารและกรรมการอิ สระได้ มี การจัดสรรเวลาเพื่ อประชุมร่ วมกัน โดยปราศจากการมี ส่วนร่ วมของ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ และเพื่อเป็ นการดาเนินการที่สอดคล้ องกับหลักการกากับกิจการที่ดี
โดยในปี 2561 มีการประชุมทั ้งสิ ้น จานวน 1 ครั ้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ธนาคารได้ จัดให้ มี การประชุม ระหว่างประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
การแบ่ งแยกตาแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไ ม่ เป็ นผู้บริ หาร
ธนาคารกาหนดให้ ประธานกรรมการกั บ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจะต้ องมิ ใ ช่ บุ คคลเดี ยวกัน เพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้ เกิ ด
สถานการณ์ที่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ มีอานาจอย่างไม่มีข้อจากัดและให้ มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะ
ไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร) จะไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ปกติ โดยคณะกรรมการจะท าหน้ าที่ กากับ ดูแลในภาพรวม คณะกรรมการได้ มี การจัดท ากฎบัตรหรื อนโยบายการกากับดูแ ล
กิจการที่ระบุอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็ นการกาหนดกรอบหน้ าที่และให้ กรรมการธนาคารใช้
อ้ างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 17 คือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ทั ้งหมด ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึง่ กรรมการซึง่ พ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตั ้งใหม่ได้
สาหรับ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระนั ้น ธนาคารมีนโยบายกาหนดให้ กรรมการอิสระมี การ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั ้งแรก หากกรรมการอิสระ
ดารงต าแหน่ ง กรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์ จ ะกลับ มาดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระอีกครั ง้ จะต้ องพ้ น จากการเป็ น
กรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (ดูในหัวข้ อ 9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่
ผู้บริหาร)
การดารงตาแหน่ งในบริ ษัทอื่นของกรรมการ
เพื่อให้ มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในธนาคารได้ อย่างเพียงพอ ธนาคารกาหนดจานวนบริษัท
ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย โดยคานึงถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท ดังนี ้
1. กรรมการธนาคารจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริษัท* (ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อ หลายอย่ างในบริ ษั ท อื่ น ได้ อีกไม่ เกิ น 3 กลุ่ม ธุ รกิ จ (ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ) ทัง้ นี ้ การเป็ น ประธานกรรมการ
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กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามในบริ ษัท หากเป็ นบริ ษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้ นบั แต่ละบริ ษัทเป็ นหนึง่ กลุ่ม
ธุรกิจ
3. กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นให้ ธนาคารทราบตามข้ อกาหนดของทางการ และ
ระเบียบของธนาคาร
หมายเหตุ *รวมธนาคาร
การดารงตาแหน่ งในบริ ษัทอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะปฏิบตั ิงานธนาคารเต็มเวลา เว้ นแต่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ ดารงตาแหน่งใน
บริษัทอื่นได้
บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมี บ ทบาทในฐานะกรรมการและผู้น าของคณะกรรมการมี หน้ าที่ และความรับ ผิดชอบอย่า งน้ อยควร
ครอบคลุม :
1. กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิ บัติหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของธนาคาร
2. ดูแลให้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์ กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารในการกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและมีมาตรการที่ดแู ลให้ เรื่องสาคัญได้ ถูกบรรจุเป็ น
วาระการประชุม
3. เสริ ม สร้ างความสัม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกรรมการที่ เป็ นผู้ บริ ห ารและกรรมการที่ ไ ม่ เป็ นผู้ บริ ห าร และระหว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
โดยประธานกรรมการจะท าหน้ า ที่เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารโดย ประธานคณะกรรมการของธนาคารเป็ น กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หาร ซึ่งสอดคล้ อ งกับเกณฑ์ ธรรมาภิ บ าล ธปท.ที่
กาหนดให้ ประธานกรรมการของสถาบันการเงิน สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมีบทบาทหน้ าที่ในการดาเนินกิจการธนาคารให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของธนาคารให้ เป็ น ไปอย่ างราบรื่ น ภายใต้ น โยบายที่ คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจะเป็ น ผู้ที่ มี ความ
รับผิดชอบสูงสุดต่อการดาเนินงานของทั ้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของธนาคารทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว
ให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ ความเสีย่ งที่เกิดใหม่ การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรให้ มีการบริหาร
ความเสี่ยงและการแข่งขัน คณะกรรมการธนาคารมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของธนาคารสามารถนาไปปฏิ บัติได้ จริ ง มีความคล่องตัวและ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ ภายใต้ ธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้ อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ คณะกรรมการยัง
ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการนาวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของธนาคารไปปฏิ บตั ิอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลด้ วยความ
โปร่งใส ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการธนาคาร”
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คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผล คณะกรรมการได้ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการชุดย่อ ยเพื่ อ แบ่ ง เบาภาระของคณะกรรมการในการติ ดตาม กากับ ดูแ ล หรื อ พิ จารณาศึกษาเรื่ องสาคัญ ๆ ของ
ธนาคาร ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตั ้ง ม.ล. อยุทธ์ ไชยัน ต์ * ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยมีบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบเป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กาหนดและแนวปฏิ บตั ิที่ดี (Best Practice) ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “เลขานุการ
บริษัท”
*ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561และ นายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ดารงตาแหน่ง เลขานุการ
บริษัทแทน ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2562

ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยใช้ ห ลักการปฏิ บัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกับ ภาระหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่
ได้ รับ มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั ง้ อยู่ใ นลักษณะเที ยบเคี ย งได้ กับ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ และบริ ษั ทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้ เคียงกัน ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ค่าตอบแทน
กรรมการ”
โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกากับดูแลการดาเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไป
ตามเป้าหมาย และทาให้ ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งและยัง่ ยืน คณะกรรมการได้ พิจารณาให้ โบนัสแก่คณะกรรมการ
ในอัตราที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกับ ผลการดาเนิ น งานของธนาคาร และเที ยบเคี ยงได้ กับ บริ ษั ท ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้พิจารณาโบนัสและนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ ดูแลให้ ธนาคารเปิ ดเผยโบนัสกรรมการเป็ น
รายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้ อกาหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ทั ้งนี ้
สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ จัดให้ มีการประเมิน ผลการปฏิ บัติห น้ าที่ ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่ อ ย
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยวิธีประเมินตนเอง (Self-Assessment) และวิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) เพื่อสะท้ อน
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิ บัติหน้ าที่ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผ่านมา โดยใช้ แบบประเมินที่ได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ และได้ มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ กบั คณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้ วย โครงสร้ างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ขัน้ ตอนการประเมินผล
ขั ้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้ วย
1. การประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั ้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
4. การประเมินแบบไขว้ (Cross Assessment)
กลุม่ ที่ 1 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินประธานคณะกรรมการธนาคารหรื อ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยนั ้นๆ
กลุ่ม ที่ 2 ประธานคณะกรรมการชุดย่ อ ยแต่ ละชุด ประเมิ น กรรมการแต่ ละคนในคณะกรรมการชุดย่ อ ยนัน้ ๆ และ
ประธานคณะกรรมการธนาคารประเมินกรรมการธนาคารแต่ละคน
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุดย่ อ ย จะประเมิ น โดยกรรมการธนาคารที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ดารง
ตาแหน่งในคณะนั ้นๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคนอื่นๆ (โดยสมัครใจ) และผู้บริ หารของธนาคารที่ไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. การประเมินแบบไขว้ ซึ่งประธานของแต่ละคณะกรรมการจะประเมินกรรมการในคณกรรมการชุดนั ้นๆและกรรมการใน
คณะกรรมการจะประเมินประธานของคณะกรรมการ
การประเมิน
ประธานของแต่ละคณะ

ผู้ประเมิน
กรรมการ
ในแต่ละคณะ









เลขานุการของคณะ

1. ประเมินประสิทธิภาพ

1.1 คณะกรรมการธนาคาร
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเมินรายบุคคล
3. ประเมินไขว้
3.1 ประธาน → กรรมการ
3.2 กรรมการ → ประธาน







คณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาลจะรวบรวมการประมวลผลการประเมินการปฏิ บัติหน้ าที่เพื่อ
เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและแจ้ งต่อเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทบทวนและพิจารณาปรับปรุงการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยให้ มีประสิทธิภาพขึ ้น
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การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ส่งเสริ ม และสนับ สนุน ในการให้ ความรู้ แ ก่ กรรมการในการท าหน้ า ที่กรรมการธนาคาร โดยจัดให้ เข้ า อบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษั ทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ ยวข้ องกับ กรรมการอย่ างน้ อย 1 หลักสูต ร ได้ แ ก่
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรื อหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันภัยจากไซเบอร์ การปฏิบัติหน้ าที่ในการเป็ น
กรรมการภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง หรือการดาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อ
เพิ่มทักษะความสามารถในการกากับดูแล โดยธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
ธนาคารได้ ดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร เช่น ด้ าน IT Risk & Cyber Security
ธนาคารได้ สง่ เสริมและสนับสนุนให้ กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ พานักอยู่ในประเทศไทยได้ มีการเข้ าอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิ บัติหน้ าที่ กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่ งเทียบเคียงได้ กับ หลักสูตรของสมาคม IOD อีกทั ้งสนับสนุนให้ เข้ า
อบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในกรณี ที่ธนาคารมีการแต่งตั ้งกรรมการใหม่ หากเป็ นกรรมการที่ ยังไม่เคยเข้ ารับ การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการ
ธนาคารจะจัดให้ เข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เพื่อให้ ได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับบทบาทของการเป็ นกรรมการและความรับ
ผิดตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิ บัติหน้ าที่กรรมการตามกฎระเบียบและข้ อพึงปฏิ บัติของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั ้งหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ธนาคารยังได้ จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ปั จจุบัน กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จ านวน 5 คน และผ่ านการอบรมหลักสูตร DAP จานวน 1 คน
และผ่านทั ้งสองหลักสูตร DCP และ DAP จานวน 2 คน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ในส่วนที่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร ในปี 2561 มี
กรรมการได้ เข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี ้
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กรรมการ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คุณสิงหะ นิกรพันธุ์

คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ
คุณแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง

คุณจุมพล ริมสาคร

คุณหยกพร ตันติเศวตรัตน์

นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คุณไพรสัณฑ์ วงศ์ สมิทธิ์

คุณปิ ติ ตัณฑเกษม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรม
 Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 Audit Committee Forum: TFRS 15: Ready for the Challenges, เคพีเอ็มจี
ประเทศไทย
 Audit Committee Forum: Cyber Security - Advances to the more complex
level, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
 Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
 Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 Crisis Management, ING Bank
 Data Protection, ING Bank
 Data @ Risk, ING Bank
 Data Analytics, ING Bank
 Sanctions, ING Bank
 Transformational Change and Leadership, ING Bank
 Cyber Crime Awareness, ING Bank
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการทุกครั ้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ โดยจัดให้ มีค่มู ือกรรมการเพื่อนาเสนอ
ข้ อมูลที่สาคัญของธนาคาร เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้ อมในการ
ปฏิ บตั ิหน้ าที่ของกรรมการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็ นผู้ดาเนินการจัดการปฐมนิเทศในเรื่องต่างๆ
โดยสรุปดังต่อไปนี ้
• การให้ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจธนาคาร ได้ แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารสาคัญธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคาร วิ สยั ทัศน์ และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้ า งธุรกิ จ โครงสร้ า งการจัดการ วาระการดารงตาแหน่ ง และ
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้ น
• การให้ ความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้ อพึงปฏิ บัติของกรรมการ ได้ แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ
นโยบายและแนวปฏิ บัติของธนาคารที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ กรรมการ สรุ ปข้ อควรระวังที่ สาคัญและข้ อพึงปฏิ บัติที่ดีสาหรับ
กรรมการ ข้ อเตือนใจในการปฏิ บัติหน้ าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสาหรับ
กรรมการ เป็ นต้ น
• การจัดให้ มีการพบปะหารือกับผู้บริหารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้ บริ หาร )Succession Plan)
ธนาคารกาหนดให้ มีการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร เนื่องจากการดาเนิ นการจัดทาแผนดังกล่าวเป็ นองค์ ป ระกอบ
สาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบุคลากร ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒ นธรรมองค์ กร เพื่อให้ มั่นใจว่าการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ น รวมถึงได้ มีการ
จัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
การกากับดูแลด้ านความยั่งยืน (Sustainability Governance)
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ รับ มอบหมายในการกากับดูแลต่อ ประเด็ น ด้ านความยั่งยืน ของธนาคารโดยกากับดูแลผ่า น
เป้าหมายด้ านความยั่งยืน ซึ่งธนาคารกาหนดไว้ ในดัชนีชี ้วัดผลงานสาหรับปี ในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม เช่น การ
กาหนดโครงการพัฒ นาชุม ชนผ่านมูลนิธิ TMB การวัดอัตราความพึงพอใจของลูกค้ า การบริ ห ารความเสี่ยงในผลิตภั ณฑ์ ของ
ธนาคารโดยพิจารณารวมถึงประเด็นด้ านความยั่งยืนหรื อประเด็นด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง การลดการใช้ พลังงาน
และการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ ความสาคัญในการปฏิ บัติต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับสิทธิ อย่างเต็มที่ เป็ น
ธรรม และเหมาะสม ธนาคารดาเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลางและเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
นอกจากนี ้ธนาคารได้ จดั ให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรียนจากลูกค้ าและดาเนินการแก้ ไขปั ญหาด้ วยความระมัดระวังและยุติธรรม มี
การเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับและปฏิ บัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้ กับคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด ธนาคารดาเนินธุรกิจ
ด้ วยหลักการแข่งขัน ที่เป็ น ธรรมและมีจริ ยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ธนาคารปฏิ บัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างยุติธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้ นการพัฒนาด้ านการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้ โอกาสแก่
พนักงานในการโยกย้ ายตาแหน่งหน้ าที่ ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ในระยะยาว และมีการกาหนดผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมเทียบเคียงได้ กับอุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมทั ้งเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีขึ ้นในองค์กร
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นอกจากนี ้ ธนาคารมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที่ ธนาคารธนาคารละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในปี 2561 ธนาคารได้ ทบทวนนโยบาย 17 ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้
นโยบายต่ อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน
รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิ ในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผลการดาเนินงาน และ
ข่าวสาร สาคัญๆ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลา
แนวปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
ธนาคารกากับ ดูแ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จ เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสปราศจากการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น โดยค านึ งถึง การสร้ า งความ
เจริ ญเติบ โตของผลการดาเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็ม ที่
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ธนาคารทั ้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ ้น และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้ พนักงานธนาคารทุกคนได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้ เกิดศักยภาพในการปฏิ บตั ิงานสูงสุด
จัดให้ มี สภาพการจ้ างที่ เหมาะสมยุติธรรมเพื่ อให้ พ นักงานทุกคนได้ มีโอกาสก้ า วหน้ าในหน้ าที่การงานโดยได้ รับ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความ
เคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน จัดให้ มีสวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ท างานและให้ การเอาใจใส่ดูแ ลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง การว่าจ้ าง แต่ งตั ้ง โยกย้ าย และกระบวนการ
ลงโทษพนักงานต้ องพิจารณาบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรม นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ดูแลให้ มีแผนการใช้ ทรั พยากรบุคคลให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคาร
แนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ทางานและให้ การเอาใจใส่ดแู ลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง เช่น การจัดให้ มีพยาบาลอยู่ประจาห้ องพยาบาลตลอดทุกวันที่
อาคารสานักงานใหญ่ แ ละสานักงานธนาคารที่ อ าคาร AIA Capital Center โดยจะมี แ พทย์ เข้ ามาเพื่ อ ตรวจรั กษาพนักงานที่
เจ็บป่ วยทุกวัน การจัดให้ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผ้ ปู ่ วยนอก) ที่เข้ ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ
ทั ้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้ รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน จัดให้ มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี จัดตัง้ กองทุน สารองเลี ้ยงชีพ แบบ Employee's Choice เพื่ อ เป็ น หลักประกัน ความมั่น คงในชีวิ ตการท างาน การท า
ประกันชีวิตกลุ่ม การทาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการทาประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศใน
ธุรกิ จของธนาคาร จัดให้ มี สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ เพื่อ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดื อดร้ อนของพนักงาน รวมทั ้งสินเชื่ อ
สวัสดิการพนักงาน เป็ นต้ น
ธนาคารกาหนดวิธีการปฏิ บัติงานในองค์ กรตามหลักสิทธิ ม นุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กากับดูแลให้ มี การ
ปฏิบตั ิตามวิธีการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ 2 หน้ า 123

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานและแต่งตั ้งเจ้ าหน้ าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานซึ่งได้ ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ธนาคารได้ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอในทุกระดับซึง่ แบ่งเป็ น
การฝึ กอบรมทั ้งในด้ านธุรกิจธนาคาร ด้ านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้ านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกัน โดยการจัดอบรมภายใน
ธนาคารผ่ า นห้ องเรี ยน (Classroom Training) การอบรมผ่ านระบบสื่อ ดิ จิทัล (E-Learning) และการส่ง พนักงานไปฝึ กอบรม
ภายนอกธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความสาคัญ ในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่
พนักงานเพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิ บัติในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นของธนาคาร ซึ่งกาหนดเป็ น แผนการ
ฝึกอบรมให้ แก่พนักงานใหม่ และจัดให้ มีการอบรมพนักงานผ่านระบบสือ่ ดิจิทลั (E-Learning)
ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอี ยดการปฏิ บัติต่อพนักงานได้ ภ ายใต้ หัวข้ อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒ นาทรัพ ยากร
บุคคล” และ “มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน”
นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้ นการให้ บริ การโดยยึดลูกค้ าเป็ น ศูนย์ กลาง (Customer Centricity) เพื่ อให้ ลกู ค้ าของธนาคารได้ รับบริการ
และผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลกู ค้ า
แนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
ธนาคารได้ ปลูกฝั งวัฒ นธรรมองค์กร TMB WAY ซึง่ ประกอบด้ วยค่านิยม 5 ประการ คือ การยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง การ
สือ่ สารอย่างเปิ ดกว้ าง การมุ่งมั่นสร้ างความสาเร็ จ การรู้ จักบริหารความเสีย่ ง และการยึดมั่นในความถูกต้ องให้ แก่พนักงานเพื่ อ
ส่งเสริ มให้ พนักงานมุ่งเน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer Centricity) มีการทางานไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้ าใจถึง
พฤติกรรมของลูกค้ าอย่างแท้ จริง
ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมธนาคารซึง่ ช่วยลดความยุ่งยากใน
การทาธุรกรรมทางการเงินและช่วยให้ ลกู ค้ าเชื่อมโยงเครือ ข่ายสังคมและธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น ทีเอ็มบี ทัช โมบาย
แอพ ซึง่ เป็ นโมบายแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ ทกุ ธุรกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย ซึง่ สามารถตอบสนอง Life Style ของ
ลูกค้ าในยุคปั จจุบนั
ธนาคารได้ เปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่ TMB WAVE ใช้ ชิปจ่ายแทนเงินสดสนับสนุนสังคมไร้ เงินสด ช่วยให้ การใช้ จ่ายคล่องตัว
ขึ ้นใช้ เวลาทาธุ รกรรมน้ อ ยลง มั่น ใจในความปลอดภั ยด้ วยเทคโนโลยี Chip ตามมาตรฐาน EMV หรื อ Europay, Mastercard,
VISA
ธนาคารยังจัดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การให้ คาปรึกษา วิธีการแก้ ไข
ปั ญ หา และการรับ ข้ อร้ องเรี ยน โดยลูกค้ า มั่น ใจได้ ว่ าธนาคารมี ม าตรการรักษาความลับ ของลูกค้ า ไม่น าข้ อ มูลของลูกค้ าไป
เปิ ดเผยหรือใช้ ประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
นโยบายต่ อคู่ค้า
ธนาคารดาเนิ น ธุรกิ จร่ วมกับ คู่ค้าในระยะยาวอย่ างยั่งยื น ในลักษณะการเป็ น พัน ธมิ ตรทางธุรกิ จที่ ดีต่อ กัน ธนาคารมี
ระเบียบและหลักเกณฑ์ ในการปฏิ บัติต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้ าง การเช่า และเช่าซื ้อทุกประเภท โดยมีการ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเข้ าไปในทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้ าง การเช่า หรื อ
เช่ าซื อ้ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ป ฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ อ ย่ างระมัดระวัง และรั ดกุม เพื่ อ ให้ เกิ ดความเป็ น ธรรมแก่ ทุกฝ่ าย การ
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ดาเนินการมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
แนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้
ธนาคารกาหนดให้ มี น โยบายการจั ดซื อ้ (Procurement Policy)ซึ่ง ก าหนดแนวทางการพิ จ ารณาคัด เลือ กคู่ค้ าที่ ต้ อ ง
คานึงถึงผลกระทบขององค์ กรต่ อประเด็ นด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมซึ่งรวมถึงประเด็ นด้ า นสิท ธิ มนุษยชน โดยธนาคารทาการ
ประเมิ นคู่ค้าที่ ป ฏิ บัติตามหลักการที่ ธ นาคารกาหนดก่อ นอนุมัติใ ห้ เป็ น คู่ค้า ใน vendor list นอกจากนี ้ธนาคารมี กระบวนการ
ประเมิ น ความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของของกระบวนการจัดซื อ้ ผ่ า นการประเมิ น ตนเองที่ เรี ยกว่ า Risk Control SelfAssessment (RCSA) ซึง่ มีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่างสม่าเสมอ
ธนาคารกาหนดให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา การจ้ าง การเช่า และเช่าซื ้อทุกประเภท ต้ องปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ดังนี ้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการจัดหาต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็ นอิสระ และโปร่งใส ใน
การติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย และต้ องไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้ อเสนอ หรื อข้ อมูลด้ านเทคนิคของการ
จัดหานอกเหนือจากข้ อมูลสาธารณะ ของผู้เข้ าร่วมคัดเลือกให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้ า ร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ
เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพื่อให้ เกิดความยุติธรรมแก่ผ้ ขู ายทุกรายที่ได้ เข้ าร่วมในการเสนอราคา
2. ห้ ามไม่ให้ พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึง่ มีสว่ นได้ เสียกับการจัดซื ้อและการจัด
จ้ างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมร่ วมเป็ นผู้พิจารณาการจัดหาครัง้ นั ้นๆ เช่น เป็ น พนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรื อ ที่ปรึกษาใน
บริ ษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้ รับค่าตอบแทน ค่านายหน้ า หรื อสินน ้าใจ หรือไม่ก็ตาม และธนาคารได้ มีการอบรมพนักงานถึงนโยบาย
เรื่องการไม่รับของขวัญ ของกานัล (No Gifts Policy) เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่โปร่งใส
3. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผู้ที่ได้ ก้ เู งิน จากหรื อให้ ก้ ยู ืมแก่ผ้ ขู าย
ปั จจุบนั หรือผู้ขายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
4. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ ยวข้ อ งในการจั ดหามีการ self-declaration เพื่ อ ความโปร่ งใสและหลีกเลี่ยงการเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
แนวปฏิ บตั ิ การคัดเลือกคู่คา้
ในการคัดเลือกคู่ค้า ธนาคารจะไม่เลือกคู่ค้าที่เป็ นนายหน้ า แต่จะเลือกคู่ค้าที่เป็ นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้แทนจาหน่ าย
หรือผู้แทนจาหน่ายช่วง ซึง่ มีสนิ ค้ าหลักเป็ นของตนเอง ควบคู่กับการพิจารณาปั จจัยที่สาคัญ ประกอบด้ วย ประเภทของสินค้ าและ
บริ ก าร ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมา สถานะทางการเงิ น ประวัติ ก ารด าเนิ น กิ จ การ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร และความปลอดภัยในข้ อมูลและสินค้ า
1. กระบวนการคัดเลือ กผู้เข้ าร่ วมคัดเลือกต้ องผ่านการคัดกรองโดยท า Due Diligence และ KYC เพื่ อให้ แ น่ใจว่าผู้ที่
ได้ รับคัดเลือกมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ทางธนาคารมีการทบทวนและตรวจสอบรายชื่อคู่ค้า ให้ เป็ นปั จจุบันทุกๆ 6 เดือน
เพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารได้ มีค่คู ้ าที่เหมาะสมและมีประวัติที่ดีต ามนโยบายของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารให้
ความสาคัญ แก่ คู่ค้ าที่ มี น โยบายการต่ อ ต้ า นการคอร์ รัป ชั่น และคู่ ค้า ที่ ไ ด้ รับ ใบรั บ รองจากแนวร่ ว มป ฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC)
2. ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างคู่ค้าด้ วยกันเองและกับพนักงานธนาคารด้ ว ย
3. การจัดตั ้งคณะกรรมการจัดหาเพื่อคัดเลือกคู่ค้า สาหรับรายการจัดหาที่มีมลู ค่าสูงตามที่ธนาคารกาหนด และรับรอง
ผลการประมูล เพื่ อ ให้ แ น่ใจว่าการคัดเลือกและการประมูลโปร่ งใสและเป็ น ธรรมต่อ คู่ค้า และในการจัดทาสัญญา
ธนาคารได้ มีฝ่ายกฎหมายเป็ นผู้ดแู ลและทบทวนเพื่อความเป็ นธรรมของทั ้งธนาคารและคู่ค้า
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นโยบายต่ อเจ้ าหนี ้
ธนาคารมี นโยบายรักษาและปฏิ บัติตามสัญญาและข้ อผูกพันต่างๆ ที่ มีต่อเจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด ทัง้ ในเรื่ อ งเงื่อนไข ค า้
ประกัน การบริ ห ารเงิน การไม่ผิดนัดช าระหนี ้ และเรื่ อ งอื่ น ใดที่ไ ด้ ให้ ข้ อ ตกลงไว้ กับ เจ้ า หนี ้ ธนาคารจะต้ อ งช าระคื น เงิ น กู้แ ละ
ดอกเบี ้ยให้ กับเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้ วนตามกาหนดเวลา และปฏิ บัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงอย่าง
เคร่งครัดโดยไม่ใช้ เงินกู้ยืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
แนวปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี ้
ธนาคารดาเนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่เพื่ อให้ เจ้ าหนี ้มีความมั่นใจในฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ที่ ดีของธนาคาร ธนาคารได้ กาหนดให้ ห น่วยงานบริ หารเงินทาการรายงานฐานะและ
ข้ อมูลทางการเงิน ของธนาคารให้ แก่เจ้ าหนี ด้ ้ วยความถูกต้ อ ง ครบถ้ วน และซื่ อสัตย์ อ ย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง และมีการบริหารสภาพคล่องที่ดีเพื่อเตรียมพร้ อมในการชาระหนี ้คืน
ให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้ าโดยดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม บนพื ้นฐาน
การค้ าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สจุ ริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ไม่ทาลาย ทาให้ เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัด
การประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้ สนิ บนหรื อ
อามิสสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคู่แข่ง หรือไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
นโยบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกาหนดเวลาหรื อตาม
เวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ ต่อผูล้ งทุน
ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส”
นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ และระเบียบของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด และให้ ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น
นโยบายต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารมีโครงการ Hackathon เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานมีการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร
เพื่อตอบสนองต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมซี่งในปี ที่ ผ่านมาได้ ออกผลิตภัณฑ์ Ultimate All Free ซึ่งสามารถแลกอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศผ่านการตัดบัญชี บัตรเดบิตได้ โดยลูกค้ าสามารถทารายการผ่านโทรศัพท์ มือถือทาให้ ลดภาระในการเดินทาง
มาแลกเงินตราต่างประเทศที่สาขาธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และรณรงค์ ผ่าน
กิจกรรมในธนาคารให้ พนักงานตระหนักถึงการใช้ พลังงานอย่างรู้ค่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
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ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาคุณ ภาพของสังคมและสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ง ยื น ธนาคารให้ การสนั บ สนุน การให้ สิน เชื่ อ แก่ โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระบบธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม ภายใต้ โครงการ IFC Green Bond ธนาคารกาหนดนโยบาย Environment &
Social Responsibility (ESR Policy) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพิจารณาสินเชื่อที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยธนาคาร
จะไม่ สนับ สนุนสิน เชื่ อแก่ธุรกิจที่ มีกิจกรรมที่ ไม่ สอดคล้ องกับนโยบายที่ธนาคารกาหนด รวมทั ้งการสร้ างความสัมพัน ธ์ อันดี กับ
ชุม ชนที่สถานประกอบการของธนาคารตั ้งอยู่รวมถึงชุม ชนโดยรอบ ธนาคารได้ จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ ของธนาคาร
เพื่อดาเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมมูลนิธิไฟ-ฟ้าที่พนักงานอาสาสมัครในธนาคาร
อาสาได้ มีส่วนร่วมในการเข้ าไปให้ ความช่ วยเหลือในด้ านการส่งเสริ มความรู้ เพื่อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตทั ้งในด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมในระยะยาว
ธนาคารมี เป้ าหมายในการให้ สินเชื่อ Green Bond ในปี 2561 และธนาคารกาหนดตัวชี ้วัดด้ านสิ่งแวดล้ อมชัดเจนในปี
2562 (รายละเอียดในหมวด 10.1 ประเด็นด้ านความยัง่ ยืน)
แนวปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษย์ ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิ บัติอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื ้อ
ชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อ
สังคม โดยธนาคารได้ กาหนดนโยบายในการปฏิ บัติเรื่ องการปฏิ บัติตามหลักสิท ธิ ม นุษ ยชนสากลไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน
ธนาคารกาหนดวิธีการในการพิจารณาการจ้ างงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชนโดยการจ้ างงานกาหนดจากความรู้
ความสามารถของบุคคลเป็ นเกณฑ์ และกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับโครงสร้ างตาแหน่งโดยเทียบกับค่าตลาดแต่ละขั ้นตาม
ระดับที่กาหนดไว้
แนวปฏิ บตั ิ ในการไม่ล่วงละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
พนักงานทุกคนต้ องปฏิ บัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้ วยความสุภาพ เคารพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่
เหมาะสมหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติทั ้งคาพูดและการกระทา เพราะความแตกต่างเรื่องถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ
ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
ธนาคารดาเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา กระทาการ หรื อแสวงหาประโยชน์ จากงานอัน มีลิขสิทธิ์ หรื อ
ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้ น แต่ ธ นาคารจะได้ รับ อนุญ าตจากเจ้ าของลิขสิท ธิ์
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ ระบบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
แนวปฏิ บตั ิ การไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์
ในการปฏิ บัติงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒ นาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ธนาคารได้ ปฏิ บัติอย่างถูก ต้ องตามพระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ และรองรับความถูกต้ องตามกฎหมายต่ อกรมทรัพย์ สิน ทางปั ญญา
ตลอดจนพร้ อมรับ การตรวจสอบโดยเจ้ าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้ พนักงานทาซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่าจากสาเนาหรื อ
ต้ นฉบับทั ้งหมดหรื อบางส่วน หรือนาโปรแกรมที่มิใช่ลขิ สิทธิ์ ของธนาคาร/ ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์ อื่นๆ ที่ติดตั ้งได้ ทนั ที มาใช้
ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
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นโยบายการป้ องกันการทุจริ ต การรั บของขวัญ การเลีย้ งรั บรอง และการรั บสินบน
ธนาคารให้ ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการรับ
สิน บน ธนาคารมี การจัดท านโยบาย มาตรฐาน และขัน้ ตอนการปฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้ อ งด้ ว ยมาตรการที่ เข้ ม งวดเพื่ อ ลดความ
เสียหายที่ เกิดจากการกระท าทุจ ริ ต เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผลในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ตใน
ธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้ มีมาตรการป้องกันมิให้ บคุ คลภายนอกมาใช้ ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดทางกฎหมาย
รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้องกันคุ้มครองผู้ที่ปฏิ เสธหรื อผู้แจ้ งการกระทาการทุจริต ให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
ปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่มขู่ เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) และ
TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ ความสาคัญในการห้ ามให้ หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการห้ ามจ่ายสินบนในการ
ตกลงธุรกิจใดๆ ทั ้งกับภาครัฐและเอกชน ธนาคารจัดทานโยบายของขวัญ เลี ้ยงรับรอง ซึ่งธนาคารมีนโยบายไม่รับของขวัญหรื อ
การรับรอง สาหรับการให้ ของขวัญหรื อเลี ้ยงรับรองในบริ บทของธุรกิจกาหนดวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนเมื่อดาเนินการตามประเพณีปฏิบัติ
และตามความจาเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ การป้องกันการทุจริ ต การรับของขวัญ การรับสิ นบน
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รายงานการรับของขวัญหรือการเลี ้ยงรับรอง หากพนักงานไม่สามารถปฏิ เสธการรับของขวัญหรื อ
การเลี ้ยงรับรองตามแทนวทางที่นโยบายกาหนด
พนักงานทุกคนจะต้ องเข้ ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) และ
TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy ทุ ก ปี เพื่ อ สร้ างความตระหนั กรู้ และ
ป้องกันกรณีการกระทาที่เข้ าข่ายทุจริ ตหรือการรับสินบน
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่ นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้ อ งกับหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณ เพื่อ ให้ เกิ ดความโปร่ งใสปราศจากการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้ รับประกาศนียบัตรการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจจะเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์ กร ธนาคารกาหนด
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่นและห้ ามจ่าย/รับสินบน และกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยกาหนด
มาตรการกากับ ดูแลผ่ านนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นเพื่ อให้ กรรมการและพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติงาน เพื่อ ให้
มั่น ใจว่าธนาคารเป็ น องค์ กรที่ มีการดาเนิ นธุ รกิจที่ โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชั่ น และธนาคารได้ กากับดูแลให้ กรรมการและ
พนักงานปฏิ บัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิ บัติตามนโยบาย สร้ างความตระหนักถึงการมี
ส่วนร่ วมที่จะรับผิดชอบในการป้องกัน และต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นมิให้ เกิดขึ ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กรที่
ปราศจากการคอร์ รัปชั่น นอกจากนี ้ธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่ปฏิ เสธหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาการ
ทุจริตคอร์ รัปชั่น รวมทั ้งมาตรการป้องกันคุ้มครองให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อ
ข่มขู่
ธนาคารกาหนดให้ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การกาหนดแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการ
กากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การติดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้ าน
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คอร์ รัป ชั่น ผ่า นกระบวนการ Risk Control Self-Assessment: RCSA) ซึ่ง มีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ
RCSA อย่ า งสม่ า เสมอตามหลัก 3 Lines of Defense และ Market Conduct Bank Wide ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมแก่
พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของธนาคาร
ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น”
แนวปฏิ บตั ิ การต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ธนาคารสื่อสารให้ พนักงานทุกคนรับทราบและเข้ าใจเนื ้อความของนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านทาง Infahnet ทุกปี
นอกจากนี ธ้ นาคารยังกาหนดให้ พนักงานทุกคนเข้ ารั บการอบรมหลักสูตรการต่ อ ต้ า นคอร์ รัป ชั่น ผ่า น E-learning ซึ่งหลักสูตร
ดัง กล่าวจัดเป็ น หลักสูตรบั งคับ ที่ พ นั กงานทุกคนต้ อ งเข้ า เรี ยน นอกจากนี ธ้ นาคารยังกาหนดกระบวนการ Risk Control Self
Assessment ซึง่ ครอบคลุมประเด็นที่กาหนดแนวทางการกาหนดวิธีการเพื่อลดความเสีย่ งจากการเกิดคอร์ รัปชัน่
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อการร้ องเรี ยน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้ องเรี ยนของพนักงาน และผู้
มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มเพื่อให้ สามารถติ ดต่อสื่อ สาร แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรียน ในกรณี ที่พ บเห็นการกระท าที่ ไม่ถูกต้ อง เช่ น การ
ปฏิ บัติผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์ รัปชั่น การถูกละเมิดสิทธิ และ
เรื่องต่างๆ ที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารจัดช่ องทางเพื่อ ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อ ร้ องเรี ยนได้ สะดวกโดยสามารถแจ้ งเป็ น ลายลักษณ์
อักษรหรื อแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้ มีนโยบาย ขั ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ ข้อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยนได้ ถูกส่ง
ต่อ ไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อ ดาเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ขอย่ างรวดเร็ ว และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ประธานคณะกรรมการธนาคารได้ รับ ทราบ พร้ อมทั ้งมีการแจ้ งกลับให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรี ยนทราบถึงการดาเนิน การของ
ธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้ าย ถูก
ลงโทษ ลดตาแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
แนวปฏิ บตั ิ การในเรื ่องการแจ้งเบาะแสหรื อการร้องเรี ยน
ธนาคารจัดช่ องทางเพื่อ ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อ ร้ องเรี ยนได้ สะดวกโดยสามารถแจ้ งเป็ น ลายลักษณ์
อักษรหรื อแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ ของธนาคาร และกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
การถูกปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนโดยมีหน่วยงานกากับการปฏิ บัติงาน
กากับดูแล เพื่อให้ การแก้ ไขข้ อร้ องเรียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้ มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ
ระหว่างกัน ซึง่ ในการพิจารณาการทารายการระหว่างกันที่สาคัญจะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และต้ อง
สอดคล้ องกับ ข้ อกาหนดและกฎเกณฑ์ ของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยกาหนดให้ มี การพิจ ารณารายการเหล่านี เ้ สมือนเป็ นการท า
รายการที่ กระท ากับ บุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้ เสียในรายการใดจะไม่ เกี่ ยวข้ องในกระบวนการอนุมัติ
รายการดังกล่าว
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สาหรับพนักงาน เพื่อให้ การทา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ รับการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ ทางการที่เกี่ยวข้ อง
และดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
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นอกจากนี ้ ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีสว่ นได้ เสีย ธนาคารกาหนดให้ กรรมการ
ท่านนั ้นจะต้ องแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียของตน อย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนั ้นๆ และให้ เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั ้งงดเว้ นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั ้น
แนวปฏิ บตั ิ การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่รายงานและหลีกเลี่ยงรวมถึงป้องกันกรณีที่จะเกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์โดย
รายงานต่ อหัวหน้ างานถึงผลประโยชน์ ที่ อาจจะขัดแย้ งนั ้น รวมถึงหลีกเลี่ยงในการร่ วมพิจารณารายการที่ อาจจมีผลประโยชน์
ขัดแย้ ง ผู้อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ งนั ้นจะต้ องเป็ นบุคคลอื่นหรือผู้บริหารในลาดับถัดไปเพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ ง
ของผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหลักทรัพย์ ที่มีการถือครองในบริ ษัทต่างๆ
เพื่อป้องกันกรณีที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรือการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ สว่ นตน
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการควบคุม ภายในทั ้งในระดับ บริ หารและระดับ ปฏิ บัติการ และจัดให้ มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิ ภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสม่าเสมอ ซึ่งธนาคาร
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระทั ้งคณะทาหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบของธนาคารมีความครอบคลุมในทุกๆ ด้ าน
ทั ้งด้ านบัญชี การเงิน การบริ หาร การดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี จึงมั่นใจได้ ว่าผลประโยชน์ ของธนาคารและผู้มี
ส่วนได้ เสียได้ รับการดูแลอย่างดีที่สดุ
จริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้ อประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคณ
ุ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการ
ได้ จัดให้ มี จรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงานซึ่ง เปิ ดเผยไว้ บ นเว็บ ไซต์ ของธนาคาร โดยกรรมการและพนักงาน
ธนาคารทุกคนได้ ลงนามรับทราบและมีหน้ าที่ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็ นหลักประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการทางานประจาวันอันจะนาไปสูก่ ารสร้ างความเชื่อถือและความไว้ วางใจจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารมี ก ารเปิ ดเผยสารสนเทศทั ง้ ที่ เ ป็ นสารสนเทศทางการเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเงิ น ที่ เกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ และผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริงอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจ
และสถานะทางการเงินที่แท้ จริงของธนาคาร เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของธนาคารได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้ วน เช่น การจัดส่ งรายงาน
ทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กาหนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผ้ สู อบ
บัญชีแ สดงความคิดเห็น อย่า งมีเงื่อนไข รวมทัง้ ไม่มี ประวัติการถูกสัง่ ให้ แ ก้ ไขงบการเงิน จากตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และสานักงาน
ก.ล.ต. ธนาคารมีการจัดทาคาอธิบ ายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (Management Discussion and
Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ ของธนาคารเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลและเข้ าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในแต่ ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ธนาคารมี
การเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ธนาคารของกรรมการและผู้บริ หาร ในแบบ
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แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี
ความสัมพันธ์ กับนักลงทุน
ธนาคารให้ ความส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารความสัม พั น ธ์ กับ นั ก ลงทุ น ทั ง้ ประเภทสถาบั น และรายย่ อ ยในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึงถึงคุณภาพ ความถูกต้ อง ครบถ้ วน ความเพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ของข้ อมูลสารสนเทศของ
ธนาคารที่เปิ ดเผยให้ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ ฝ่ายจัดการของธนาคารได้ พบปะกับนักลงทุนและ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้ มีการประชุมเพื่อชี ้แจงผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้ าร่วม
ประชุมสัมมนากับนักลงทุน และนักวิ เคราะห์ หลักทรัพย์ ทั ้งในและต่างประเทศอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อให้ เกิ ดความเชื่ อมั่นต่ อการ
ดาเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้ จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ทั่วไป ฯลฯ ให้ ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารของธนาคารทั ้งข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทั่วไปอย่า งถูกต้ อง ครบถ้ วน ทัน
เหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้ างความเชื่อมั่น และการ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีให้ แก่ธนาคาร โดยนักลงทุน สามารถสอบถามข้ อ มูลข่ าวสารของธนาคารได้ ที่ หน่ วยงานนักลงทุน สัม พัน ธ์
กลยุทธ์ องค์ กร ชัน้ 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-242-3475 โทรสาร 02-299-1211หรื อ
เว็บไซต์ ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรือหากต้ องการสอบถามข้ อมูลผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ ที่หน่วยงานเลขานุการกรรมการ
กลยุทธ์ องค์กร ชั ้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2561 ธนาคารนาเสนอผลงานให้ แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงานซึ่งสรุปได้ ดงั นี ้
รู ปแบบการเข้ าพบ
การเข้ าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-one Meeting)
การ conference calls
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุม่ ย่อย
(Analyst and Group Meeting)
Live Webcast
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
(Investor Conference and Non-deal Roadshow)
รวม

จานวนครั ง้
44
28

จานวนบริ ษัท
63
29

จานวนราย
80
40

6

120

213

2

42

42

6

25

52

86

279

427

เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปั จจุบันการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อสาธารณชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ โดยง่ายและมีความเท่าเที ยมกัน ในการรับ ทราบข้ อมูล ธนาคารจึงดูแลให้ มี การเปิ ดเผยข้ อ มูลต่า งๆ เกี่ยวกับ ธนาคารไว้ บ น
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
หรือแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลดังกล่าวได้
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจาปี
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สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ ของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สิทธิ ขั ้นพื ้นฐาน อันได้ แก่ การซื ้อขายหรือโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งกาไรของกิจการ การได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ
รวมทั ้งการสนับสนุนการใช้ สทิ ธิในการเข้ าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ การแต่งตั ้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั ้ง
ผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่ องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยง
กัน การกาหนดหรือแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นต้ น โดยธนาคารจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ทั ้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเข้ า
ร่ว มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ในปี 2561 ธนาคารได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่ อวัน พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชั ้น 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทั ้งนี ้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าวนั ้น ธนาคารได้ คานึงถึง
ความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุมเป็ นหลัก โดยธนาคารได้ ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยสรุปดังต่อไปนี ้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ธนาคารได้ แจ้ งกาหนดการพร้ อมวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ในวัน ที่ 8 มี น าคม 2561 ก่ อนวัน ประชุม ล่ว งหน้ า 35 วัน และได้ เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุม พร้ อ ม
เอกสารประกอบทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ บนเว็บไซต์ ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์ ”
ภายใต้ หัวข้ อ “การประชุมผู้ถือหุ้น ” ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า 35 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาใน
การศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็ นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูล เช่นเดียวกับที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายและมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
ในหนังสือเชิ ญประชุม มี การน าเสนอถึง วัตถุป ระสงค์ แ ละเหตุผล และความเห็น ของคณะกรรมการในแต่ ละวาระ รวมทัง้
รายละเอี ยดข้ อ มูลประกอบการพิ จ ารณาในแต่ ล ะวาระอย่ า งครบถ้ วนและเพี ยงพอต่ อ การตั ดสิน ใจ ในแต่ ละวาระมี การระบุ
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี ้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ มีการ
แจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อ ให้ ผ้ ถู ื อหุ้น นามาแสดงตนในวัน ประชุมผู้ถือหุ้น ขั ้นตอนการประชุม และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้ อมทั ้งได้ แนบรายงานประจาปี (Annual Report) ในรูปแบบแผ่นซีดี (ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเป็ นรูปเล่ม
ได้ ) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่ อกันเป็ นเวลา 3 วัน
ตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคล
ใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือ
หุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารได้ จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั ้งนี ้ กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร
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นอกจากนี ้ ธนาคารได้ อานวยความสะดวกให้ แก่นักลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้ จดั เตรี ยม
หนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ ดาเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้ าร่ วมประชุม ได้ แก่ มา
ประชุมด้ วยตนเอง หรือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ และจัดให้ มีการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกต้ อง พร้ อมจัดทา
ใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกราย รวมถึงได้ อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยการ
จัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื ้นที่จอดรถสาหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 3,454 ราย
จานวนหุ้น 31,565,538,084 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด โดยมีกรรมการธนาคารเข้ าร่วมประชุ ม
จานวนทั ้งสิ ้น 10 คน จาก 12 คน ประธานกรรมการธนาคารทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล เพื่อทาหน้ าที่ชี แ้ จงและตอบข้ อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านต่างๆ เข้ าร่วมประชุม
ก่อนเริ่ มเข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิ บตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้ จัด
เจ้ าหน้ าที่เพื่ อทาหน้ าที่ แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่ างชาติ ธนาคารไม่มีการ
ริดรอนสิทธิ ใดๆ ของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่ มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า และไม่จากัดสิทธิในการ
เข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่ ม เป็ นต้ น
ในระหว่า งการประชุม ประธานได้ ดาเนิน การประชุม ตามระเบี ยบวาระและให้ ผ้ ถู ื อหุ้นใช้ สิท ธิ ลงคะแนนเสียง รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั ้งนี ้ ประธานให้ ความสาคัญกับข้ อเสนอแนะหรือข้ อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยได้ มีการ
ชี ้แจงข้ อซักถามที่สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนาข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ ดาเนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส โดยมีผ้ แู ทนจากบริ ษัท วีระ
วงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด คือ นายวิทยา แก้ วกังสดาล และ นางสาวรพีพร สัง ข์ จาปา ซึ่งเป็ นบริ ษัทกฎหมายภายนอก
และ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น คื อ นางสาวสุพัตรา จงใจงาม และนางสาวณั ฐวี ร์ หาสิตพานิช กุล ทาหน้ าที่ เป็ น สักขี พยานในการ
ตรวจสอบ วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการ
บริษัทจะเป็ นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริ ษัทได้ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
คาชี ้แจงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้ อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
ทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ ถอื หุ้น
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ ้น ธนาคารได้ แจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12
เมษายน 2561 เวลา 20:07 น. ในวันเดียวกัน โดยมติดงั กล่าวได้ ระบุคะแนนเสียงทั ้งที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ในแต่ละ
วาระ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จัดทารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้ วน ประกอบด้ วย รายชื่อกรรมการที่เข้ าร่ วมและไม่เข้ า
ร่วมประชุม คาชี ้แจงที่เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรือข้ อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ ฯ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
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ภายใน 14 วันนับแต่ วันประชุม พร้ อมทั ้งเผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั ้งธนาคารได้ มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้ จัดให้ มี การบัน ทึกภาพบรรยากาศการประชุม ในรู ป แบบ DVD เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ที่ ไม่ ได้ เข้ า ร่ ว มประชุม สามารถ
ติดตามการประชุมได้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นสนใจให้ สอบถามได้ ที่ธนาคาร
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสิทธิของตนจะได้ รับการปฏิ บัติอย่างเท่าเทียมกันทั ้งผู้ถือหุ้น รายใหญ่
ผู้ถื อหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่ างชาติ โดยทุกรายจะได้ รับการปฏิ บัติด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค โดยสรุ ป
ดังต่อไปนี ้
สิทธิในการซือ้ ขาย หรื อโอนหุ้น
ธนาคารได้ แต่งตั ้งให้ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการการซื ้อ ขาย หรือโอนหุ้น
สิทธิในการรั บส่ วนแบ่ งกาไรของธนาคาร
ธนาคารได้ จัดสรรกาไรให้ กับ ผู้ถือ หุ้นในรู ปของเงินปั นผล ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงิน ปั น ผลนัน้ ธนาคารคานึงถึงการสร้ า ง
ความเจริญเติบโตของผลการดาเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่
รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิในการรั บทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงานอย่ างสม่ าเสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ ดูแลผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้ วนนอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ แล้ ว ธนาคารยังได้ เผยแพร่ ข้อมูลที่สาคัญ รวมทัง้ ข่าวสารต่างๆ ที่เป็ น ปั จ จุบันแสดงไว้ บ นเว็บไซต์ ข องธนาคาร
(www.tmbbank.com)
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ ให้ สิทธิ ในการเข้ าร่วมประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถมา
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดๆ เข้ าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ/ กรรมการ
อิสระของธนาคารซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมเป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ด้วยเช่นกัน
สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือ หุ้น ธนาคารให้ สิทธิ การออกเสียงในที่ป ระชุมเป็ น ไปตามจานวนหุ้น ที่ ผ้ ถู ื อหุ้นถื ออยู่โดยหนึ่ง หุ้น มีสิท ธิ
เท่ากับหนึง่ เสียง การนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้ อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้ างมากเป็ นมติ
ยกเว้ นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ตามที่ต้องการ ธนาคารได้ จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จากผู้ถื อ หุ้น ทุกรายในทุ กวาระที่ มี การลงคะแนนเสีย งและด าเนิ น การนับ คะแนนด้ วยระบบ Barcode ที่ มี ความรวดเร็ ว พร้ อ ม
ประมวลผลอย่ างถูกต้ อ ง ในระหว่ างการประชุมธนาคารได้ แจ้ งผลการนับ คะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ื อหุ้น ทราบในแต่ละวาระโดยแบ่ งผล
คะแนนเสียงเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และจานวนบัตรเสีย รวมทั ้งธนาคารได้ บนั ทึกมติที่ประชุมตามผล
คะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้
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สิ ท ธิ ผ้ ู ถื อ หุ้ นในการเสนอวาระการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น และการเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาเข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่ วงหน้ า
ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิ บัติ
ตามหลักเกณฑ์ ที่ธนาคารกาหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ 3 เดือน ก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้ นไป พร้ อม
แสดงรายละเอียด ขั ้นตอน และวิธีการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการไว้ บนเว็บ ไซต์ ของ
ธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ภายใต้ หวั ข้ อ “การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็ น
กรรมการล่ว งหน้ าและเสนอคาถามเกี่ ยวกับ การประชุมล่วงหน้ า ” และแจ้ งให้ นักลงทุนทราบผ่ านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยโดยทัว่ กัน
สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั ้งหมด ธนาคารกาหนดให้ มีวาระ
การพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ที่จะ
เลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ ามาทาหน้ าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ แทนตน ทาให้ เกิดความหลากหลาย
และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริง
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ประกอบการพิจารณา
สิทธิในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ธนาคารกาหนดให้ มีวาระการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี
เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยธนาคารได้ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ ารับการแต่งตั ้ง รวมทั ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ประกอบการพิจารณา
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ รวมทั ้งข้ อมูลที่ยัง
มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปซึง่ เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้ มีการ
ปฏิ บัติ อย่างจริ งจังเพื่ อป้องกันมิ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ อยู่ในตาแหน่งหรื อสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ ข้อมูลภายในของ
ธนาคาร รวมทั ้งบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามคานิยามที่ทางการกาหนด ไปกระทาการแสวงหาประโยชน์ จากข้ อมูลนั ้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่ข้อมูลนั ้นจะเปิ ดเผยเป็ นการทั่วไป การนาข้ อมูลหรื อความลับของธนาคารและ/หรื อลูกค้ าไปใช้ ใน
การทาธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรือลูกค้ าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
ธนาคารกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารตั ้งแต่ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านต่างๆ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรื อผู้ช่ วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ ห ารหรื อเทียบเท่า และเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารหรื อ เทียบเท่ าใน
หน่วยงานควบคุมทางการเงิน วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทั ้งบุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
กาหนด มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ ที่ออกโดยธนาคารทั ้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อ
หลักทรั พย์ ดังกล่าวทุกครัง้ เมื่ อมี การซื อ้ ขาย โอน หรื อรับ โอนหลักทรัพย์ นั ้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
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นอกจากนี ้ ธนาคารกาหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดทารายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริ หาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิ ติ ภ าวะต่ อคณะกรรมการเพื่ อทราบเป็ น ประจาทุกเดือ น และจัดทารายงานสรุ ป การเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรั พ ย์
ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านต่างๆ รวมทั ง้ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
โดยให้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
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10.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

วิสัยทัศน์
ทีเอ็มบี จุดประกายให้ ทกุ คน ใช้ พลังของตนเอง เพื่อเปลีย่ นชีวิตให้ ดีขึ ้น
พันธกิจ
• ให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ ชีวิตได้ เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
• เพิ่มมูลค่ากิจการและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
• เป็ นที่ทางานที่ดีที่สดุ ที่ให้ พนักงานได้ รับโอกาสและการพัฒนารวมทั ้งสามารถใช้ ศกั ยภาพได้ เต็มที่ในการกล้ าทาในสิง่ ที่แตกต่าง
• มีสว่ นร่ วมในการสร้ างและเพิ่มคุณค่าของสังคมให้ เติบโตอย่างยั่งยืน
ตั ้งแต่การเปลี่ยนแปลงองค์ กร (TMB Transformation) ครัง้ สาคัญในปี 2552 ซึ่งเป็ น จุดเริ่ มต้ นของธนาคารภายใต้ ป รัช ญา
Make THE Difference นับเป็ นเวลากว่า9 ปี แล้ วที่ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ คิดค้ นและลงมือทาเพื่อเปลีย่ นแปลงสิง่ เดิมๆ ให้ ดีขึ ้น รวมถึงมี
การพัฒนาวิธีการทางาน ศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงระดับองค์กร เป็ นที่มาของการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการรู ปแบบใหม่ๆ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก่อให้ เกิดประสบการณ์ ที่ดีสาหรับลูกค้ าทั ้งยังช่วยพัฒนามาตรฐานวงการธนาคารไทย เพื่อให้ ธนาคารได้ รับความ
ไว้ วางใจจนเป็ นธนาคารที่ลกู ค้ าอยากบอกต่อและแนะนามากที่สดุ ในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand)
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายข้ างต้ นธนาคารให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณ
ของพนักงาน และการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง
ทางการค้ า ผู้ลงทุน หน่วยงานทางการ รวมทั ้งสังคมและสิง่ แวดล้ อม ให้ ได้ รับการปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของธนาคาร สังคมรอบข้ างและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ธนาคารมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่นาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้ องการลูกค้ า การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ
โดยให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการสร้ างคุณค่าร่วมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายของธนาคาร ตาม
หลักการ 8 ประการของธนาคาร ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารให้ ความสาคัญยิ่งต่อ การประกอบกิจการด้ วยความเป็ น ธรรม ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบาย เรื่อ ง การกากับ ดูแ ล
กิจการ ในหมวดบทบาทผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งคณะกรรมการได้ ให้ ความสาคัญในการปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ ผ้ ู
มีสว่ นได้ เสียได้ รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ าและดาเนินการแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับและปฏิ บัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้ กับคู่
ค้ าอย่างเคร่งครัด ดาเนินธุรกิจด้ วยหลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาด้ านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้
โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ ายตาแหน่งหน้ าที่ ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางาน และมีการกาหนดผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมเทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั ้งเสริมสร้ างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ ้นในองค์กร
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2. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นสาเหตุสาคัญต่อการทาลายความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ เสียต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ ตลอดจนส่งผลให้ ธนาคารต้ องสูญเสียผลประโยชน์ หรือมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนั ้น ธนาคารจัดให้ มี
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมการและพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน และธนาคารได้ กากับดูแลให้ กรรมการ
และพนักงานปฏิ บตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย โดยธนาคารมีมาตรการดูแล
และให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่ปฏิ เสธหรือแจ้ งเบาะแสการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ทั ้งหมดนี ้ จะช่วยสร้ างความตระหนักถึงการมี
ส่ว นร่ วมที่ จะรับ ผิ ดชอบในการป้ อ งกันและต่ อ ต้ า นการคอร์ รัป ชั่ นมิ ให้ เกิ ดขึ ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ กรที่
ปราศจากการคอร์ รัป ชั่น และทาให้ มั่นใจว่า ธนาคารเป็ นองค์ กรที่ มีการดาเนินธุ รกิจที่ โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชั่น รวมถึงการ
ส่งเสริ มให้ กรรมการธนาคารและ ผู้บริ หารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านธรรมาภิ บาลและสร้ า งวัฒ นธรรมการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งที่ดีภายในองค์กร
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจ ธนาคารให้ ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียม
กันของพนักงาน ธนาคารกาหนดนโยบายชัดเจนที่จะเคารพสิทธิ มนุษยชนภายในองค์ กร และนโยบายในการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน
เช่น นโยบายจ้ างงาน และการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันกับคนทุกเพศ อายุ เชื ้อชาติ สีผิว ฐานะ
ที่ครอบคลุมสตรี ผู้พิ การหรื อ กลุ่มผู้ด้อ ยโอกาสอื่น ๆ การเข้ า ร่ วมงานและได้ รับ ค่า จ้ าง อย่ างเป็ นธรรม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ มี การ
ปรึกษาหารื อระหว่างธนาคารกับพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการ ธนาคารสนับสนุนให้ พนักงานเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน จัดให้ มี
ความปลอดภั ยในสถานที่ทางาน และเกื ้อหนุนให้ พ นักงานมี โอกาสได้ รับผลตอบแทนและการเลื่อนขั ้นตามความรู้ ความสามารถ
ได้ รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง จัดให้ สถานที่ทางานมีความสะอาดและ ปลอดภัยทั ้งอุปกรณ์การทางาน
และสภาพแวดล้ อมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน รวมถึงธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิ มนุ ษยชน (Human
Rights) ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายของธนาคารโดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่น
กาเนิ ด เชื อ้ ชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุข ภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทาง
เศรษฐกิจหรื อสังคม นอกจากนี ้ธนาคารมีกระบวนการบริ หารจัดการคู่ค้าเพื่อ คัดกรองคู่ค้าในเรื่ องสิทธิ มนุษยชนภายในองค์ กรมีการ
ปฏิ บัติ ที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันต่อพนักงานและแรงงาน และเพื่อป้ องกันความเสี่ยง ด้ านสิท ธิ มนุษ ยชนที่อาจเกิดขึ ้นจากคู่ค้ า
ธุรกิจ และธนาคารได้ จัดทาจรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code Conduct) ที่ครอบคลุมการปฏิ บัติตามนโยบายสิทธิ มนุษยชนไว้
ให้ ค่คู ้ ารับทราบและยอมรับปฏิบตั ิตาม
ในกรณี ที่เกี่ยวกับลูกค้ าซึ่งมีสิทธิ ได้ รับความคุ้มครองและการปฏิ บัติที่ดีจากคุณภาพสินค้ าและบริการของธนาคารดังนั ้น
ในการส่งมอบสิน ค้ าและบริ การธนาคารคานึงถึงความเป็ น ธรรมของอัตราค่าธรรมเนียม ความปลอดภัย และความครบถ้ ว นของ
คุณสมบัติ ผลิตภั ณฑ์ และการบริ การตลอดจนถึงเงื่อนไข ต่างๆ ตามที่แจ้ งกับ ลูกค้ า ผ่านการโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ หรือ สัญญาที่
เกี่ยวข้ อง
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่มี ต่อ การขับ เคลื่อ นธุ รกิจของธนาคารและการสร้ างประโยชน์ ให้ สงั คม
ธนาคารจึงมุ่งคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล ประกอบด้ วย การจัดให้ มีระบบการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นเหมาะสม เป็ นธรรมแก่พนักงาน การ
จัดให้ มี ระบบการบริ ห ารทรัพ ยากรบุคคลในเรื่ อ งการแต่ ง ตัง้ โยกย้ า ย รวมถึง การให้ เงิ น โบนั สและการลงโทษที่ ชัด เจน การให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ รวมทั ้งมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ สนิ ของพนักงาน
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โครงการต่างๆที่ได้ มีการดาเนินการในองค์ กรเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพการทางานที่ดีได้ แก่
• การจัดอบรบเพื่อลดความเครี ยด (Stress management training)
•

การจัดหาอุปกรณ์ สานักงานเพื่อสุขภาพ (Ergonomic work place)

•
•
•

การจัดสถานพยาบาลในองค์กร (In-house medical clinic)
การจัดให้ มีสถานที่เพื่อให้ นมบุตร (Childcare facilities)
การจัดเครื่องกรองอากาศในอาคาร (Indoor air quality)

•

การจัดแสงสว่างให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน (Illumination of area)

•
•
•

การจัดหาอุปกรณ์เพื่อลดความดังของเสียงเครื่องปรับอากาศ (Noise level control)
การควบคุมอุณหภูมิในอาคาร (Temperature control)
การควบคุมความชื ้นในอาคาร (Humidity control)

นอกจากนี ้ธนาคารยังให้ ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานโดยสถิติในปี 2561 แสดงดังนี ้
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ ในปี 2561
- ไม่มี อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ของพนักงานในปี 2561
- ไม่มี –
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภค
ธนาคารให้ ความสาคัญกับ ความพึงพอใจสูง สุดและความเชื่อมั่นของลูกค้ าที่มี ต่อธนาคาร ธนาคารมุ่งเน้ นการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ อย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และให้ บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า โดยคานึงถึงความต้ องการและประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม และดูแ ลการปฏิ บัติตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กับ ลูกค้ าอย่ างเคร่ งครัด ด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ
ธนาคารให้ ความสาคัญกับการจัดการด้ านการให้ บริการแก่ลกู ค้ าอย่างรั บผิดชอบและเป็ นธรรมซึง่ เป็ นสิทธิขั ้นพื ้นฐานของ
ผู้บริโภค และเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสนับสนุนให้ ธนาคารดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน โดยธนาคารยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บ ริ การแก่ ผ้ ูบ ริ โภคทัง้ หมด 9 ระบบ ได้ แก่ (1) คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ผลักดัน อย่า งเป็ น รู ป ธรรม กาหนดให้ เป็ น
วัฒ นธรรมองค์ กร และมีผ้ ูรับ ผิดชอบชัดเจน (2) การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ เหมาะสมกับ ลูกค้ า ความสามารถของพนักงานขาย ช่ อ ง
ทางการขาย ระบบงานและการควบคุม และมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม (3) การจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมเช่น ให้ คณ
ุ ภาพการขายเป็ นหนึ่ง
ในปั จจัยสาคัญของค่ าตอบแทน และมีมาตรการลงโทษเหมาะสมบังคับใช้ จ ริ ง (4) กระบวนการขายให้ ข้อมูลครบถ้ วนชัดเจน ไม่
บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้ า (5) การสื่อสารและให้ ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการให้ บริการอย่างเป็ นธรรมเป็ นไปอย่างทั่วถึง (6) การ
ดูแลข้ อมูลลูกค้ ามีความปลอดภัยและคานึงถึงความเป็ นส่วนตัว (7) การดูแลลูกค้ าหลังการขายมีความเป็ นธรรม (8) การควบคุม
กากับ และตรวจสอบมีความรัดกุม และ (9) ระบบการปฏิบตั ิงานและแผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ให้ บริการได้ อย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความสาคัญในการมีสว่ นช่วยดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม ทั ง้ จากการวางนโยบายด้ านสินเชื่อที่มีความระมัดระวังถึง
ผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อมทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม การให้ สิน เชื่ อ เพื่ อ การสนับ สนุน โครงการที่ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ การดูแลรั กษา
ธรรมชาติห รื อสิ่งแวดล้ อม และการบริ หารจัดการด้ านอาคารและสถานที่เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องตามหลักการของ
United Nation Global Compact (UNGC) ธนาคารสนับสนุนให้ มีโครงการรณรงค์ ต่างๆ และการใช้ อุปกรณ์ ในอาคารที่สามารถลด
ปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศ น ้าและขยะ
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7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
ธนาคารสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มและปลุกจิตสานึกให้ กับชุมชนและสังคมทั่วประเทศผ่านกิจกรรม
“เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน ” รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือโครงการทางสังคมต่าง ๆ ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อ
สร้ างโอกาสและส่งเสริ มให้ เยาวชน รวมทั ้งสังคม เกิดการเปลีย่ นแปลงที่ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ ปรั ญชา “Make THE Difference”
ธนาคารสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาความรู้ และทักษะรวมถึงจัดให้ มีโครงการภายในธนาคารเพื่อทาการพัฒนาระบบและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารเพื่อให้ บริการที่ตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้ าในการได้ รับบริการที่ดีขึ ้น
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่งเสริมให้ พนักงานได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั ้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
จากหลักการทั ้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุปการดาเนินการตามหลักการที่เน้ นกับผู้มีสว่ นได้ เสียของธนาคารแต่ละกลุ่มได้ ดังนี ้
หลัก 8 ประการ/ การประกอบ
การ
การ
การปฏิบัติ
ความ
การร่ วม
การดูแล นวัตกรรม
ผู้มีส่วนได้ เสีย กิจการด้ วย
ต่ อต้ าน
เคารพ ต่ อแรงงาน รั บผิดชอบ
พัฒนา
รั กษา
และ
ความเป็ น
การทุจริ ต
สิทธิ
อย่ างเป็ น
ต่ อ
ชุมชนหรื อ สิ่งแวดล้ อม เผยแพร่
ธรรม
คอร์ รัปชั่น มนุษยชน
ธรรม
ผู้บริ โภค
สังคม
นวัตกรรม




ผู้ถือหุ้น







พนักงาน






ลูกค้ า



คู่ค้า

เจ้ าหนี ้

คู่แข่งทางการค้ า


ผู้ลงทุน


หน่วยงานทางการ
จากตารางข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงความตั ้งใจที่ธนาคารกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยให้ ความสาคัญกับประเด็น
ด้ านความยัง่ ยืนและให้ ความสาคัญกับจรรยาบรรณ ซึง่ สอดคล้ องตามหลักธรรมาภิ บาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หลักการและแนวทางปฏิ บัติที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
ธนาคารได้ ให้ ความสาคัญในประเด็นต่างๆตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 ข้ อหลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
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8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
ด้ วยหลักการข้ างต้ น ธนาคารกาหนดกระบวนการในการติดตาม และช่องทางการแจ้ งเบาะแสในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณหรื อ
นโยบายต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
นอกจากนี ้ เนื่องจากในปี 2561 มีปัจจัยในบริบทของธนาคารที่มีประเด็นและผลกระทบที่สาคัญได้ แก่
• Industry 4.0 Regulations สังคมไร้ เงินสด กฎหมายต่างประเทศเพิ่มขึ ้น
• Global Connectivity & Digitalization ข้ อมูลเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ว
• Changing Consumer ความคาดหวังของลูกค้ าต่อการบริการมากขึ ้น และ ต้ องการบุคลากรที่มีทกั ษะในการให้ บริการ
ซึง่ จากบริบทดังกล่าวได้ สร้ างโอกาสและความท้ าทายให้ ธนาคารพัฒนาและบริหารจัดการในด้ านต่างๆเช่น
• เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ โดยคานึงถึงการบริหารจัดการข้ อมูลที่ดี
• กระบวนพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ความต้ องการลูกค้ าที่เข้ าใจความต้ องการมากขึ ้น
• พัฒนาระบบงานให้ รองรับการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอโดยเน้ นความปลอดภัยของข้ อมูล
• พัฒนาพนักงานให้ พร้ อมให้ บริการในลักษณะการบริการใหม่
ผู้มีส่วนได้ เสีย
1.ผู้ถือหุ้น

ความสนใจและ
ความคาดหวัง
เปิ ดเผยข้ อมูลชัดเจน

2. พนักงาน

ให้ สวัสดิการเหมาะสม

3. ลูกค้ า

นวัตกรรมเพื่อเสนอบริการ
การเงินสะดวกและ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

4. พันธมิตรทางธุรกิจ

กระบวนการโปร่งใส

5. คู่แข่ง

ทุจริตคอร์ รัปชัน่

6. หน่วยงานทางการ

ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์

7. ชุมชนและสังคม
Community

ช่วยเหลือกิจกรรมและดูแล
สิง่ แวดล้ อม

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

กิจกรรมที่ตอบสนองต่ อ
ประเด็นที่มีผลกระทบ
- กระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูล
- กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้ อมูล
- กระบวนการด้ านผลตอบแทน - จ้ างงานอย่างยุติธรรม
และสวัสดิการ
- การพัฒนาบุคลากรและการจัด
- กระบวนการสือ่ สารและอบรม
องค์กรแบบ Agile
- กระบวนการออกผลิตภัณฑ์
- ลงทุนในระบบเทคโนโลยี
ปรับปรุงระบบการให้ บริการ
- กระบวนการขาย
เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วเช่น Lean
Project เพื่อตอบสนองลูกค้ า
- กระบวนการปฏิบตั ิงานและ
- การกาหนดจรรยาบรรณและ
การกาหนดแผนฉุกเฉิน
มาตรฐานการทางานรวมถึง
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
- กระบวนการดูแลข้ อร้ องเรียน - แข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน่
- กระบวนการปฏิบตั ิงาน การ
- กาหนดนโยบายและติดตาม
บริหารความเสีย่ งด้ านต่างๆ
ดูแลการปฏิบตั ิงานตามวิธีการ
และกระบวนการดูแลข้ อมูล
มาตรฐาน
- กระบวนการปฏิบตั ิงาน
- การลดการใช้ พลังานในองค์กร
- การสนับสนุนสินเชื่อ ESR
- สนองตอบชุมชนผ่านโครงการ
ไฟ-ฟ้า
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ประเด็นด้ านความยั่งยืนที่สาคัญ

เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่งยืน )Sustainable Development Goals: SDGs)
การดาเนินงานของธนาคารมีสว่ นช่วยผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์ การสหประชาชาติต่อไปนี ้
เป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
ส่งเสริมให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงบริ การทางการเงินได้ อ ย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยธนาคารเชื่อว่าการให้
ความรู้เรื่องการเงินขั ้นพื ้นฐานแก่สงั คมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่ความยากจนได้
เป้ าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่ าเทียม
ธนาคารส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ที่ต้องการส่งเสริมให้ เยาวชน
มีทักษะทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา เปิ ดโอกาสให้ เด็กในชุมชนที่มีต้นทุนติดลบได้ ค้นหาและศักยภาพ
ในตนเอง เพื่ อท าในสิ่ง ที่ตนเองรัก และมี เวที เพื่อ แสดงออกอย่ างสร้ างสรรค์ ตลอดจนมี โครงการเพื่ อ
สังคมอื่นๆ ภายใต้ การดาเนินงานของมูลนิธิทีเอ็มบีที่ส่งเสริ มเรื่อ งการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืน
เป้ าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้ าถึงได้
ธนาคารสนับ สนุน ทางการเงิน ให้ แ ก่ กลุ่ม ธุ รกิ จ พลังงานทดแทนและโครงการอนุรักษ์ พ ลังงานต่ า งๆ
เพื่อให้ สงั คมสามารถเข้ าถึงพลังงานสะอาดได้ อย่างทัว่ ถึง
เป้ าหมายที่ 8 การจ้ างงานที่มีคุณค่ าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การดาเนินธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ เกิดการเติบโตทางธุรกิจและตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ ธนาคารยัง
เคารพและยึดมั่นในหลักการด้ านสิท ธิม นุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิ ของพนักงานและปฏิ บัติอย่าง
เป็ นธรรม
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เป้ าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ธนาคารใช้ เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่ อผลักดัน ให้ เกิดนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนสังคมให้ เกิดการพัฒ นาอย่าง
ยั่งยื น บนเส้ น ทางดิจิ ทัลแบงก์ กิ ้ง ตามปรั ชญา Make THE Difference ที่ ต้อ งการสร้ า งความแตกต่ า ง
อย่างสร้ างสรรค์และมีคณ
ุ ค่า
เป้ าหมายที่ 13 การรั บมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ธนาคารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากรภายในองค์ กรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนช่ ว ยบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศทางอ้ อ มด้ วยการให้ สินเชื่อ ด้ ว ยความรับ ผิดชอบแก่
โครงการพลังงานทดแทนและโครงการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่ อเป็ น ส่วนในการผลักดั นภาคธุรกิจ สู่สงั คม
คาร์ บอนต่า
10.2 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี 2561 ซึง่ มีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และ
แนวทางด าเนิ น ธุ รกิ จ ของธนาคารเพื่ อ เปิ ดเผยการดาเนิ น การของธนาคารที่ มี ความเกี่ ยวข้ อ งกับ ความรับ ผิดชอบต่ อ สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
ธนาคารกาหนดกรอบของความยัง่ ยืนเป็ น 4 ด้ านหลักได้ แก่
(1) การเป็ นองค์ กรที่ มี ค วามยั่ ง ยื น (Organizational sustainability) ซึ่ง ประกอบกิ จ การด้ ว ยความเป็ นธรรม เน้ น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
(2) การเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาธุรกิจทางการเงิน (Industrial sustainability)
(3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม (Environmental sustainability) โดยสร้ างความตระหนักภายในองค์ กรในการใช้ พลังงาน
อย่างรู้ค่ารวมถึงการสนับสนุนการให้ สนิ เชื่อที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อม
(4) การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (Social sustainability) ในระยะยาวโดยการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
ธนาคารใช้ GRI Standards เป็ นกรอบในการรายงานด้ านความยัง่ ยืน นอกจากนั ้นยังมี ส่วนช่วยให้ เกิดความก้ าวหน้ าใน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) เช่น เป้าหมายที่ 4 (การสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ทุกคน) เป้าหมายที่ 8 (ส่งเสริ มการเติบ โตทางเศรษฐกิจที่ ต่อเนื่อง) เป้าหมายที่ 9 (การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ส่งเสริ ม
นวัตกรรมให้ เป็ นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ธนาคารให้ ความสาคัญ ในการให้ บริ การทางการเงิน เพื่ อ ให้ ลูกค้ าและผู้มี ส่ว นได้ เสียได้ รับ ประสบการณ์ ที่ ดีใ นการ
ดาเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวธนาคารได้ คานึงถึงการพัฒนาพนักงานในการให้ ความรู้ และสวัสดิการที่ดีสนับสนุนให้ มี
การพัฒนากระบวนการทางานและจัดให้ มีระบบข้ อมูลและการทางานที่ปลอดภัย มี กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียนและแผนฉุกเฉินที่
เป็ นระบบ
ในปี 2561 ธนาคารมีผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนที่สาคัญ ดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
• เป็ นธนาคารที่ได้ รับความพึงพอใจจากลูกค้ า 1 ใน 3 ระดับแรก
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
• เป็ นธนาคารที่เป็ นผู้นาด้ าน Digital Banking 1 ใน 3 ระดับแรก
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ด้ านสังคม
• มีระบบ Online Banking ที่มีความเสถียรมากขึ ้นสาหรับการให้ บริ การทาง Digital
กรอบหลักการทั ้งหมดได้ มีการดูแลอย่างใกล้ ชิดโดยการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและเท่า
เทียมกันให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลของการดาเนินการของธนาคารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 สอดคล้ องตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่
จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กาหนดหลักการไว้ จานวน 8 ข้ อ ประกอบด้ วย
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
7. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
10.3 รายละเอียดการดาเนิ นงาน
ในปี 2561 ธนาคารได้ การดาเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 ธนาคารดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน
และต่อเนื่องภายใต้ วฒ
ั นธรรมองค์กรซึง่ ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลักคือ (1) TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ วย ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง
(Customer Centricity) สื่อสารอย่างเปิ ดกว้ าง (Open Communication) มุ่งมั่นสร้ างความสาเร็จ (High Performance) รู้ จกั บริ หาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity) (2) Lean: The Way we work การทางานแบบ lean เพื่อให้
องค์ กรมีกระบวนการในการทางานเพื่อการดาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (3) Branded Customer Experience: The Way we
deliver ส่งมอบประสบการณ์ แบบ TMB เพื่อให้ ลกู ค้ าบรรลุเป้าหมายและได้ รับประโยชน์ เพิ่มมากขึ ้นจากการใช้ บริ การของธนาคาร
ภายใต้ แนวทาง “Need-Based” กับ “Simple & Easy” โดยธนาคารกาหนดแบรนด์ DNA ภายใต้ ปรัชญา Make THE Difference
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1.2 ธนาคารดาเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้ ห ลักการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณพนักงาน
1.3 กรรมการและพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรสาคัญในการสนับสนุนการให้ บริการของธนาคารตามแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ธนาคารจัดทาแผน roadmap การอบรมพนักงานรวมถึง แผนการพัฒ นาศักยภาพและความผูกพัน ของพนักงานใน
โครงการต่ า งๆเช่ น CAREER by ME, Talent program, Work-Heart program ซึ่ ง สอดคล้ อ งกลยุท ธ์ ข องธนาคารรวมถึง การให้
พนักงานมี ส่ว นร่ วมรั กษาผลประโยชน์ ข องธนาคารควบคู่ไปกับ การปฏิ บัติต่อ ผู้มี ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่ า งเป็ น ธรรมและโปร่ งใส
ธนาคารยึดถือปรัชญาเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นแก่ลกู ค้ าและผู้ลงทุนทั ้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนาไปสู่ “the most advocated
bank in Thailand”
1.4 ธนาคารดาเนิ น ธุรกิ จ ภายใต้ ข้ อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบัง คับ และข้ อกาหนดของหน่ว ยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
1.5 ธนาคารจัดให้ มีมาตรการป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ และพนักงาน และผู้
มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนกระบวนการปฏิ บตั ิงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหาร
ความเสีย่ งที่เป็ นมาตรฐานสากล
1.6 ธนาคารจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับธนาคารทั ้งข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สาธารณชนเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย
2. การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
โดยมีแนวทางสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้ รับประกาศนียบัตรการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิ บัติ ของโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อต้ านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรื อ CAC เพื่ อเป็ น การป้องกันความ
เสี่ยงด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ที่ อ าจจะเกิ ดจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์ กร ธนาคารกาหนดนโยบายต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และห้ ามจ่ายสินบน และกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยกาหนดมาตรการกากับดูแลผ่านนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดาเนิน
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ธุรกิจอย่างโปร่ งใส โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนให้ และรับสินบน ตอบแทน หรือให้ เงินแก่บุคคล เจ้ าหน้ าที่รัฐ
หรื อบริษัทห้ างร้ านใด เพื่อรับประโยชน์ ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิ พลต่อการดาเนินธุรกิจ รวมถึงห้ ามมิให้ มีการเรียกร้ อง
ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ธนาคารได้ กาหนดจรรยาบรรณพนักงานในเรื่องการให้ หรื อ
การรับของขวัญ หรื อของกานัล การเลี ้ยง หรื อการรับเลี ้ยงจากบุคคลอื่น โดยมีนโยบายไม่รับของขวัญ หรื อของกานัล ไม่รับการรับ
เลี ้ยงจากบุคคลอื่นในโอกาสต่างๆ ยกเว้ นการรับเลี ้ยงตามธรรมเนียมปกติ ประเพณี วัฒนธรรม หรือการมอบให้ แก่กันตามมารยาทที่
ปฏิ บัติ ในสังคม พนักงานสามารถกระท าได้ ด้ว ยความระมัดระวัง โดยต้ องถือ ปฏิ บัติตามนโยบาย เรื่ อ ง Gifts, Entertainment &
Donation ของธนาคารด้ วย
ธนาคารได้ จดั ให้ มีการพิจารณาความเสีย่ งด้ านความเสีย่ งในภาพรวมของธนาคารร่วมกับให้ มีการประเมินความเสีย่ งด้ าน
คอร์ รัปชัน่ ในธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดการคอร์ รัปชัน่ ได้ แก่ กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงานจัดหา (Procurement) การบริ หาร
สินเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL Management) การบริ หารทรัพ ย์ สิน รอการขาย (NPA Management) การบริ หารมูลนิ ธิทีเอ็ม บี
(TMB Foundation) และการบริ จาคเพื่ อกิจกรรมสาธารณกุศลของธนาคาร โดยใช้ การประเมินความเสี่ยงในแบบ Risk & Control
Self-Assessment (R&CSA) ซึ่งมีการกาหนดขอบเขตการประเมินที่ชดั เจน ทั ้งนี ้ ได้ มีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี่ยง รวมทั ้ง
มีการติดตามและควบคุมความเสีย่ งให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ สามารถรองรับ
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ธนาคารจัดให้ มีการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณีที่พบเห็นการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการกระทาที่ไม่ถกู ต้ องอื่นๆ
เช่น การทุจริ ต การกระทาผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์ สิน การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่ อง
ต่างๆ ที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารปลูกฝั งเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นตั ้งแต่พนักงานเข้ าใหม่ โดยได้ บรรจุเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นเป็ นหลักสูตรใน
การอบรมปฐมนิเทศ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ มี การพัฒ นาสื่อ การเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ เรื่ องการต่ อต้ า นคอร์ รัป ชั่นในรู ปแบบ E-Learning
พร้ อมแบบทดสอบเพื่อจะได้ นาไปประเมินความรู้ความเข้ าใจให้ แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี ้ ธนาคารได้ สอื่ สารนโยบายการต่อต้ าน
คอร์ รัป ชั่น ของธนาคารให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียและสาธารณชนได้ รับ ทราบถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ในการต่อ ต้ านคอร์ รัปชั่น ผ่า น
เว็บไซต์ธนาคาร
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ ความสาคัญต่ อความเสมอภาคเท่ าเที ยมกันของพนักงาน และไม่ เลือกปฏิ บัติอย่างไม่ เป็ นธรรมต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งด้ วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ พู ิการโดยการสร้ างงานให้ กับผู้พิการทั่วประเทศไทย โดยธนาคารได้ เข้ าร่วมกับสมาคมธนาคาร
ไทยในการว่าจ้ าง เหมาบริการ ให้ ผ้ พู ิการที่อยู่ในพื ้นที่ทั่วประเทศได้ มีโอกาสทางานสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวและชุมชน โดยผู้พิการ
เหล่านี ้ ธนาคารได้ ว่าจ้ าง เหมาบริ การ เพื่อให้ ไปปฏิ บัติงานธุรการในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้ วย เหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอาเภอทั่ว
ประเทศ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุข ภาพตาบลทั่วประเทศ รวมแล้ ว มากกว่า 89 อัตรา เพื่อให้ ผ้ พู ิ การเหล่านี ้ มีความเท่าเทียมใน
สังคม และรวมเป็ นหนึง่ ในการสร้ างและพัฒนาชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน

ส่วนที่ 2 หน้ า 146

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารได้ จัดทานโยบายและ กฎระเบียบ ในด้ านต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุน การปฏิ บัติต่อแรงงานอย่า งเป็ นธรรม
ดังนี ้
4.1 จัดทาคู่มือพนักงาน (Staff Guidebook) ซึ่งประกอบด้ วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์ กร (TMB Culture) เพื่อรวบรวมข้ อมูล
ที่สาคัญซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ในการปฏิ บัติงานในธนาคาร รวมถึงข้ อมูลสิท ธิ และหน้ าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ จาก HR Minisite และได้ จดั ทารูปเล่มสาหรับพนักงานที่เข้ าใหม่ทุกท่านอีกด้ วย
4.2 ยึดหลักปฏิ บัติตามกฎหมายอันเกี่ยวข้ องด้ วย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
พ.ร.บ.ประกันสังคม โดยธนาคารมีการจัดทาระเบียบและข้ อกาหนดที่สอดคล้ องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ ภายในธนาคาร
เช่น เรื่ อง วัน-เวลาทางาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน-สถานที่จ่ายค่าจ้ าง ตามปกติ/ค่าล่วงเวลา/ค่าทางานในวันหยุด/การลา/วินัยและการ
ลงโทษทางวินยั /การร้ องทุกข์/การเลิกจ้ างและจ่ายค่าชดเชย และนอกจากนี ้ธนาคารได้ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องด้ วย เช่น
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 เป็ นต้ น
4.3 สือ่ สารเรื่องจรรยาบรรณพนักงานให้ กบั พนักงานปั จจุบันและพนักงานเข้ าใหม่เพื่อให้ เข้ าใจและปฏิ บตั ิตาม ให้ สามารถ
ทางานร่วมกันได้ อย่างดี มีบรรยากาศในการทางานที่ดี เป็ นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทั ้งกับลูกค้ าและพนักงาน
4.4 ธนาคารมองเห็ น คุ ณ ค่ า และความสามารถของพนั ก งานทุ ก คน โดยมี น โยบายให้ ค่ า ตอบแทนโดยรวม ( Total
Compensation) โดยให้ ผลตอบแทนตามผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Pay- for- Performance) เพื่อ
เป็ นการสร้ างโอกาสความก้ าวหน้ าและแรงจูงใจให้ กบั พนักงานตามผลการปฏิ บตั ิงานและตามความรู้ความสามารถ นอกจากนี ้ในทุก
ปี ธนาคารจะมีการนาข้ อมูลจากการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดของกลุม่ ธนาคารในประเทศไทย เพื่อนามาใช้ พิจารณาใน
การจ่ายค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ในปั จจุบนั
4.5 ธนาคารจัดให้ มี สวัสดิ การพื น้ ฐานเพื่ อ ช่วยเหลือพนักงานในการท างานและดาเนินชี วิต เช่ น กองทุนสารองเลี ้ยงชี พ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี กองทุนประกันสังคม ฯลฯ
4.6 ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานเรี ยนรู้และรู้ จกั ตัวเอง เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ ก้าวไปสู่งานที่เหมาะสม
ในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังกัด พร้ อมทั ้งยังมีกิจกรรมและแหล่งความรู้เพื่อให้ พนักงานได้ พัฒนาตนเอง อาทิ การ
อบรมทัง้ ภายในและนอกองค์ กรให้ กับ พนักงานอย่า งทั่ว ถึง มี Knowledge Management ที่รวบรวมความรู้ ด้านต่า งๆ ให้ ค้น คว้ า
เพิ่ ม เติ ม มี E-Learning ให้ พนักงานศึกษาเพื่ อพัฒ นาตนเอง นอกเหนือ จากที่ตนรั บผิ ดชอบ มี โครงการ “CAREER by ME” และ
ระบบ Job Search ส าหรั บ การค้ นหาต าแหน่ ง งานที่ น่ า สนใจภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ การวางแผนในการพั ฒ นาตนเองไปสู่
ความก้ าวหน้ าทางอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 ธนาคารต้ องการส่งเสริมพัฒนาการความรู้ และความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริ มให้ มีการก้ าวสูห่ น้ าที่ระดับสูงขึ ้น
ต่อไปในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง โดยปรับปรุ งเนื ้อหารู ปแบบ
และวิธี การฝึ กอบรมให้ ทัน สมัยเสมอ เพื่ อให้ พ นักงานมี ทักษะความรู้ ที่ จ าเป็ นในการท างาน นอกจากนัน้ ธนาคารยัง เสริ ม สร้ า ง
วัฒ นธรรมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ปลุกจิตสานึกและสร้ างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุ้นให้ พนักงานร่ วมกันสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ
อยู่เสมอ
4.8 การสื่อ สารกับ พนักงานเป็ นเรื่ อ งที่ ธ นาคารมองเห็ น ความสาคัญ มาตลอด โดยจัดให้ มี HR Communications, HR
Minisite, HR on Call และ Yammer ให้ เป็ น ช่ อ งทางการติ ดต่ อ สื่อ สารระหว่ า งธนาคารและพนักงาน หรื อ พนักงานด้ ว ยกั น เอง
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้ พนักงานศึกษาข้ อมูลได้ ด้วยตนเองอย่างสะดวก
ทาให้ มีเวลาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้ มากขึ ้น
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5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภค
ธนาคารตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้บริโภค ธนาคารปฏิ บัติตามพระราชบัญญั ติค้ มุ ครองผู้บริ โภค
พ.ศ. 2522 อย่างเคร่ งครัด ทั ้งในด้ านการโฆษณา ธนาคารหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้ บริโภคและการใช้ ข้อความที่
อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี ้ ธนาคารไม่ทาการโฆษณาด้ วยวิธีการอันอาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจ หรืออันอาจ
ก่อให้ เกิดความราคาญแก่ผ้ บู ริโภค สาหรับด้ านสัญญานั ้น ธนาคารได้ กาหนดหนังสือสัญญาทุกฉบับมีข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ
เกี่ยวกับเงื่อนไข ข้ อตกลง ค่าใช้ จ่าย ระยะเวลาของสัญญา และระยะเวลาในการยกเลิกสัญญา จัดทาด้ วยภาษาที่ชดั เจน ใช้ ตัวอักษร
ที่อ่านและเข้ าใจง่าย เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถนาสัญญากลับไปศึกษาได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในสัญญา
จนเป็ นที่ เข้ าใจตรงกันทั ้งสองฝ่ าย นอกจากนี ้ ธนาคารไม่ กาหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็ น ธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการเอาเปรี ยบ
ผู้บริโภค
ธนาคารได้ จัดให้ มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ซึ่งกาหนด
แนวทางให้ กับ ทุกหน่ วยงานในการพัฒ นาแผนการดาเนิ น ธุรกิ จ อย่ างต่ อ เนื่อ ง รวมทัง้ ประเมิ นระดับความพร้ อมและจัดให้ มี การ
ทดสอบเพื่ อให้ มั่นใจว่า ธนาคารมีความพร้ อมในด้ านการดาเนินธุรกิจและบริ การลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่องและการกู้คืน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Business Continuity Plan and /IT Disaster Recovery Plan) ในสภาวะวิกฤต
นอกจากนี ้ ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการจัดเก็บและรักษาข้ อมูลของลูกค้ า ธนาคารได้ จัดให้ มีนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั ้งมีระเบียบปฏิ บตั ิในการใช้ ข้อมูลภายใน และดูแล
ให้ มีการปฏิ บัติ อย่างจริ งจังเพื่อมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่อยู่ในตาแหน่งหรื อสถานะที่ มีโอกาสล่วงรู้ ข้อมูลภายในของ
ธนาคารกระทาการแสวงหาประโยชน์ จากข้ อมูลนั ้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การนาข้ อมูลหรือความลับของธนาคารและ/หรื อลูกค้ า
ไปใช้ ในการทาธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรือลูกค้ าของธนาคาร รวมทั ้งการหาประโยชน์จากอานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
สาหรับปี 2561 ธนาคารยังคงตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน
โดยมุ่งเน้ นในการพัฒนาและจุดประกายให้ เกิดการเปลีย่ น เพื่อให้ เยาวชนและชุมชนได้ มากกว่า ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ไฟ-ฟ้า โดย
มูลนิธิ ทีเอ็ มบี อาทิ ศูน ย์ เรี ยนรู้ ไฟ-ฟ้ า สาหรับเยาวชนในชุมชน กิจ กรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่ อ ความยั่งยื นโดยอาสาสมัครทีเอ็ มบี ทั่ว
ประเทศ เพื่อปลูกจิตสานึกของการเป็ นผู้ให้ คืนสูช่ ุมชนรอบข้ างโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ รวมถึงการดาเนินโครงการเพื่อสาธารณ
กุศลอื่นๆ ที่สาคัญ อาทิ TMB I ING PARKRUN เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจให้ มีชีวิตที่เปลีย่ นไปในทาง
ที่ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ ความร่วมมื อกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการดาเนินโครงการ
วินยั ทางการเงินที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ พู ิการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มความมัน่ คงให้ แก่ผ้ พู ิการและครอบครัว
ธนาคารยังเป็ นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยซึง่ ภายใต้ การเป็ นสมาชิกนี ้ธนาคารมีส่วนร่วมในการเพิ่มโอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพการให้ บริการธุรกิจการเงินในด้ านต่างๆได้ แก่
• การสร้ างโครงสร้ างระบบการชาระเงินให้ รองรับความก้ าวหน้ าในด้ านดิจิตัล เช่น โครงการ National e-payment
•
•
•
•

การสนันสนุนระบบเศรษฐกิจ เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี ้ยต่าเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี
การสนับสนุนชุมชน เช่น โครงการให้ ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินแก่ชุมชนและสถานศึกษา
การเตรียมความพร้ อมในการเป็ นประชาคมอาเชียน
การเตรียมความพร้ อมให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ
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7. การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารได้ คานึงถึงเรื่ องของสภาวะโลกร้ อนที่เกิดขึ ้น และได้ ดาเนินการด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อม ในด้ านการปรับปรุ งอุปกรณ์ และ
ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสานักงานใหญ่ โดยมีแนวทางที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ดาเนินการปรับปรุงพื ้นที่ของชั ้นสานักงาน โดยเปลีย่ นไปใช้ หลอดไฟฟ้าชนิดที่เป็ น LED ในทุกๆ ชั ้นที่มีการปรับปรุง ทา
ให้ เกิดการประหยัดพลังงาน เพิ่มอายุของการใช้ งานที่ยาวนานกว่าหลอด Fluorescent แบบเดิม
2. ดาเนินการปรับปรุงพื ้นที่ชั ้นสานักงาน ซึง่ ได้ ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้ อมและคานึงถึงการประหยัดพลังงานดังนี ้
2.1 เปลีย่ นไปใช้ เครื่องปรับอากาศชนิด ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) แทน
เครื่องปรับอากาศชนิด Split type แบบเดิม ทาให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
2.2 มีการจากัดเต้ ารับไฟฟ้าที่ติดตั ้งที่โต๊ ะทางานเท่าที่จาเป็ นในการใช้ งานเท่านั ้น ทาให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
2.3 ติดตั ้งม่ านกัน แสงแดดชนิดทึบแสง 100% เพื่อกัน แสงและความร้ อ นที่จะเข้ ามาภายในอาคาร ทาให้ ระบบท า
ความเย็นไม่รับภาระจากภายนอกเพิ่ม ทาให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
2.4 ติดตั ้งฟิ ลม์กรองแสงด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตก เพื่อกันแสงและความร้ อนที่จะเข้ ามาภายในอาคาร ทาให้ ระบบ
ทาความเย็นไม่รับภาระจากภายนอกเพิ่ม ทาให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
2.5 เลือกใช้ กระเบื ้องยางที่ผ่านการรับรองในระดับ GREEN CERTIFICATE และติดตั ้งด้ วยกาว LOW V.O.C ซึง่ เป็ น
การรักษาสิง่ แวดล้ อม
2.6 เลือกใช้ ผนังชนิด DURA CLEAN สีขาว ทาให้ การใช้ ปริ มาณโคมแสงสว่างลดจานวนโคมและหลอดลงได้ ซึง่ เป็ น
การรักษาสิง่ แวดล้ อม
2.7 ดาเนินการปรับปรุงระบบ Fresh Air ที่เพิ่มปริ มาณของอ๊ อกซิเจน และลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ภายใน
ชั ้นสานักงานทั ้งหมด ทาให้ ผ้ ทู ี่อยู่ภายในอาคารมีความสดชื่น
2.8 ดาเนิ นการเปลี่ยน AHU ภายในชัน้ สานักงาน ท าให้ ระบบท าความเย็ น มี ป ระสิท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ ้นจากของเดิ ม ที่
เสือ่ มโทรม ทาความความเย็นได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
2.9 มีการติดตั ้งอุปกรณ์ VSD (Variable Speed Drive) สาหรับปรับความเร็วรอบมอเตอร์ AHU เพื่อการประหยัด
พลังงานในชั ้นที่ Renovate
2.10 ดาเนินการเปลีย่ นเครื่องทาน ้าเย็น (Chiller) ทาให้ ระบบทาความเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นจากของเดิมที่เครื่อง
ทาน ้าเย็นเสือ่ มโทรม ทาน ้าเย็นได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
2.11 ดาเนินการเปลีย่ นลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ โดยใช้ เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้
ทดแทนของเดิม ทาให้ เกิดการบริ การที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการคานวนการใช้ งานแบบอัตโนมัติ ประหยัด
พลังงาน
2.12 ดาเนินการเปลีย่ นบันไดเลือ่ น โดยใช้ เทคโนโลยี Inverter และ Computer Controller มาใช้ ทดแทนของเดิม ทา
ให้ เกิดการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการคานวนการใช้ งานแบบอัตโนมัติ ปรกระตุ้นและสร้ างจิตสานึกที่
ดีแก่พนักงาน ลูกค้ าของธนาคาร ในการที่จะช่วยกันปกป้องและรักษาสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมอยู่เสมอ
2.13 มีการปรับปรุง Capacitor Bank ที่ต้ ู MDB ใหม่ เพื่อเพิ่มค่า Power Factor เพื่อลดภาระโหลดให้ การไฟฟ้าได้
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นอกจากนั ้น ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการรักษาแวดล้ อมที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรีไซเคิลกระดาษ
โดยบริ จาคกระดาษในสานักงานให้ กับบริ ษั ทเอกชนเพื่อนาไปรี ไซเคิลเพื่อใช้ ประโยชน์ หรื อ การทาโครงการปลูกป่ าร่ วมกับคนใน
ท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ธนาคารให้ ความสาคัญกับมาตรการควบคุมการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยได้ เริ่ มการติดตั ้งระบบ censor ในห้ องน ้าเพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลต่อการดาเนินงานที่ยั่งยืนขององค์ กรโดยตารางการ
ใช้ ไฟฟ้าอาคารสานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาปี 2558 – 2561 มีค่าการใช้ พลังงานลดลงต่อเนื่องดังนี ้
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าใน
อาคาร )ช่ วงเวลาปกติ)

หน่วย

อาคารสานักงานใหญ่

KWh

อาคารสานักงานสาขา

KWh

ปี
2558

2559

2560

2561

17,446,000

17,585,000

17,324,400

16,846,000

26,864,210

25,534,140

24,405,685

19,655,880

นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ กาหนดเป้าหมายในการลดการใช้ พลังงานโดยได้ กาหนดแนวทางในการดาเนินการเพื่ อการลดใช้
พลังงานเป็ น 3 ด้ านคือ
1. การติดตั ้ง VSD เครื่องส่งลมเย็น AHU โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟฟ้าประมาณ 247,004 บาท/ปี
2. เปลีย่ นหลอดไฟเป็ น LED ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟฟ้าประมาณ 662,120 บาท/ปี
3. ควบคุม Chiller ตามสภาพอากาศ โดยตามเป้าหมายจะสามารถลดค่าไฟฟ้าประมาณ 990,815 บาท/ปี
ธนาคารมี น โยบายสนับ สนุน การให้ สิน เชื่ อ แก่ กลุ่ม ผู้ป ระกอบการที่ มี โครงการที่ ดีแ ละไม่ สร้ า งผลกระทบในด้ า นลบแก่
สิง่ แวดล้ อมโดยธนาคารได้ กาหนดนโยบาย Environmental and Social Responsibility เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อและ
กาหนดวิธีการในการตรวจสอบและคัดกรองลักษณะของการประกอบธุรกิจของลูกค้ าก่อนนามาวิเคราะห์ การให้ วงเงินสิน เชื่อ โดย
แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่คือ (1) สินเชื่ออุตสาหกรรมทั่วไป (2) กลุ่มสินเชื่อในอุตสาหกรรมที่มีข้อกาหนดเฉพาะซึ่งแยกเป็ น
อุตสาหกรรมที่ห้ามให้ สินเชื่อ และ 11 ประเภทอุตสาหกรรมที่อาจจะสร้ างผลกระทบในด้ านลบแก่สิ่งแวดล้ อมซึ่งจะมีแนวทางในการ
ตรวจสอบและติดตามการประกอบธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อที่ละเอียดมากขึ ้นเพื่อให้ มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจจะไม่สร้ างผลกระทบใน
ด้ านลบแก่สงิ่ แวดล้ อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่งเสริมให้ พนักงานได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั ้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
10.4 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารดาเนิน ธุ รกิ จด้ วยความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อ ม ในปี 2561 ธนาคารไม่ เคยถูกตรวจสอบหรื อ อยู่ระหว่า งถูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ในประเด็นการดาเนินธุรกิจของธนาคารที่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้ อ มอย่ างมี นัยสาคัญ และไม่ เคยปรากฏเป็ น ข่าวต่อ สาธารณชนที่ มี ผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิ จ ชื่อ เสียง หรื อความ
น่าเชื่อถือของธนาคาร
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ในปี 2561 ธนาคารยังคงตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ดาเนินการเลือกใช้ เสื ้อยืดที่
ใช้ เทคโนโลยี “DryDye” ซึ่งมี การผลิตโดยไม่ ใช้ น ้าและเก็บพลังงานการใช้ งานในกระบวนการผลิตเสื ้อยืด ในโครงการ TMB I ING
PARKRUN ในช่วงหลายปี ปริมาณการใช้ น ้าในปี 2558 จนถึงปั จจุบนั ตามรายละเอียดดังนี ้
ปริ มาณการใช้ นา้ จากโครงการ

หน่วย

TMB I ING PARKRUN

ลิตร

ปี
2558

2559

2560

240,000
ลิตร

360,000
ลิตร

300,000
ลิตร

2561

รวม

300,000 1,200,000
ลิตร
ลิตร

ในปี 2561 ธนาคารรณรงค์ ให้ พนักงานให้ ความสาคัญกับ การแยกขยะเพื่อเป็ นการลดปริ มาณขยะและนากลับมาใช้ ใหม่
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดจิตสานึกในการร่ วมกันรักษาสิง่ แวดล้ อม
10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
นอกเหนื อจากการดาเนินงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็ น ส่วนหนึ่งของการ
ปฏิ บตั ิงานประจาวันแล้ ว ธนาคารยังมุ่งให้ ความสาคัญกับการสร้ างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยมีกล
ยุทธ์ หลักในการดาเนินงานที่สะท้ อนแนวคิด “เปลี่ยน เพื่อให้ ชีวิตคุณดีขึ ้น” (Make THE Difference) ผ่านโครงการไฟ-ฟ้ า ที่ม่งุ จุด
ประกายเยาวชนและชุม ชนให้ ได้ ม ากกว่ า เพื่ อเสริ ม สร้ างสิ่งดี ๆ คื น สู่สังคมไทยอย่า งยั่ง ยืน ด้ ว ยกลยุท ธ์ หลักใน การดาเนิน งานที่
สะท้ อนแนวคิด Make THE Difference ผ่านโครงการหลัก ๆ ได้ แก่
• ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี: ปั จจุบนั มีทั ้งสิ ้น 4 ศูนย์ ได้ แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้าประดิพทั ธ์ ศูนย์ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ ศูนย์ไฟ-ฟ้า
จันทน์ และศูนย์ไฟ-ฟ้าบางกอกน้ อย เพื่อให้ โอกาสและปลูกฝั งให้ เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี ได้ ร้ ูจกั ใช้ เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรู้ และการทากิจกรรมสร้ างสรรค์เชิงศิลปะ รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ
ด้ วยจุดมุ่งหมายให้ เยาวชนได้ นาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเปลีย่ นแปลงสังคมรอบข้ างให้ ดีขึ ้นอย่าง
ยัง่ ยืน
• โครงการไฟ-ฟ้า บริ ดจ์ (กิ จกรรมสร้ างสรรค์ เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรี ยน): เพื่อให้ การเข้ า ถึงเยาวชนในชุม ชนเป็ น ไปได้ มากขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่ อส่งเสริ มและจุดประกายการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้ างสรรค์ เชิงศิลปะให้ กับนักเรี ยนในโรงเรียน
กว่า 80 แห่งทัว่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2561 มีเยาวชนเข้ าร่วมในโครงการมากกว่า 150,000 ราย
• กิจ กรรมไฟ-ฟ้ า อาร์ ท เฟสติวัล (เทศกาลศิ ลปะประจ าปี ) : เป็ น การรวบรวมและคัดเลือ กผลงานทางศิ ลปะ ผลิตภั ณ ฑ์
รวมทัง้ การแสดงของเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า ภายใต้ แนวคิด “เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม” เพื่อแสดงความสามารถที่เกิดจากการ
ได้ รับการจุดประกายมาตลอดทั ้งปี ของเด็กๆ พร้ อมสร้ างแรงบันดาลใจจากเด็ก ๆ สูพ่ นักงานทีเอ็มบี ในการส่งต่อพลังแห่ง
การให้ ที่ยงั่ ยืนสูส่ งั คม
• กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อ ความยั่งยืน : ด้ วยความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีที่ จะให้ ชุมชนได้ มากกว่า กิจกรรมนี จ้ ึงเป็ นการมอบ
โอกาสให้ อาสาสมั ค รที เ อ็ ม บี ทั่ ว ประเทศได้ น าความรู้ ความสามารถของพนั ก งานจิ ต อาสา เข้ าไปจุ ด ประกายการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒ นาชุม ชนในพื น้ ที่ เป้ าหมายให้ ดีขึน้ อย่ างยั่งยื น โดยในปี 2561 ที่ ผ่า นมาได้ รับ ความร่ ว มมื อ จาก
อาสาสมัครทีเอ็มบีทั่วประเทศ และเป็ นปี แรกที่ได้ มีการผนึกพลังของอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ได้ แก่ ทีมเครือข่ายการ
ขายและที่ปรึกษาลูกค้ ารายย่อย (ASN), ทีมบริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าธุรกิจ (BB), ทีมบริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าเอสเอ็มอี
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ขนาดเล็ก (SE) และทีมจากสานักงานใหญ่ เข้ าร่ วมเปลีย่ นชุมชนอย่างยัง่ ยืนรวม 37 โครงการทัว่ ประเทศ ตอบโจทย์ ความ
ต้ องการหลักของชุม ชน 5 ด้ านได้ แก่ 1) สุขภาวะและสิ่งแวดล้ อ มที่ ดีขึน้ 2) เศรษฐกิ จพอเพี ยง 3) ผู้พิ การ/สูงวัยมีความ
เป็ นอยู่ ดี ขึ น้ 4) การเรี ย นรู้ และการศึ ก ษาที่ ดี ขึ น้ และ 5) อนุ รักษ์ วัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ซึ่ง ในปี นี ค้ าดว่ า มี ช าวชุม ชนได้
ผลประโยชน์ทั ้งทางตรงและทางอ้ อมรวมกว่า 50,000 รายจากการพัฒนาชุมชน 37 โครงการ
นอกจากนี ้ ยังมีโครงการเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ที่สาคัญ อาทิ
• TMB I ING PARKRUN 2018 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล รายได้ ทั ้งหมดไม่หกั ค่าใช้ จ่าย มูลนิธิทีเอ็มบีมอบให้ มูล นิธิเด็ก
โรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยานิวัฒ นาฯ เพื่อมอบเป็ นค่าผ่าตัดหัวใจให้ เด็กโรคหัวใจ
อย่างต่อเนื่องมาตั ้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2561 นี ้ได้ ยกระดับการวิ่งเป็ นแบบพร้ อมกันทั ้งประเทศ (Virtual Park Run) มีนัก
วิ่งให้ ความสนใจเข้ าร่ วมกว่าหมื่นคน และทีเอ็มบีช่วยสมทบอีก 1 ล้ านบาท โดยสรุปยอดเงิน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ได้ รับเงินบริจาค รวมกับที่ทีเอ็มบีสมทบเพิ่ม รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 9,170,273.63 บาทซึ่งสามารถช่วยเป็ นค่าผ่าตัดให้ กับเด็ก
ผู้ป่วยโรคหัวใจในปี นี ้ได้ ทั ้งสิ ้น 305 คน (หมายเหตุ : ค่าใช้ จ่ายในการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจในปี 2561 = 30,000 บาทต่อคน)
• โครงการวินัยการเงิ นให้ คนพิการ สืบ เนื่อ งจากทีเอ็ มบี ในฐานะ 1 ใน 15 สมาชิกของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย
ร่วมกับองค์ กรภาคี ในการวางแผนและเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อกลุม่ คนพิการที่ได้ รับการจ้ างงานโดยสภากาชาด โดย
ทีเอ็มบีได้ ให้ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและดาเนินโครงการนาร่องในการให้ ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้ คน
พิการ โครงการนี ้มีวัตถุประสงค์ หลักในการจัดกิจกรรม Pilot Test เพื่อออกแบบเครื่ องมือและเนื ้อหาสาหรับให้ ความรู้เรื่ อง
วินัยการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มคนพิการ โดยจะเริ่ มต้ นกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ป ฎิ บัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด
ผู้ดูแลผู้พิการประจาเหล่ากาชาดจังหวัด ร่ วมทั ้งเหล่ากาชาด เป็ นกลุ่มแรก ซึง่ จัดให้ มีการอบรมในช่วงไตรมาสที่สี่ ปี 2561
ใช้ ระยะเวลา 2 วัน โดยที่ผลของการพัฒ นาหลักสูต รนี ้เพื่อนาไปใช้ อบรมให้ กับคนพิการที่จะได้ รับการจ้ างงานในปี 2562
ประมาณ 1,000 คน ภาพรวมการดาเนินโครงการในปี ที่ 2561 เกิดผลสาเร็จ ดังนี ้
1. พัฒนาทักษะการให้ ความรู้ทางการเงินแก่ผ้ พู ิการ และกลุม่ เป้าหมายที่จะเป็ นแกนนาที่จะไปถ่ายทอดต่อ รวม 30 คน
2. ผู้พกิ ารได้ นาความรู้ด้านวินยั การเงินสาหรับคนพิการ วิธีการและขั ้นตอนการวิเคราะห์ วางแผนการเงิน และการออมเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพไปปรับใช้ เพื่อให้ เห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรมนาไปสู่ความมัน่ คงของตนเองและครอบครัวในอนาคต
3. พัฒนาเป็ นหลักสูตรต้ นแบบ วินัยการเงินสาหรับกลุม่ ผู้พิการ โดยคณะทางานได้ มีการวางแผนต่อยอดพัฒนาหลักสูตรที่
ช่วยให้ กลุม่ ผู้พิการสามารถนาความรู้และกระบวนการไปถ่ายทอดและแนะนาวิธีการปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็ นการ
ช่วยเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั เพื่อนๆ และครอบครัวของคนพิการต่อไป
ไฟ-ฟ้ า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากที เอ็มบี จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสร้ างสรรค์ สิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อจุดประกาย
เยาวชนและชุมชนให้ ได้ มากกว่า ตามแนวคิด Make THE Difference ต่อไป
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11.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิน งานของธนาคาร โดยให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุม ภายในทัง้ ใน
ระดับบริ หารและระดับปฏิ บัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้ างองค์ กรที่ดี การแบ่งแยกหน้ าที่ และการกาหนดอานาจ
และระดับในการอนุมัติรายการเพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสียและธนาคารได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาล ทาหน้ าที่
กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี ้เพื่อให้ ความ
เชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบได้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในธนาคารและรายการระหว่างกัน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร และรายงานผลการตรวจสอบยังเป็ นเครื่องมือให้ ฝ่ายบริหารพัฒนากระบวนการและการควบคุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ร่ว มประชุมด้ วย ได้ พิ จารณาและรับทราบผลการประเมิน ระบบการควบคุม ภายในของธนาคาร ซึ่งนาเสนอโดยหัวหน้ าเจ้ าหน้ า ที่
บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้ พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ตามองค์ ประกอบสาคัญ
5 ประการ ได้ แก่ องค์ กรและสภาพแวดล้ อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและ
การสือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตาม
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร ซึ่งโดยทัว่ ไป
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคงต้ องมี การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปั จจัย
ความเสี่ยงของสภาพแวดล้ อมในยุคดิจิ ตัล และได้ ติดตามพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการการควบคุมภายในโดยฝ่ ายบริหาร
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ คาแนะนาและติดตามการดาเนิ นงานตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ และมีการรายงานความ
คืบหน้ าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการ จานวน 3 ท่ าน ซึ่ง เป็ น
กรรมการอิสระ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่บริหารและพนักงานธนาคาร ได้ ปฏิ บตั ิภาระกิจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ ธนาคารปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั ้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลการปฏิ บัติงาน
(Compliance function) โดยได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกาชับให้ พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี รวมทั ้งเสนอการเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี และ
กาหนดค่ าสอบบัญ ชีป ระจ าปี รวมทัง้ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการว่า จ้ า งหรื อ การท าข้ อตกลงกับ ผู้สอบบัญ ชีใ น
ภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
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6. กากับดูแลการปฏิ บัติงานด้ านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ ชิด ตั ้งแต่การอนุมัติแผนงานการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานด้ านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้ สายงานตรวจสอบสามารถปฏิ บัติหน้ าที่
ได้ อ ย่ างอิสระ และมีท รั พ ยากรที่ เหมาะสมและเพี ยงพอเพื่ อ การปฏิ บัติห น้ าที่ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
ข้ อกาหนดของทางการ
7. ทบทวนและติ ดตามข้ อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ ามี มาตรการแก้ ไขอย่า ง
เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิ ้น 12 ครัง้ ในระหว่างปี 2561 การเข้ าร่ วมประชุม ของกรรมการแต่ละท่ านได้
รายงานไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการในรายงานประจาปี โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับข้ อ มูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและความร่วมมือด้ วยดีจากฝ่ ายจัดการของธนาคาร ทั ้งได้ เชิญผู้เกี่ยวข้ องเข้ าชี ้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบถามและรับฟั งคาชี ้แจงจากผู้บ ริห ารและผู้สอบบัญชีในเรื่ องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน
และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว
มี ค วามถู กต้ องตามที่ ค วรในสาระส าคั ญ และเชื่ อ ถื อ ได้ ตามหลัก การบั ญ ชี ที่ รับ รองทั่ว ไป รายการที่ อ าจมี ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ผ่านการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้ าทั่วไป นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิ บัติงานและความเป็ นอิสระในการปฏิ บัติ
หน้ า ที่ ของผู้สอบบัญ ชี ภ ายนอกในปี ที่ ผ่านมา พร้ อมทัง้ ได้ พิ จ ารณาถึง การสับ เปลี่ยนหมุน เวียนผู้ตรวจสอบบัญ ชีเห็ น ว่า มี ความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ หลักเกณฑ์ ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบในการเสนอรายชื่อ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจาปี 2562 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ของทางการของธนาคารโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคง
ต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปั จจัยความเสีย่ งของสภาพแวดล้ อมใน
ยุคดิจิตัล ธนาคารยังคงให้ ความสาคัญกับการปฏิ บัติและการบังคับ ใช้ อ ย่างต่อเนื่อง ให้ การฝึ กอบรมที่จาเป็ น แก่พนักงาน รวมทัง้
กระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ ไข และมาตรการทางวินัยต่อผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้ การปฏิ บัติ
บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ นย ้าให้ ฝ่ายบริ หารแก้ ไขการดาเนินงานตามข้ อสังเกตจาก
การตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้ า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงานของธนาคาร
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตั ้ง นายสุนทร รักพาณิชย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอี ยดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมทีเ่ กี ่ยวข้องกับงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
11.3.2 หัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตั ้ง นายวรุ ณ กาญจนภู ดารงตาแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารกากับการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอี ยดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที ่เกี ่ยวข้องกับงานกากับ
ดูแลการปฏิ บตั ิ งาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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รายการระหว่ างกัน

12.1

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี
ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งประกอบด้ วยคานิยามและลักษณะความสัมพัน ธ์
นโยบายการกาหนดราคา รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริ หารสาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ยอดคงเหลือกับบุคคล
หรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกัน ผลตอบแทนของผู้บ ริ หารระดับ สูง ผลประโยชน์ อื่น ที่จ่า ยแก่ผ้ ูบริ ห ารระดับ สูงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
12.2

มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในการทาธุรกิจ ธนาคารจะยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้ อง โปร่ งใส และผลประโยชน์ ของธนาคารเป็ นสาคัญโดยธนาคาร
ได้ ให้ ความสาคัญ ต่ อ การป้ อ งกัน ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละการท ารายการระหว่า งกั น และรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ข้ อกาหนดของทางการ จึงได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารขึ ้นไปเปิ ดเผยข้ อมูลความสัมพันธ์ หรื อ
ความเกี่ ยวโยงในกิจ การที่ มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องหรื อ เกี่ ยวโยงกันเป็ นประจาทุกไตรมาส และได้ จัดท านโยบาย TMB Policy on
Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั ้งคู่มือปฏิ บัติในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์
ขัดแย้ ง โดยในการพิจารณาทารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ เกี่ยวข้ อง หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะดาเนินการด้ วยหลักความ
เสมอภาคและยุติธรรม เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทั ้งกาหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้ องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม รวมทั ้งต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารไม่ มีนโยบายให้ สินเชื่อโดยตรง แก่ กรรมการและผู้บ ริ หาร รวมทั ้งผู้เกี่ยวข้ อง สาหรับ การให้ สินเชื่อหรื อ ลงทุน ใน
กิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรือผู้บริ หารระดับสูงมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้ อง จะต้ องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผลการดาเนินงาน
หรื อวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ของโครงการ ต้ องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้ าทัว่ ไป มีการควบคุมปริ มาณการให้ สินเชื่อหรือลงทุน
มิให้ มีปริ มาณเกินสมควร และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารด้ วยมติเอกฉันท์ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่
อาจมีผลประโยชน์ ขดั แย้ งซึ่งมีขนาดของรายการสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ น
ธรรมและไม่ มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ก่อ นที่ จ ะท ารายการ สาหรับ รายการที่ ต่ า กว่ าเกณฑ์ ที่ กาหนด จะมี การรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะๆ ทั ้งนี ้ รายการทั ้งหมดจะถูกเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ ที่ทางการ
กาหนด
สาหรับการทารายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมัน่ ในหลักการเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร และผู้ถื อหุ้น
โดยอย่างน้ อยจะต้ องมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไป (arm’s length basis) ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบาย
และแนวทางปฏิ บตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น รวมทั ้งจะมีการปรับปรุ งนโยบายและคู่มือปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ ที่เปลีย่ นแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่องด้ วย
12.3

การให้ บุคคลซึ่งอาจมี ความขั ดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในบริ ษัทย่ อย หรื อบริ ษัทร่ วม แทนการถือหุ้นของ
ธนาคารโดยตรง

ธนาคารไม่มีการให้ บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่ วม แทนการถือหุ้นของ
ธนาคารโดยตรง
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ในการอ่ านคาอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริ ห าร ผู้ลงทุน ควรอ่ านประกอบกับงบการเงิน ของธนาคาร ซึ่งมี การสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ ซึง่ ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้ องใช้ ดลุ ยพินิจ การประมาณการและข้ อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั ้นๆ
เพื่อให้ การจัดทางบการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1

งบการเงิน
งบการเงินสาหรับ ปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558-2561 ตรวจสอบโดย คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
13.2

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ ตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและได้ แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรั บระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรั พย์
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

2561

หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2560 ร้ อยละของ 2559 ร้ อยละของ
สินทรั พย์
สินทรั พย์
สินทรั พย์
รวม
รวม
รวม

15,234
113,522
7,917
73,477
4,577

1.7
12.7
1.0
8.2
0.5

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
-

685,793
1,308
687,101
(86)
(31,976)
(999)
654,040
2,614
11,876
2,592
401
1,251
4,212
891,713

77.0
0.1
77.1
(3.6)
(0.1)
73.4
0.3
1.3
0.3
0.1
0.5
100.0

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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)

2561

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 44,108,738,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 43,851,893,110 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2560 : 43,839,858,871 หุ้น และ 31 ธันวาคม
2559 :
43,807,370,307 หุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

649,568
64,267
3,505
396
7,328
35,124
1,221
630
17,594
13,301
792,934

หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2560 ร้ อยละของ 2559 ร้ อยละของ
สินทรั พย์
สินทรั พย์
สินทรั พย์
รวม
รวม
รวม
72.9 611,430
7.2 60,349
0.4
3,665
386
0.8
8,559
4.0 33,351
0.1
1,301
0.1
544
2.0 18,908
1.5 15,523
89.0 754,016

72.5 598,948
7.2 45,417
0.4 4,032
362
1.0 10,728
4.0 39,874
1,657
0.2 1,453
0.1
701
2.2
218
1.8 10,078
89.4 713,468

75.1
5.7
0.5
1.4
5.0
0.2
0.2
0.1
1.3
89.5

41,903

4.7

41,903

5.0

41,903

5.3

41,659

4.7

41,648

4.9

41,617

5.2

404
4,811

0.5

379
5,097

0.6

325
5,278

0.7

0.3 2,120
4.8 34,383
10.6 83,723
125
10.6 83,848
100.0 797,316

0.3
4.3
10.5
10.5
100.0

3,000
48,905
98,779
98,779
891,713
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม

2561
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้ อยค่ า และภาษีเงินได้
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไรสาหรั บปี

35,128
10,631
24,497
12,764
3,427
9,337
1,529

หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ 2560
ร้ อยละ
2559
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม
รวม
56.6 34,713
68.9 35,631
73.8
17.1
9,979
19.8 10,870
22.5
39.5 24,734
49.1 24,761
51.3
20.6 13,533
26.9 10,168
21.1
5.5
2,947
5.9
2,171
4.5
15.1 10,586
21.0
7,997
16.6
2.4
1,147
2.3
1,692
3.5

(11)
11,963

19.2

(24)
64

0.1

(13)
201

0.4

64
663
48,042

0.1
1.1
77.4

932
37,439

1.8
74.3

585
35,223

1.2
73.0

8,198
44
3,431
1,264
4,538
17,475

13.2
0.1
5.5
2.1
7.3
28.2

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

30,567
16,100
14,467
2,866
11,601

49.2
25.9
23.3
4.6
18.7

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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม (ต่ อ)

2561
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน ใน
ต่างประเทศ
ภาษี เงินได้ เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ
2560
ร้ อยละ 2559
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม
รวม

(80)

(0.1)

103

0.2

(173)

(10)

-

(51)

(0.1)

-

-

18
(72)

(0.1)

(10) 42

0.1

35
(138)

0.1
(0.3)

(48)

(0.1)

(40)

(0.1)

2,079

4.3

79

0.1

193

0.4

89

0.2

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี - สุ ทธิจากภาษีเงิน
ได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

(6)
25
(47)

(0.1)

(31)
122
164

(0.1)
0.2
0.3

(433)
1,735
1,597

(0.9)
3.6
3.3

11,554

18.6

8,892

17.7

9,841

20.4

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรั บปี

11,601
11,601

18.7
18.7

8,687
41
8,728

17.2
0.1
17.3

8,226
18
8,244

17.0
0.1
17.1

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

11,554
11,554

18.6
18.6

8,851
41
8,892

17.6
0.1
17.7

9,823
18
9,841

20.3
0.1
20.4

รายการที่ต้องไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษี เงินได้ เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไป
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

0.2646

0.1982

0.1879

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

0.2646

0.1981

0.1876
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

2559

14,467

10,732

9,984

1,425
16,100
10
124

1,340
8,915
23
287

1,254
8,650
(55)
(12)

157
1
2
(17)
(113)
(11,851)

19
(22)
9
(43)
(43)
-

364
5
(5)
(37)
(206)
-

11
(471)
(74)
1
(64)
(24,497)
(19)
33,593
(9,339)
(1,288)

24
(383)
(1,028)
15
(24,734)
(32)
33,783
(8,626)
(2,252)

13
(67)
376
37
(24,761)
(62)
34,471
(9,675)
(1,466)

18,158

17,984

18,808

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษี เงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
สารองประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานและ
ประมาณการหนี ้สินอื่น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้ า
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการปรับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินที่กาหนด
ให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากตราสารอนุพันธ์
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
ค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรั พย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี ้อื่น
รายได้ ค้างรับอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสัน้
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอื่น
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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2561

2560

2559

(5,032)
(674)
(50,469)
(209)
358
249
(314)

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

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

38,073
3,917
(160)
(246)
(51)
183
(214)
(1,310)
(2,094)
165

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)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนและจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นกู้
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
จ่ายเงินปั นผลให้ กับส่วนได้ เสียที่ไม่มจี านวนควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2561

2560

2559

1,373
19
(80,860)
76,805
(12,900)
5,286
102
11,438
(1,068)
(5)
(1,019)
141
(688)

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

(13)
(1,320)
4,868
(3,009)
(1)
(2,630)
(2,105)
(10)
(2,638)
17,872
15,234

(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
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13.4

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2559

งบการเงินรวม
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)(1)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราดอกเบี ้ยรับ (ร้ อยละ)(2)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย (ร้ อยละ)(3)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ (ร้ อยละ)(4)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินกู้ยืม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนี ้สินรวม (ร้ อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)(5)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้ อยละ)(6)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อสินเชื่อรวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (ร้ อยละ) (7)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ร้ อยละ)(8)
อัตราส่วนดอกเบี ้ยค้ างรับต่อสินเชื่อรวม (ร้ อยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)

69.7
18.7
12.4
4.4
1.5
2.9
19.7

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

36.4
2.8
1.4
0.07

47.3
3.0
1.1
0.06

46.9
3.0
1.0
0.06

8.0
99.6
105.6
81.9
34.8
17.5

8.4
99.2
105.2
81.1
31.1
17.3

8.5
92.3
99.1
83.9
32.7
18.1

4.8
1.1
152
2.8
0.2

3.9
1.4
143
2.4
0.2

4.2
2.2
143
2.5
0.2

อัตรากาไรขั ้นต้ น = รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ / รายได้ ดอกเบี ้ย
อัตราดอกเบี ้ยรับ = รายได้ ดอกเบี ้ย / สินทรัพย์ที่กอ่ ให้ เกิดรายได้ เฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย / หนี ้สินที่กอ่ ให้ เกิดดอกเบี ้ยเฉลี่ย(10)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินให้ สินเชื่อ) / รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ + รายได้ คา่ ธรรมเนี ยม
และบริ การสุทธิ + รายได้ จากการดาเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินให้ สินเชื่อ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลจ่าย / กาไรสุทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี 2560 เป็ นไปตามข้ อเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2561
(6) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (งบเฉพาะธนาคาร)
(7) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ + ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ / เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
(8) อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) สินทรัพย์ที่กอ่ ให้ เกิดรายได้ เฉลี่ย = เงินให้ สินเชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านสินทรัพย์ที่มีดอกเบี ้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนในตราสารหนี ้เฉลี่ย
(10) หนี ้สินที่กอ่ ให้ เกิดดอกเบี ย้ เฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยเฉลี่ย + ตราสารหนี ้และเงินกู้ยืมเฉลี่ย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ ม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561
ปี 2561 เป็ นปี ที่เศรษฐกิจไทยสามารถรักษาแรงส่งการเติบโตที่ดีได้ ต่อเนื่องท่ามกลางปั จจัยภายนอกที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น โดยในช่วงครึ่ง
แรกของปี เครื่ องยนต์เศรษฐกิจในทุกด้ านมีแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาคส่งออกสามารถเติบโตได้ ถึงร้ อยละ11
ด้ วยแรงหนุนจากการฟื น้ ตัวของการค้ าโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ดีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวแข็งแกร่ ง นา
โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี ้ กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศทั ้งการบริโภคที่ขยายตัวดีจากสินค้ าคงทนเป็ นหลักซึ่งเป็ นผลจากการ
ปลดล็อกมาตรการรถคัน แรก และการลงทุน ภาคเอกชนขยายตัวชัดเจนขึน้ แม้ ยังไม่ เป็ น ไปในอัตราเร่ ง สอดคล้ อ งกับ ความเชื่ อ มั่น
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง รวมทั ้งเม็ดเงินลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในระดับที่ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ทา
ให้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปี แรกขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.8
อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากองค์ ป ระกอบเศรษฐกิจมีแนวโน้ มแผ่วลงในช่วงครึ่งปี หลัง โดยเฉพาะแรงฉุดของสองปั จจัยหลักทั ้งการ
ส่งออกที่ได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่สง่ ผลทางอ้ อมมาถึงไทยในฐานะที่เป็ นซัพพลายเชนของจีน และภาค
การท่องเที่ยวที่ได้ รับผลกระทบจากที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จ.ภูเก็ต ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงและยัง
ไม่ฟื้นสู่ระดับปกติในปี นี ้ ขณะที่ยัง ได้ รับแรงหนุนจากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ โดยการบริโภคได้ รับปั จจัยบวกเพิ่มจากนโยบาย
ภาครัฐที่สนับสนุนรายจ่ายภาคครัวเรือน นอกจากนี ้ การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ ้นต่อเนื่องสอดคล้ องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคธุรกิจที่
อยู่ในระดับมากกว่า 50 ต่อเนื่องมาตั ้งแต่ปี 2560 ทั ้งนี ้ จากเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่มีแรงส่งดีในช่วงครึ่งปี แรก แต่แผ่วลงในช่วงครึ่งปี หลัง
ทาให้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี 2560
แนวโน้ มเศรษฐกิจปี 2562
TMB Analytics คาดเศรษฐกิ จ ไทยมี โมเมนตัม เติ บ โตในเกณฑ์ ดีต่อ เนื่ อ งที่ ร้อ ยละ 3.8 แม้ จ ะชะลอลงจากปี ที่ ผ่า นมา โดยมี ปั จจัย
ภายในประเทศที่แ ข็ง แกร่ งเป็ น แรงขับเคลื่อ นหลัก การบริ โภคภาคเอกชนมีแ นวโน้ มขยายตัวต่ อ เนื่ อ งแม้ ไม่ เป็ น อัตราเร่ ง การลงทุน
ภาคเอกชนมี แนวโน้ มดีโดยมีปั จจัยหนุนจากการขยายกาลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรม และคาดเริ่ มมีการลงทุนของอุตสาหกรรม
S-Curve ที่ ได้ รับการอนุมัติจาก BOI ในปี 2559-2560 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิ โตรเคมี เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
แนวโน้ มการย้ ายฐานการผลิตมาไทย สอดคล้ องกับการลงทุนภาครัฐ ที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้ างพื ้นฐานที่รองรับ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรื อ EEC เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ ซ่อมอากาศยานอู่
ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง คิดเป็ นเม็ดเงินกว่า 1 แสนล้ านบาท ขณะที่ ปั จจัยภายนอกจะเป็ นความเสีย่ งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมาก
ขึ ้น ทั ้งเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มชะลอลง และสงครามการค้ าที่อาจทวีความรุนแรงขึ ้นกระทบต่อภาคส่งออก คาดมูลค่าส่งออกเติบโต
ชะลอลงที่ร้อยละ 4.3 จากร้ อยละ 6.7 ในปี ก่อนหน้ า สาหรับภาคการท่องเที่ยว คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากการกลับมาสูร่ ะดับปกติของ
ตลาดนักท่ องเที่ ยวจีน ในด้ านตลาดการเงิน ดอกเบี ้ยนโยบายมีโอกาสปรับ ขึ ้นจากร้ อยละ 1.75 เป็ นร้ อยละ 2.0 ณ สิ ้นปี 2562 โดยมี
ปั จจัยสนับสนุนทั ้งการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ถือว่าสูงกว่าระดับศัก ยภาพ และอัตราเงินเฟ้อขยับสูงขึ ้นอยู่ในกรอบเป้าหมาย สาหรับ
ค่า เงิน บาทมี แ นวโน้ ม ผัน ผวนมากกว่ าปี ก่อ นหน้ า จากความไม่ แน่ น อนของการดาเนิ น นโยบายของธนาคารกลางหลักอาทิ การขึน้
ดอกเบี ้ยของเฟดที่น้อยกว่าคาด และเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าจากภาคส่งออกที่ชะลอตัว ขณะที่การไหลเข้ าของเงินทุนต่างชาติผนั ผวน
มากขึน้ จากสภาพคล่องโลกที่ตึงตัวมากขึ ้น กดดันเงินบาททัง้ ปี เฉลี่ยที่ 32.75 บาทต่อดอลลาร์ อ่ อนค่าจากเฉลี่ยราว 32.30 บาทต่ อ
ดอลลาร์ ในปี 2561
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สรุ ปผู้บริ หาร
ในปี 2561 ธนาคารเสริ มความแข็งแกร่ งด้ านเงินฝากด้ วยแนวคิด “Get More with TMB” และสามารถขยายฐานเงินฝากได้
ร้ อยละ 6.2 ขณะที่เป้ าหมายหลักด้ านสินเชื่อคือการเน้ นคุณภาพของพอร์ ตในภาวะที่เศรษฐกิจไทยฟื ้ นตัวในลักษณะกระจุก
ตัว ธนาคารจึงปล่ อยสินเชื่ออย่ างระมัดระวัง โดยสินเชื่อเติบโตได้ ท่ รี ้ อยละ 6.6 ทัง้ นี ้ รายได้ จากการดาเนินงานเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 28.3 ส่ วนค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้ ลดลงร้ อยละ 1.8 ส่ งผลให้ กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ หรื อ PPOP
รอบ 12 เดือนอยู่ท่ ีจานวน 30,540 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 54.7 จากปี ก่ อนหน้ า และจาก PPOP ที่สูงขึน้ ทีเอ็มบีจงึ
ดาเนินการตัง้ สารองฯ เพิ่มขึน้ เพื่อความรอบคอบและเตรี ยมพร้ อมรั บ IFRS 9 ส่ งผลให้ Coverage ratio เพิ่มขึน้ มาอยู่ท่ ี
ร้ อยละ 152 และกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 33.6 จากปี ก่ อน มาอยู่ท่ ี 11,601 ล้ านบาท
เงินฝากเติบโตร้ อยละ 6.2 จากผลิตภัณฑ์ เงินฝากหลักของกลุ่มลูกค้ ารายย่ อย: เงินฝากสามารถขยายตัวได้ ที่ร้อยละ 6.2 จากปี ที่
ผ่านมา มาอยู่ที่ 6.5 แสนล้ านบาท ปั จจัยหนุนหลักมาจากผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อออม โดยเงินฝาก No-Fixed เติบโตร้ อยละ 14.3 และ
เงินฝาก ME save ซึง่ เป็ นบัญชีเงินฝากบนดิจิทัลแพลตฟอร์ มขยายตัวได้ ที่ร้อยละ 11.5 สาหรับเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรมขยายตัวปาน
กลางที่ร้อยละ 2.1 หนุนโดยเงินฝาก One Bank สาหรับลูกค้ าธุรกิจ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.5 และเงินฝาก All Free สาหรับลูกค้ ารายย่อย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 ซึง่ สะท้ อนแนวคิด “Get More with TMB”
สินเชื่อรวมขยายตัวร้ อยละ 6.6 จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย: เพื่อเน้ นคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อ ทีเอ็มบีดาเนินการปล่อยสินเชื่ออย่าง
ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการโตสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการฟื น้ ในลักษณะกระจุกตัว
ขณะที่ยงั คงเผชิญความผันผวนจากปั จจัยภายนอก ทาให้ สนิ เชื่อเติบโตได้ ร้อยละ 6.6 จาก ณ สิ ้นปี 2560 มาอยู่ที่ 6.86 แสนล้ านบาท
ปั จจัยหลักมาจากกลุ่มลูกค้ ารายย่อย (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.8) โดยเฉพาะจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.7) ตามมาด้ วย
สินเชื่อลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึง่ ขยายตัวร้ อยละ 5.1 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ Trade Finance (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.7) ทั ้งนี ้สินเชื่อเอสเอ็มอี
ขนาดเล็กยังคงมีแนวโน้ มการฟื ้นตัวที่ดี โดยมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 1.7 จากปี ที่ผ่านมา
การเติบโตของ PPOP เป็ นผลจากรายได้ ทีม่ ิใช่ ดอกเบีย้ และการบริ หารค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทีด่ ี: รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.0 มาอยู่ที่ 24,497 ล้ านบาท เนื่องจาก NIM ลดลง 19 bps มาอยู่ที่ร้อยละ 2.94 มีสาเหตุหลักมาจากการชะลอ
ตัวของสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กซึ่งเป็ นกลุ่มที่ให้ ผลตอบแทนสูง ขณะเดียวกันรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85.3 มาอยู่ที่ 23,545
ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากการบันทึกกาไรจานวน 1.18 หมื่นล้ านจากดีลการขายหุ้นบลจ. ทหารไทยให้ แก่อีสท์ สปริงในเดือนกรกฎาคม
2561 โดยรวมธนาคารมีรายได้ จากการดาเนินงานอยู่ที่ 48,042 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
อย่างไรก็ดีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานมีการบริหารจัดการที่ดีและลดลงร้ อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 17,475 ล้ านบาท ขณะที่ PPOP เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 54.7 มาอยู่ที่ 30,540 ล้ านบาท
การตั้งสารองฯเพิ่มขึ้นเพื่อเตรี ยมรั บ IFRS 9 และการบริ หารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพอย่ างรอบคอบ: การบริหารความเสีย่ ง
อย่างรอบคอบและดูแลคุณภาพสินทรัพย์เป็ นหนึง่ ในเป้าหมายหลักของธนาคาร ในปี 2561 ทีเอ็มบีดาเนินการ write off สินเชื่อด้ อย
คุณภาพเพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต จาก PPOP ที่สงู ขึ ้น ธนาคารจึงดาเนินการตั ้งสารองฯ เพิ่มขึ ้นจากระดับปกติเพื่อ
เตรียมความพร้ อมรองรับ IFRS 9 และปรับลดชั ้นสินเชื่ออย่างรอบคอบ โดยรวมในปี 2561 ทีเอ็มบีตั ้งสารองฯ เป็ นจานวน 16,100 ล้ าน
บาท เทียบกับ 8,915 ล้ านบาทในปี 2560 ขณะที่อตั ราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.76 ส่งผลให้ อัตราส่วน
สารองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 152 จากร้ อยละ 143 ณ เดือนธันวาคม ปี 2560 ซึง่ สะท้ อนถึงความสามารถใน
การรองรับความเสีย่ ง
หลังหักสารองฯ ทีเอ็มบีมีกาไรสุทธิ 11,601 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.6 จากปี ก่อน ซึง่ คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
หรือ ROE ที่ร้อยละ 12.4
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การวิเคราะห์ ผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเที ยบกับผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
รายการสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย .......................................................................................
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย ..................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ .............................................................................
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ ...........................................................
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ ......................................................
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ สุทธิ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ..................................................................
รวมรายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้ .....................................................................
รายได้ รวม............................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนิ นงานอื่น ...........................................................
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า ....................................
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษี เงินได้ ...............................................
ภาษี เงินได้ .............................................................................................
กาไรสาหรั บปี ......................................................................................
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ..............................................................
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี .................................................
การแบ่ งปั นกาไรสุทธิในส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ...............................
หมายเหตุ งบการเงิ นรวม

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

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

14.1 รายได้ จากการดาเนินงาน
ณ สิ ้นปี 2561 ธนาคารรายงานรายได้ จากการดาเนินงานทั ้งสิ ้น 48,042 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10,603 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 28.3 จากปี ที่
ผ่านมา ทั ้งนีร้ ายได้ ดอกเบี ้ยลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการขยายตัวของเงินฝากเพื่อออม
ขณะที่รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานได้ รับการบริหารจัดการเป็ นอย่างดี รายละเอียดผลการ
ดาเนินงานมีดงั นี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1.1 รายได้ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ สุทธิ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบีย้
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
อื่นๆ
รวมรายได้ ดอกเบีย้
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธปท.
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

32,082
1,761
1,220
56
10
35,128

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

5,627
686
2,965
1,278
76
10,632
24,497

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

หมายเหตุ งบการเงิ นรวม
➢ รายได้ ดอกเบีย้
สาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยรวมจานวน 35,128 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 415
ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 1.2 จากปี 2560 สิ น เชื่ อ ที่ ยัง คงเติ บ โตได้ ในระดับ ปานกลางช่ ว ยลดแรงกดดั น จากการลดลงของอั ต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการชะลอตัวของสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีและการขยายตัวของพอร์ ตสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ ดอกเบี ย้ จากเงิ น ให้ สิน เชื่อ เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 502 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 1.6 จากปี ก่อ นหน้ า ส่ว นใหญ่ ม าจากสิน เชื่ อ
ขยายตัวปานกลาง
• รายได้ ดอกเบี ้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงจานวน 63 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 3.5
• รายได้ จากเงินลงทุนในตราสารหนี ้เพิ่มขึ ้นจานวน 6 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 0.5 จากปี ที่ผ่านมา
➢ ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ณ สิ ้นปี 2561 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยของธนาคารและบริษัทย่อยมีจานวนทั ้งสิ ้น 10,632 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 653 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 6.5
จากปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของเงินฝากเพื่อออม รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงของค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย มีดงั นี ้
• ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากเงินรับฝากเพิ่มขึ ้นจานวน 637 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 12.8 ขณะเดียวกันธนาคารมีการเติบโตด้ านเงินฝาก
อย่างต่อเนื่อง ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นมาจากต้ นทุนทางการเงินทีส่ งู ขึ ้น
• ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงจานวน 58 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 7.8
• ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม ลดลงจานวน 100 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 7.3 จากปี 2560
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รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ณ สิ ้นปี 2561 มีจานวนรวมทั ้งสิ ้น 24,497 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
➢ รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ดอกเบีย
40,000

35,631

30,000

ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย

รายได้ ดอกเบียสุทธิ

35,128

34,713
24,761

24,734

24,497

10,870

9,979

10,632

20,000
10,000
0

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
➢ ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ (NIM)

2.6%

จากการขยายตัว ของพอร์ ตสิน เชื่อ ที่ อยู่อาศัย
และสิน เชื่ อ ธุ รกิ จ เอสเอ็ ม อี ซึ่ง เป็ น สิน เชื่ อ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูงเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไปใน
ภาวะที่ เศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ส่ งผลให้ ส่วนต่ า ง
รายได้ ดอกเบี ย้ สุทธิ ลดลงมาอยู่ที่ ร้อ ยละ 2.94

2.4%

จากร้ อยละ 3.13 ในปี 2560

3.4%
3.2%

3.17%

3.0%

3.13%
2.94%

2.8%

2.2%
2.0%

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
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14.1.2 รายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
รายได้ ท่ ีมิใช่ ดอกเบีย้
รายได้
ยมและบริ
าร น
การรัค่บาธรรมเนี
รอง รับอาวั
ล และค ก้าประกั
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ-สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ยุตธิ กรรม
าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้ เงินปั นผลรับ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้

12,764
484
12,280
3,426
9,338
1,529
(11)
11,963
64
70
19
574
23,545

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

ณ สิ ้นปี 2561 ธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยมีรายได้ ที่ มิใช่ดอกเบี ย้ จานวน 23,545 ล้ านบาท เพิ่ มขึ ้นจานวน 10,840 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
85.3 โดยมี สาเหตุหลักมาจากการเพิ่ มขึนของกาไรจากเงินลงทุนในการขายหุ้น บลจ. ทหารไทยร้ อ ยละ 65 ในไตรมาส 3/2561 และ
รายได้ จากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิอยู่ที่ 9,338 ล้ านบาท ลดลงจานวน 1,248 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 11.8 จากปี ก่อนหน้ า การ
ลดลงดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ มาจากการชะลอตั ว ของรายได้ ค่ า ธรรมเนี ยมของลูก ค้ ารายย่ อ ยจากการขายกองทุ น รวมและ
แบงก์แอสชัวรันส์ ทังนี รายได้ ค่าธรรมเนียมลูกค้ าธุรกิจมีแนวโน้ มฟื นตัวที่ดี เทียบกับช่วงเวลาของปี ก่อน
• กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้นจานวน 382 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 33.3
• กาไรจากการลงทุนอยู่ที่จานวน 11,963 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากกาไรจากการขายหุ้น บลจ. ทหารไทยจานวน 1.18 หมื่นล้ านบาท
ในไตรมาส 3/2561
• กาไรจากการขายสินทรัพย์ลดลงจานวน 139 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 66.5
• รายได้ จากเงินปั นผลลดลงจานวน 13 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 40.6
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รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

รายจ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

13,533
13,533
10,168

10,586
7,997
2,171

2,947

12,764
9,338
3,426

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
14.1.3 ค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี ้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น

2561

2560

8,198
3,431
1,264
44
26
98
(124)
4,537
17,475

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

สาหรั บ ปี 2561 ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่า ใช้ จ่ า ยที่ มิ ใช่ ดอกเบี ย้ จ านวน 17,475 ล้ า นบาท ลดลง 317 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 1.8
จากปี 2560 โดยมีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
• ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจานวน 313 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 3.7 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการค่าใช้ จ่าย incentive ลดลง
ขณะที่ค่าตอบแทนพนักงานที่สงู ขึน
• ค่าใช้ จ่ายด้ านอาคารเพิ่มขึ ้นจานวน 47 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 1.4 จากปี ที่ผ่านมา
• ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ ้น 55 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 1.2 สาเหตุหลักเกิดจากค่าเช่า computer software amortization ที่เกี่ยวกับ
แผนการลงทุนด้ าน IT
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14.1.4 กาไรจากการดาเนินงานหลักก่ อนหักสารองฯ
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ก าไรจากการด าเนิ น งานหลัก ก่ อ นหั ก
สารองฯ ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่
จ าน วน 30,540 ล้ าน บ า ท เพิ่ ม ขึ ้น
10,804 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 54.7

30,540
19,736

18,667

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
14.1.5 หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ธนาคารฯ ตั ้งสารองหนี ้สูญหนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นจานวน 16,100 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 7,185 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 80.6 เมื่ อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ในไตรมาส 3/2561 ธนาคารได้ ตงส
ั ารองฯ เพิ่มเติมจากระดับปกติ เพื่อปรับลดชันสินเชื่อ
อย่างรอบคอบและเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บัติตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ที่จะใช้ ในปี 2563 ส่งผลให้ อัตราส่วนสารองฯ ต่ อ
สินเชื่อด้ อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 152 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 เทียบกับร้ อยละ 143 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560
14.1.6 กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษี เงินได้ จานวน 14,467 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 3,735 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
34.8 เที ยบกับ ปี ก่อ นหน้ า ในขณะที่ภาษี เงิน ในปี 2561 มีจานวนทั ้งสิ ้น 2,866 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 862 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
43.0
14.1.7 กาไรสุทธิ
หลังตังสารองฯ และหักภาษี กาไรสุทธิของธนาคารมีจานวนทั ้งสิ ้น 11,601 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.9 จากปี ก่อนหน้ า และคิดเป็ น
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 12.4
กาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนผู้ถอื หุ้น

12,000

11,601

10,000
8,000
6,000

14%

12%

8,226

4,000
2,000
0

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม

8,687

10%
8%

12.4%
10.2%

6%
4%

2%
0%

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
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14.2 รายการในงบดุล
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรั บสุทธิ
ทรัพย์ สนิ รอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

136,673
78,054
685,707
1,308
32,975
654,040
2,614
11,876
2,592
401
1,251
4,212
891,713
649,568
64,267
35,124
17,594
26,381
792,934
98,779
98,779
891,713
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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
29,977
754,016
89,856
89,856
843,872
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14.2.1 สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ รวมเท่ากับ 891,713 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47,841 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.7
จากปี ก่อนหน้ า โดยปั จจัยหนุนหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ สินเชื่อ, เงินลงทุนและทรัพย์สนิ รอการขาย โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
เงินให้ สินเชื่อและการเติบโต
สินเชื่อรวม

การเติบโตของสินเชื่อรวม

800,000

700,000
600,000

593,441

1) เงินให้ สินเชื่อ
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ (ไม่ รวมดอกเบี ย้ ค้ างรั บ ) ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนทัง้ สิ ้น 685,707 ล้ า น
บาท เพิ่ ม ขึ น้ 42,334 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 6.6
จากปี ก่ อ น ปั จจั ย หลัก มาการขยายตั ว มาจาก
สิ น เชื่ อ คุ ณ ภาพกลุ่ ม ลู ก ค้ ารายย่ อ ยและลูก ค้ า
บรรษั ท ธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ ขณะที่ สิน เชื่ อ เอสเอ็ ม อี
ขนาดเล็ก มีสัญญาณการฟื ้นตัวจากไตรมาสก่อ น
หน้ า

643,373

685,707

25%
20%

500,000

15%

400,000
6.1%

200,000
100,000

10%

8.4%

300,000

5%

2.2%

0

0%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินเชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารอยู่ที่ 685,661 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42,336 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 6.6
ซึง่ มาจากการเติบโตของสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยเป็ นหลัก โดยเฉพาะจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อลูกค้ าบรรษั ทธุรกิจขนาดใหญ่
ขณะที่สนิ เชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กยังคงฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง
ตารางต่อไปนี ้ แสดงถึงสินเชื่อคุณภาพโดยแบ่งตามกลุม่ ลูกค้ า

(งบการเงินเฉพาะบริษัท)

ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่(1).........................................
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง(2) ......................................
ลูกค้ าเอสเอ็มอี(3)................................................................
ลูกค้ ารายย่อย(4) ..............................................................
รวมทัง้ สิน้ ..................................................................

(หน่วย: ล้ านบาท, ร้ อยละ)
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
%
%
จานวน
ของยอด
จานวน
ของยอด
รวม
รวม
265,548
40.0%
249,056
38.7%
91,918
13.8%
109,334
17.0%
92,544
13.9%
99,773
15.5%
211,987
31.9%
185,163
28.8%
663,987
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100.0%

643,325

100.0%
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สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
รายย่อ ย

เอสเอ็มอีขนาดเล็ก

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ

100%
80%
60%
40%
20%

25.6%

29.1%

31.9%

15.8%

14.5%

19.3%

13.9%

16.7%

13.8%

39.2%

39.6%

40.0%

0%

หมายเหตุ : งบเฉพาะธนาคาร
ธนาคารแบ่งกลุ่มลูกค้าดังนี ้
(1) ลูกค้าบรรษัทธุรกิ จขนาดใหญ่: ลูกค้าธุรกิ จทีม่ ีรายได้รวมต่อปี มากกว่า 5,000 ล้านบาท
ลูกค้าบรรษัทธุรกิ จ: ลูกค้าธุรกิ จทีม่ ีรายได้รวมต่อปี ตงั้ แต่ 1,000 ล้านบาท ถึ ง 5,000 ล้านบาท
(2) ลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลาง: ลูกค้าธุรกิ จทีม่ ีรายได้รวมต่อปี มากกว่า 100 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท
(3) ลูกค้าเอสเอ็มอี: ลูกค้าธุรกิ จทีม่ ีรายได้ต่อปี นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึ งบุคคลธรรมดาทีป่ ระกอบอาชี พธุรกิ จส่วนตัว (Owner operator)
(4) ลูกค้ารายย่อย: ลูกค้าบุคคลธรรมดา

สินเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา ธนาคารได้ บ ริ ห ารจัดการความเสี่ยงอย่า งระมัดระวัง และมี การติดตามคุณภาพของสิน เชื่ ออย่า งใกล้ ชิ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้ สิน เชื่อ จัดชั ้นต่ ากว่ ามาตรฐาน ชั ้นสงสัย ชั ้นสงสัยจะสูญและชัน้ สูญของธนาคารและบริ ษัทย่ อย มี
จานวนรวมทั ้งสิ ้น 21,720 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 4,199 ล้ านบาท สาหรับสินเชื่อด้ อยคุณภาพตามงบเฉพาะธนาคาร มีจานวนทั ้งสิ ้น
21,674 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 4,201 ล้ านบาทเช่นกัน จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อด้ อยคุณภาพส่วนใหญ่ มา
จากการจัดชั ้นของสินเชื่อด้ อยคุณภาพอย่างรอบคอบ
ธนาคารเร่ งดาเนิน การแก้ ไขปั ญหาสินเชื่อ โดยเฉพาะจากการ write-off และการขาย NPL เพื่ อลดความเสี่ยงเชิงลบที่ อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคตและเพื่อให้ ฐานะทางการเงินคงความแข็งแกร่ง โดยในปี 2561 ธนาคารดาเนินการ write off เป็ นจานวนทั ้งสิ ้น 7.5 พันล้ านบาท
และการขาย NPL เป็ นจานวน 1.3 พันล้ านบาท
สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
*อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ งบเ พาะธนาคาร
25,000
20,000
15,000
10,000

21,720
17,605

6%
5%

17,521

4%

2.53%

2.35%

2.76%

3%
2%

5,000
0

2.34%*

2.76%*

1%
0%
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ทั ง้ นี ้ อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อยคุ ณ ภาพต่ อ
สินเชื่อรวม (รวมสินเชื่อระหว่างธนาคาร) อยู่
ที่ ร้อยละ 2.76 เที ย บกั บ ร้ อยละ 2.35 จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการบริ หาร
จั ด ก ารพ อ ร์ ต อ ย่ างรอ บ ค อ บ ส า ห รั บ
อัตราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อยคุ ณ ภาพ (งบเฉพาะ
ธนาคาร) อยู่ที่ร้อยละ 2.76 เช่นกัน เทียบกับ
ร้ อยละ 2.34 ณ สิ ้นปี 2560
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
การตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญถือปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และข้ อก าหนดของธปท.ที่เกี่ยวข้ อง โดยค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่ อ
ประกอบด้ วย (ก) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละขั ้นต่าตามประกาศธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั ้นต่า
ตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้ เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับรายงาน และ (ค) สารองส่วนเพิ่มเพื่อให้ เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจและการจัดการบริหารหนี ้ด้ อยคุณภาพ ทั ้งนี ้การคานวณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะคิดคานวณจากยอดหนี ้คงค้ างตามบัญชีหลังหัก
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากลูกหนี ้หรือมูลค่า ปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
จากการจาหน่ายหลักประกันซึง่ เป็ นไปตามวิธีการของประกาศธปท.
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั ้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึง่ ได้ เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับรายงาน
พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ประเภทสินเชื่อ ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้ านเครดิตของลูกหนี ้ และประสบการณ์ ของฝ่ ายบริหาร
เป็ นต้ น และสารองส่วนเพิ่มพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ จากหลักประกัน
และแผนการบริหารจัดการหนี ้ เป็ นต้ น
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตั ้งเพิ่มถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยตัดหนี ้สูญกับ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถเรียกหนี ้คืนได้ และหนี ้สูญได้ รับคืน (ส่วนของเงินต้ น) จะบันทึกบัญชีเพิ่มค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญ
อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

*งบเ พาะธนาคาร
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143%

142%*

143%*
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152%*
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ธนาคารและ
บริ ษั ทย่อ ยมี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและการ
ประเมิ น หนี ส้ ู ญ ได้ รั บ คื น ส าหรั บ การปรั บ
โครงสร้ างห นี จ้ าน วน 32,975 ล้ าน บ าท
เพิ่มขึ ้น 8,006 ล้ านบาท เนื่องจากในไตรมาส
ที่ 3/2561 ธนาคารตั ง้ ส ารองเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ปรับลดชั ้นสินเชื่ออย่างรอบคอบ และเตรี ยม
ความพร้ อมในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
บัญชี IFRS 9
เนื่ อ งจากการตั ง้ ส ารองฯ สูง ขึ น้ ส่ ง ผลให้
อัตราส่ว นสารองฯ ต่ อ สิน เชื่ อ ด้ อ ยคุณ ภาพ
หรื อ Coverage ratio ตามงบการเงิ น รวม
และงบเฉพาะธนาคารเพิ่ม ขึ ้นที่ร้อ ยละ 152
จากร้ อยละ 143 ณ เดือนธันวาคม 2560
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2 ) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ รวม 113,522 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 988 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 0.9 สอดคล้ องกับการ
บริหารสภาพคล่องของธนาคาร
3) เงินลงทุนสุทธิ
ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารรายงานเงินลงทุนสุทธิ จานวน 78,054 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ าจานวน 16,749 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 27.3 ส่วนใหญ่ เกิดจากการเพิ่มขึนในพอร์ ตตราสารหนีที่จะถือจบครบกาหนด (Held-to maturity) และพอร์ ตเงินลงทุน
เพื่อขาย (Available-for-sale) สอดคล้ องกับการปรับ ฐานะทางการเงิน ให้ มี ความเหมาะสม รวมทังการรับรู้ กาไรจากการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมจากบริษัทย่อยเป็ นบริษัทร่วม โดยธนาคารบันทึกการรับรู้รายได้ ของหุ้น บลจ. ทหารไทยที่ยงั คงเหลืออยู่ร้อยละ 35
ตารางข้ างล่างแสดงถึงการลงทุนของธนาคารในช่วงปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560
งบการเงินรวม
2561
เงินลงทุนเพื่อค้ า - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

1,293
1,293

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
รวม

40,828
2
40,830

ตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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2560
620
620

36,862
3
36,865

31,119
31,119

23,511
23,511

1,024
2
1,026
(791)
235
73,477

1,098
2
1,100
(791)
309
61,305
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เงินลงทุนสุทธิและการเติบโตของเงินลงทุน

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้ประเภทตราสารหนี ้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้อื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ ราคาตลาดที่ประเมินโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี ้นั ้นหรือคานวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ปรับด้ วยปั จจัยความเสีย่ งตามความเหมาะสม
มูลค่ ายุติ ธรรมสาหรับเงินลงทุน เพื่ อค้ าและเงินลงทุน เผื่ อขายประเภทตราสารทุน ในความต้ องการของตลาดจะใช้ ราคาเสนอซื อ้ ครั ง้
สุดท้ าย ณ วันทาการสุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใช้
มูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิ ที่ประกาศ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของ
ตลาดอ้ างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์ สทุ ธิของบริษัทที่ลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี ้และตราสารทุนซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดซึง่ ถือไว้ เพื่อค้ า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ าและแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้ บนั ทึกในกาไรหรือขาดทุน
ตราสารหนีร้ วมสิทธิที่จะได้ รับชาระราคาโอนด้ วยตั๋วสัญญาใช้ เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื ้นฟูและ
พัฒ นาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื ้นฟูฯ”) ที่ได้ รับจากการทาสัญญาโอนสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพให้ แก่บรรษั ทบริ หารสินทรัพย์ ไทย
(“บสท.”) ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยตั ้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนที่จะ
ถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ ซื ้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหนี ้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี ้
ตราสารห นี แ้ ละตราสารทุ น ซึ่ ง เป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์ ใน ความต้ อ งการขอ งตลาด น อกเห นื อ จากที่ ถื อ ไว้ เพื่ อ ค้ าห รื อ ตั ง้ ใจ
ถือไว้ จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั ้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงใน
ส่วนของเจ้ าของ ส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี ้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้ มาจากการปรับ
โครงสร้ างหนี ้หรือ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ ถือเป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและ
แสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
4) ทรั พย์ สินรอการขาย
ทรั พย์สินรอการขาย

สัดส่วนทรั พย์สินรอการขายต่อสินทรั พย์รวม

3,000

2,614

2,500
2,000
1,500

2,214

3%

1,506

2%

1,000
500

0.18%

4%

ทรัพย์ สินรอการขาย ณ สิ ้นเดื อนธันวาคม
2561 จ านวน 2,614 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้
จ านวน 401 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 18.1
เมื่อเทียบกับสิ ้นเดือนธันวาคม 2560

0.26%

0.29%

0

1%
0%

ทั ง้ นี ้ อั ต ราส่ ว นทรั พ ย์ สิ น รอการขายต่ อ
สิน ทรัพ ย์ รวมเพิ่ ม ขึน้ มาอยู่ที่ร้อ ยละ 0.29
เที ย บกั บ ร้ อยละ 0.26 ในปี 2560 ยั ง คง
สอดคล้ องกับแผนของธนาคาร

หมายเหตุ งบการเงิ นรวม
ทรัพย์ สนิ รอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการด้ อยค่ารับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือต้ นปี ....................................................
ยอดลดลงสุทธิ .......................................
ยอดคงเหลือปลายปี ...............................................
ตั ้งสารองจากการด้ อยค่า ..........................................
มูลค่าทรัพย์ สนิ รอการขายสุทธิ .................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,367

1,572

397
2,764
(150)
2,614

795
2,367
(153)
2,214

ทรั พ ย์ สิน รอการขายแสดงตามราคาทุน หรื อ มูลค่า สุทธิ ที่ คาดว่า จะได้ รับ แล้ ว แต่ ราคาใดจะต่ า กว่ า ขาดทุน จากการด้ อยค่ ารั บรู้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
14.2.2 หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมเป็ นจานวน 792,934 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 38,918 ล้ านบาท หรือ
ร้ อยละ 5.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
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1) เงินฝาก
เงินรับฝากรวมของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ 649,568 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 38,138 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 6.2 จาก ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2560 ปั จจัยหลักมาจากกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าธุรกิจ ซึง่ สะท้ อนแนวคิด “Get More with TMB” โดยรวมเงินฝากเติบโต
ตามแผน มีปัจจัยหนุนโดยผลิตภัณฑ์เงินฝาก No-Fixed ขยายตัวที่ร้อยละ 14.3 และผลิตภัณฑ์เงินฝาก SME One Bank เติบโตร้ อยละ
14.6 ซึง่ การเติบโตดังกล่าวสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคารในการขยายฐานลูกค้ าใหม่
ณ สินเดือนธันวาคม 2561 เงินฝากเพื่อออมเติบโตร้ อยละ 13.9 หนุนโดยเงินฝาก No-Fixed เติบโตร้ อยละ 14.3 และ ME Save ซึง่ เป็ น
เงินฝากบนดิจิทัลแพลทฟอร์ มขยายตัวได้ ร้อยละ 11.5 อย่างไรก็ดี เงินฝากเพื่อการทาธุรกรรมขยายตัวปานกลางได้ ร้ อยละ 2.1 หนุนโดย
SME One Bank เงินฝากเพื่อการท าธุรกรรมสาหรับลูกค้ าธุรกิจ เติบโตร้ อยละ 14.6 ขณะที่ TMB All Free เงินฝากเพื่อการท าธุรกรรม
สาหรับลูกค้ ารายย่อยเพิ่มขึนร้ อยละ 3.9
อัตราส่วนเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม หรือเงินกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ ต่อเงินฝากรวม ไม่รวมบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ
ME อยู่ที่ร้อยละ 40 ค่อนข้ างคงที่เทียบกับร้ อยละ 40 ณ สินเดือนธันวาคม 2560

เงินรั บฝากรวมและการเติบโตของเงินรั บฝาก
เงินฝากรวม
700,000
600,000

598,984

การเติบโตของเงินฝาก
611,430

649,568

11%

500,000

6.2%

400,000

6%

2.1%

300,000

1%

200,000
100,000

16%

-4%

-7.1%

0

-9%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หมายเหตุ: งบการเงิ นรวม
ประเภทเงินฝากแบ่ งตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: พันล้ านบาท)
ธ.ค. 61 % ต่ อเงินฝาก ธ.ค. 60 % ต่ อเงินฝาก
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่ อนหน้ า
กระแสรายวัน
58
9.0%
53
8.7%
9.4%
ออมทรัพย์
199
30.7%
195
32.0%
0.5%
No Fixed และ ME
317
48.8%
278
45.7%
14.0%
เงินฝากประจา
75
11.6%
83
13.6%
-9.6%
รวม
649
100.0%
609
100.0%
6.2%
หมายเหตุ : งบการเงิ นเฉพาะ
“บัญชีเงิ นฝากไม่ประจา (TMB No Fixed Account)” และ “บัญชีเงิ นฝากไม่ประจา ME” จัดอยู่ในบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์
เนือ่ งจากไม่จากัดวงเงิ นฝากขัน้ ต่าและระยะเวลาการเบิ กถอนและการคิ ดดอกเบี ้ยไม่คงทีต่ ามระยะเวลา
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2) เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมแบ่ งตามประเภท
ตราสารหนีด้ อยสิทธิ

เงินกู้ ระยะยาว

ตัวเงินกู้ ยืม

120%
100%

0.02%

0.01%

0.01%

80%

36%

39%

42%

64%

61%

58%

60%
40%
20%
0%

เงินกู้ยืมสุท ธิ รวม 35,124 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,773
ล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 5.3 จากสิ น้ เดื อ นธั น วาคม
2560 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการ
ด าเนิ น การออกพั น ธบั ต รสี เ ขี ย ว Green Bond
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.จานวน 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2561 และจ าน วน 90 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในเดือ นธัน วาคม 2561 สุทธิ กับการ
ไถ่ ถอนหุ้น กู้ไม่ ด้อยสิท ธิ และไม่ มี หลักประกัน สกุล
เงินหยวน 600 ล้ านหยวน ในเดือนมีนาคม 2561

หมายเหตุ: งบการเงิ นรวม
3) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 64,267 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.5 เพื่อการบริ หารสภาพ
คล่องของธนาคาร
14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 98,779 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8,923 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.9 ทัง้ นี ้
มูลค่ าก าไรต่ อ หุ้น ซึ่งปรับ ลดสัดส่ว นการถือ หุ้น เต็ ม จานวนแล้ ว (Fully diluted EPS) เพิ่ ม ขึ ้นมาอยู่ที่ มูลค่า 0.2646 บาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จากมูลค่า 0.1981 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
14.3 รายการนอกงบดุล
• ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบด้ วยการรับอาวัลตัว๋ เงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต การค ้า
ประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน วงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ของสินเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้ และภาระผูกพันอื่นๆ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธนาคารมีภาระผูกพัน(ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุพันธ์ ) จานวน 199,980 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 จากจานวน
194,151 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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การรับอาวัลตัว๋ เงิน(1)
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค ้าประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลก
ู ค้ ายังไม่ได้ ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ของสินเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้
(2)
- อื่นๆ
รวม
(1)
(2)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร
2561
2560
(ล้านบาท)
319
633
2,722
2,529
15,772
19,360
65,584
81,632
3,882
30,069
199,980

62,045
80,908
5,566
23,110
194,151

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ รวมภาระของธนาคารจากการรับรอง จานวนเงิน 3 ล้ านบาท (2559: 5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ รับมาเป็ นหลักประกัน ซึ่งได้ นาไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง จานวน
เงิน 22,641 ล้ านบาท (2559: 13,115 ล้านบาท) โดยธนาคารมีภาระในการนาส่งคืนหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน

14.4 การจัดการสภาพคล่ อง
จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรี ยมเงินทุนเพื่อให้ ธนาคารสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของ
ธนาคารทั ้งในปั จจุบันและในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์ จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ ้นได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชาระหนี ้ที่ครบกาหนดไถ่ถอน การขยายสินเชื่อ ความต้ องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่
ใช้ ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั ้งสารองตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้ น
ธนาคารมี แ หล่ง สภาพคล่อ งเพี ยงพอและสามารถบริ ห ารสภาพคล่อ งผ่ านตลาดเงิน ในประเทศ และต่ า งประเทศ ตลาด
แลกเปลีย่ นเงิน และตลาดซื ้อคืนพันธบัตร
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้

ส่วนที่ 3 หน้ า 183

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หน่วย: ล้ านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

2561

2560

2559

137,963

126,978

143,998

105.6

105.2

99.1

สินทรั พย์ สภาพคล่อง / สินทรั พย์ (ร้ อยละ)

15.5

15.1

18.1

สินทรั พย์ สภาพคล่ องสุทธิ

2561

2560

2559

15,231

17,872

16,530

113,522

111,275

112,925

เงินลงทุนสุทธิ

73,477

58,180

59,960

หัก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี ้สิน)

64,267

60,349

45,417

137,963

126,978

143,998

สินทรั พย์ สภาพคล่องสุทธิ
เงินให้ ก้ ูยืม / เงินฝาก (ร้ อยละ)

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรั พย์)

รวม

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์ สภาพคล่องสุทธิ จานวน 137,963 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากจานวน 126,978
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
14.5 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ณ สิ ้นปี 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) ตามเกณฑ์ Basel III อยู่ที่ร้อยละ 17.5 ในขณะที่เงินกองทุนชั ้นที่
1 (Tier 1) และเงินกองทุนชั ้นที่1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง (CET1) อยู่ที่ร้อยละ 13.6 ทั ้งนี ้ ธนาคารพยายามรักษาระดับ
ความสามารถในการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนรวม เงินกองทุนชั ้นที่ 1 และเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
สูงกว่าเกณฑ์ขั ้นต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 10.375 ร้ อยละ 7.875 และร้ อยละ 6.375 ตามลาดับ
เงินกองทุนรวม

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุ : งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
(สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III, Pillar III สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ www.tmbbank.com หน้ า webpage นักลงทุนสัมพันธ์ )
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14.6 ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงาน
ความสาเร็จของที เอ็ม บีขึ ้นอยู่กับการบรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ ของธนาคาร 7 ประการ ได้ แก่ การเข้ าใจลูกค้ าอย่างลึกซึง้
การเพิ่ มจ านวนเงินฝากคุณภาพ การสร้ างความเป็ นเลิศด้ า นธุ รกรรมทางการเงิน การสร้ า งรายได้ ที่มิ ใช่ดอกเบี ย้ อย่า งยั่งยื น การ
บริ หารเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิ ภาพ การบริหารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์ กร
ให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถได้ รับผลตอบแทน และประโยชน์ อื่นๆ ตามที่คาดหวังเนื่องจากปั จจัย
หลายด้ าน ปั จจัยที่สาคัญได้ แก่ การแข่งขันด้ านเงินฝากที่เพิ่มขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยต่าเป็ นพิเศษเกินกว่าที่คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน และการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้ เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้นในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อีกทั ้งอาจต้ องเผชิญกับความท้ าทายในการได้ มาซึ่ง
เงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพ สิง่ เหล่านี ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้ นทุนเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนเงินฝากที่มีคุณภาพไปเป็ น
สินทรัพย์ที่สร้ างกาไร ทีเอ็มบียังคงต้ องประสบกับการแข่งขันที่มากขึ ้น อีกทั ้งวิวฒ
ั นาการทางการเงินการธนาคารอาจมีผลให้ ค่แู ข่งที่
มีความสามารถในการจัดการเงิน ทุนที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงินที่ห ลากหลายในราคาที่
ได้ เปรียบมากกว่า นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีอาจต้ องเผชิญกับคู่แข่งที่มีความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้ า ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของทีเอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ นอกจากนี ้ การขยายตัวของสินเชื่อภายใต้ การขึ ้นดอกเบี ้ยในตลาดโลกจะ
ส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบและกดดันต่อต้ นทุนทางการเงินของธนาคาร การแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นดัง ที่กล่าวมาข้ างต้ น อาจส่งผลเสียต่อ
ธนาคาร โดยสร้ างความกดดันให้ ทีเอ็มบีลดกาไรส่วนต่างจากผลิตภัณฑ์ และบริการ หรือแม้ กระทัง่ ไม่สามารถได้ มาซึง่ เงินฝากที่มั่นคง
ซึง่ อาจทาให้ ต้นทุนทางการเงินของธนาคารสูงขึ ้น อย่างไรก็ดีทีเอ็มบีได้ มีการวางแผนกลยุทธ์ ในการรองรับสถานการณ์ ดังกล่าว โดย
มุ่งเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝากให้ มีคุณภาพและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ทั่วไป และนาเสนอธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายและ
ใช้ งานสะดวก เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น โดยผลิตภัณฑ์ เงินฝากที่สามารถตอบโจทย์ทางการเงิน
ของลูกค้ าเหล่านี ้ จะช่วยลดความกดดันในเรื่ องของราคา และส่งผลให้ ทีเอ็มบีประสบความสาเร็ จในการได้ มาซึง่ เงินฝากที่มีคุณภาพ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ ชะลอตัว ทีเอ็มบี อาจประสบปั ญหาในการรักษาคุณภาพสิน ทรัพย์ และอาจจะไม่สามารถ
เติบโตสินเชื่อได้ ตามที่คาดการณ์ การที่สภาพเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้ มที่จะไม่ฟื้นตัวในระยะเวลาสั ้น อาจส่งผลให้ ทีเอ็มบีจาเป็ น
จะต้ องมีการบริ หารจัดการสินทรัพย์ที่รัดกุมมากยิ่งขึ ้น อันจะนาซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ ทีเอ็มบีอาจต้ องเผชิ ญ
กับความกดดันและความท้ าทายในการสร้ างรายได้ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น ทั ้งนี ้ทีเอ็มบีได้ มีการเตรียมการเพื่อรับมือกับสภาพ
เศรษฐกิจที่อ่อนแอมาโดยตลอด โดยตั ้งแต่ปี 2556 ทีเอ็มบีได้ เพิ่มความรัดกุมในนโยบายการให้ สินเชื่อและมีการทบทวนการประเมิน
การให้ สนิ เชื่อประจาปี ที่เข้ มข้ นมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการใช้ ระบบเพื่อคาดการณ์สถานภาพของลูกค้ า (Early warning system) และ
มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้ า เพื่อที่ธนาคารจะได้ ให้ คาปรึกษาและแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าได้ ทนั ท่วงที ทั ้งนี ้ทีเอ็มบีได้ มีการพัฒนากระบวนการ
บริ หารสินทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ ทีเอ็มบีสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ ของธนาคารให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในระยะ
ยาว ทีเอ็มบียงั ได้ มีการนาการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เข้ ามาใช้ เพื่อเสริมศักยภาพการปล่อยสินเชื่อ ที่ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยให้ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งที่ดีขึ ้นเท่านั ้น แต่ยังสามารถช่วยให้ ธนาคารสามารถใช้ กลยุทธ์ ราคาที่สะท้ อนถึงความเสี่ยงที่
แตกต่างกันของลูกค้ าแต่ละรายได้ ดียิ่งขึ ้นอีกด้ วย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถสร้ างกาไรในระดับที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยต่ากว่าที่คาดการณ์ เหตุการณ์ นี ้อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้ จากการดาเนินงาน อัตราดอกเบี ้ยที่ต่าอาจเกิด
จากการดาเนินนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั ้งอัตราดอกเบี ้ยที่ต่าเป็ นพิเศษอาจก่อให้ เกิดความท้ าทาย
ที่สงู ขึ ้นต่อความสามารถของธนาคารในการได้ มาซึ่งเงินฝากที่คุณภาพและการทากาไร ทั ้งนี ้การที่ผลิตภัณฑ์ เงินฝากของธนาคารมี
ความน่ าดึงดูดน้ อยลง ลูกค้ า อาจจะเลือกลงทุน ในผลิตภัณ ฑ์ ทางเลือกอื่น เช่ น ตราสารหนี ้ และตราสารทุน แทนการฝากเงิน กับ
ธนาคาร ท าให้ ธนาคารอาจไม่ สามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนทางการเงินที่คาดการณ์ ไว้ และอัตราการเติบ โตของธุ รกิจในระดับ ที่
คาดหวัง อย่างไรก็ตามทีเอ็มบีได้ เตรียมแผนการทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้ นในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยให้
มากขึ ้น ดังนั ้นจากกลยุทธ์ ในการดาเนินงานดังกล่าวจะทาให้ ทีเอ็มบีสามารถสร้ างกาไรในระดับที่คาดหวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ
ที่อาจจะผันผวนในอนาคตได้
ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินที่ให้ บริ การทางการเงินที่มีความหลากหลายผ่านช่องทางมากมาย
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม การนาเทคโนโลยีใหม่ ได้ แก่ การบริ การผ่านช่องทางดิจิตลั ส่งผลให้ ธนาคารจาเป็ นที่
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายอย่างมากในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ ทั ้งนี ้ทีเอ็มบี อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จในการนาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมทางการใช้ จ่ายละการออมที่เปลีย่ นแปลงของลูกค้ า อีกทั ้งบริ การทางการเงินของ
ธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า หรื อไม่เพียงพอต่อการรักษาไว้ ซึ่งลูกค้ าที่มีอยู่ นอกจากนี ้ทีเอ็มบีอาจประสบปั ญหา
เรื่องความปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยี และอาจถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ซึง่ ความปลอดภัยนั ้นถือเป็ นเรื่องสาคัญสูงสุด อันจะส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของธนาคารและการได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า ทั ้งนี ้ที เอ็มบีได้ ให้ ความสาคัญกับการขับเคลือ่ นองค์ กรสู่ระบบ
ดิ จิ ทัล (Digital Transformation) ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย การน าเทคโนโลยี เข้ ามาใช้ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กร การพั ฒ นา
โครงสร้ างไอที และการบริการผ่านหลากหลายช่องทาง (Om-ni Channels) เป็ นอย่างมาก โดยได้ ร่วมมือและได้ รับการสนับสนุนจาก
ING ซึ่งมีป ระสบการณ์ และความช านาญด้ านธนาคารดิ จิทัล (Digital Banking) ในการให้ ความรู้ และแนวทางในการพัฒ นาระบบ
และความปลอดภัยทางเทคโนโลยี และการสร้ างการบริ การและประสบการณ์ ดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ อันจะส่งผลให้ ทีเอ็มบีสามารถ
พัฒนาและยกระดับ ขีดความสามารถในการให้ บริ การธุรกรรมทางการเงิน และรองรับความต้ องการของลูกค้ าในปั จจุบันและอนาคต
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หากกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของธนาคารเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้ รับผลกระทบ
ด้ านความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจคุกคามเป้าหมายของธนาคารที่ต้องการเติบโต
ทางด้ านธุรกิจและการทาผลกาไรอย่างยั่งยืน ทีเอ็มบีให้ ความสาคัญกับธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เงินทุนเพื่อประโยชน์
สูงสุด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ ยวกับค่ าธรรมเนียมที่ ธนาคารในประเทศไทยได้ รับอ นุญาตให้ เรี ยกเก็บ จากลูกค้ าได้ เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ยมสาหรั บ การโอนเงิ น ข้ า มเขต ค่ า ธรรมเนี ย มเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และค่ า ธรรมเนี ยมกรณี ช าระเงิ น เกิ น กาหนด อาจมี
ผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจ และความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของธนาคารอย่างสูง นอกจากนี ้ การเปลี่ยนเข้ าสู่มาตรฐานทางบัญชี
IFRS9 ในปี 2562 จะส่งผลกระทบต่อ การคานวนค่ าธรรมเนี ยมสินเชื่อ และรายได้ ดอกเบี ้ย รวมไปถึง การคานวนเงิน สารองฯ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาจทาให้ ธนาคารเผชิญกับความท้ าทายด้ านกลยุทธ์ และการเงิน
เพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมของทีเอ็มบีไม่ได้ พึ่งพาค่าธรรมเนียมในรู ปแบบเดิมๆ มีการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้ าของธนาคารอยู่แต่เดิมแล้ ว เมื่อลูกค้ าทาธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ ของทีเอ็มบี (เช่น บัญชีออมทรัพ ย์
ที เอ็ ม บออลล์ ฟรี ) ที เอ็ ม บี มุ่ง เน้ น การสร้ างความเข้ า ใจลูกค้ า และตอบโจทย์ เกี่ ยวการท าธุ รกรรมที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ สร้ าง
ฐานข้ อมูลลูกค้ า ที่จะสนับสนุนให้ ทีเอ็มบีสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่มีค่าธรรมเนียมให้
ตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ ในที่สดุ จะส่งผลให้ ธนาคารสามารถมีการเติบโตทางธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ี
ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
1 นายประสงค์ พูนธเนศ
59 - ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ ) วิทยาลัยการ
พ.ค.61 - ปัจจุบนั - ปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการโดยตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(แต่งตัง้ 20 มิ.ย. 2561)
- บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิต (การจัดการการบริ หารองค์กร)
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท บางจากคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557 - พ.ค.61 - อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- บริ หารธุรกิ จบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
2555 - 2557 - ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
ราชมงคล
2555 - 2557 - รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ระบบสถาบันการเงิน
ราชอาณาจักร
2554 - 2557 - ผู้อานวยการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2555 - 2555 - ประธานกรรมการ บริ ษัท โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน)
(วตท.)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบัน
วิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดารงราชานุภาพ
- หลักสูตรบริ หารงานตารวจชันสู
้ ง วิทยาลัยการตารวจ
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
2 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
58 - Master of Business Administration (MBA), Southeastern
ต.ค.61 - ปัจจุบนั - ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
- กรรมการ
University, USA
ต.ค.61 - ปัจจุบนั - เลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ (คสช.)
(แต่งตัง้ 14 พ.ย. 2561)
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
พ.ค.58 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ก.ค.57 - ปัจจุบนั - สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
ราชอาณาจักร
ต.ค.60 - ก.ย.61 - ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการทหารบก
- หลักสูตร รร.สธ.ทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ก.ย.57 - ก.พ.61 - กรรมการอิสระ บริ ษัท บางจากคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรหลักประจา รร.สธ.ทบ. โรงเรี ยนเสนาธิการ
ต.ค.59 - ก.ย.60 - แม่ทพั ภาค 1
ทหารบก
ต.ค.58 - ก.ย.59 - แม่ทพั น้ อยที่ 1
- หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก โรงเรี ยนการบินทหารบก
ต.ค.57 - ก.ย.58 - รองแม่ทพั ภาคที่ 1
- หลักสูตรชันนายพั
้
นเหล่าทหารราบ FT, Benning, USA
เม.ย.57 - ก.ย.57 - ผู้บญ
ั ชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- หลักสูตรภาษาอเมริ กนั Lackland, USAF BASE, USA
ต.ค.56 - มี.ค.57 - ผู้บญ
ั ชาการ มณฑลทหารบก ที่ 15
- Combined/ Joint Force Land Component
ต.ค.55 - ก.ย.56 - ผู้บญ
ั ชาการ กองพลทหารราบที่ 11
Commander’s Course, Carlisle, Pennsylvania, USA
3 นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
67 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia 2,556,580
ก.ย.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ, บริ ษัท ซิมบา เอสเตทส์ จากัด
- กรรมการ
University, New York, USA
2561 - ปัจจุบนั - Chairman of the Board and director Ecopol Pte. Ltd. (Singapore)
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
- Military Service, Belgian Army
2557 - ปัจจุบนั - Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
- กรรมการสรรหา กาหนด
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de
2557 - ปัจจุบนั - Board member, The Blue Circle (Singapore)
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
l'Aé ronautique et de l'Espace, Toulouse, France
2557 - ปัจจุบนั - Board member, Sport Sevens (Singapore)
(แต่งตัง้ 28 ธ.ค. 2550)
- Ingé nieur Civil Electricien Mé canicien, Université
เม.ย.56 - ปัจจุบนั - Board member, PCMA Houlder Pte. Ltd. (เดิมชื่อ CM Houlder (SEA)
Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
เม.ย.56 - ปัจจุบนั - Pte.Ltd.)
- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd.
Board member, PCMI Insurance Brokers Pte. Ltd.
(India)
ธ.ค.54 - ปัจจุบนั - (เดิมชื่อ CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd.)
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร ทหาร
ธ.ค.56 - พ.ค.59 - Board member, Eurofin Asia (Singapore)
ไทย จากัด (มหาชน)
พ.ค.54 - 2558 - Board member, Capstone Partners (Asia)
2549
พ.ค.55 International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
Director, ING Mauritius

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
4 นายสิงหะ นิกรพันธุ์
64 - Master of Science (Human Relations and
เม.ย.59 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น ้ามันพืช จากัด
Management), Abilene Christian University, Dallas,
- กรรมการอิสระ
เม.ย.57 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ
Texas, USA
- ประธานคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
ตรวจสอบ
ก.พ.56 - ปัจจุบนั - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธาน
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เกษตรศาสตร์
(แต่งตัง้ 10 ม.ค. 2557)
คณะอนุกรรมการความเสี่ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2556 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(วตท.)
บริ ษัท ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พ.ย.55 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ถิรไทย จากัด (มหาชน)
สาหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้ า
2549 - ปัจจุบนั - ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
- Advanced Management for Bankers, Wharton School
พ.ค.58 - ส.ค.61 - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
of the University of Pennsylvania, USA
บริ ษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน)
- Audit Committee Forum: TFRS 15 - Ready for
2551 - 2555 - ผู้อานวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
the Challenges, KPMG
- Audit Committee Forum: Cyber Security - Advances
to the more complex level, KPMG
- Strategic Board Master Class, Successful Formulation
& Execution the Strategy, Ethical Leadership Program,
Risk Management Committee Program, Director
Certification Program Update, Role of the Chairman
Program, Advanced Audit Committee Program, AntiCorruption for Executive Program, Financial Institutions
Governance Program, Role of the Compensation
Committee และ Director Certification Program สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Forum: TFRS 15: Ready for the
Challenges, และ Cyber Security - Advances to the more
complex level, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหาร
ไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
5 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
63 - Master of Business Administration, Sul Ross State
ธ.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 15 จากัด
- กรรมการอิสระ
University, USA
มี.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 12 จากัด
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มี.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 11 จากัด
กาหนดค่าตอบแทนและ
- Ethical Leadership Program และ Director
มี.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 10 จากัด
บรรษัทภิบาล
Accreditation Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
ต.ค.60 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (2017) จากัด
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัทไทย
ก.ค.60 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 7 จากัด
(แต่งตัง้ 10 เม.ย 2558)
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018,
ส.ค.59 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มี.ค.59 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท กรุงเทพ ซิตี ้สมาร์ ท จากัด
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร
2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (2014) จากัด
2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จากัด
2556 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แพนเอเซียฟุตแวร์
จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (2012) จากัด
2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท อินฟิ นิท เทคโนโลยี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จากัด
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการบริ หาร บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (กรุงเทพ) จากัด
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จากัด
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ ส จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ต่อ)
2547 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน)
2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2554 - ต.ค.61 - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (2011) จากัด
2556 - ส.ค.61 - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (2013) จากัด
ต.ค.60 - ก.พ.61 - กรรมการ บริ ษัท วาริ ดิจิตอล จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 9 จากัด)
ต.ค.60 - ม.ค.61 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 8 จากัด
ก.ค.60 - ม.ค.61 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 6 จากัด
พ.ค.59 - ก.ย.60 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 5 จากัด
พ.ค.59 - ก.ย.60 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 4 จากัด
ก.ค.58 - พ.ค.60 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 3 จากัด
2557 - มิ.ย.59 - กรรมการ บริ ษัท เอพี (รัชโยธิน) จากัด
เม.ย.58 - เม.ย.59 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 2 จากัด
2557 - ก.ย.58 - กรรมการ บริ ษัท เอพี (เอกมัย) จากัด
มี.ค.58 - มิ.ย.58 - กรรมการ บริ ษัท เอพี เอ็มอี 1 จากัด
2558 - พ.ค.58 - กรรมการ บริ ษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี ้ (2015) จากัด
2557 - พ.ค.58 - กรรมการ บริ ษัท เอพี (เพชรบุรี) จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
6 นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง
52 - Bachelor of Business Administration, National
พ.ย.55 - ปัจจุบนั - Country Manager, ING Bank N.V. Singapore Branch
University of Singapore
- กรรมการ
ส.ค.50 - ส.ค.60 - Regional Head of International Trade & Export Finance, Asia, ING
- Financial Markets Mifid II Key Requirements, INGBank
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
Bank N.V. Singapore Branch
- Cybersecurity Risk, ING Bank
ความเสี่ยง
2557 - 2559 - Member of Global Leadership Council, ING Bank N.V. Singapore
Data
Protection,
ING
Bank
- กรรมการสินเชื่อ
Branch
Board
Governance,
ING
&
PWC
(แต่งตัง้ 12 เม.ย. 2561)
- Fraud and Security Risks, Bribery and Corruption
Risk, Business Continuity Risk, ING Bank
- Basel 3, ING Bank
- ING Senior Banking Program, ING Bank
- Banking and Regulatory Risk, KPMG
- IT Risk, ING Bank
- Inclusive Leadership Journey (Senior Banking
program, 2012), ING Bank
- Crisis Management, Data Protection, Data@Risk, Data
Analytics, Sanctions, ING Bank
- Transformational Change and Leadership, ING Bank
- Cyber Crime Awareness, ING Bank
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
ธ.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
7 นายจุมพล ริ มสาคร
58 - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน
ธ.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
พ.ค.61
- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง
- ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ค.61 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับดูแลการบริ หารศูนย์การประชุม
- กรรมการบริ หาร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
แห่งชาติสิริกิต์ิ
- กรรมการสรรหา กาหนด
ราชอาณาจักร
พ.ค.61 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริ การสาธารณะ
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ค.61 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
(แต่งตัง้ 7 เม.ย. 2560)
(วตท.)
พ.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการกากับการดาเนินงานกองทุนรวมวายุภกั ษ์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบัน
พ.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตังและก
้
ากับการดาเนินงานของ
วิทยาการพลังงาน
กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
2558 - ปัจจุบนั - รองปลัดกระทรวงการคลัง
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สานัก
ก.พ.59 - ธ.ค.61 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
นายกรัฐมนตรี
และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สานักงาน ก.พ.
ก.ค.57 - ก.ค.61 - กรรมการอานวยการ โรงงานยาสูบ
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
มิ.ย.60 - พ.ค.61 - ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริ หารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้ า
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ในประเทศ
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ ษัทระดับสูง
มิ.ย.60 - พ.ค.61 - กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มิ.ย.60 - พ.ค.61 - กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉิน
- IT Governance and Cyber Resilience Program, Director
มิ.ย.60 - พ.ค.61 - กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
Certification Program, Financial Statement for Directors,
2558 - มี.ค.60 - กรรมการ บริ ษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
2558 - 2558 - กรรมการ บริ ษัท ไทยแลนด์ พริ วิเลจ คาร์ ด จากัด
Role of Chairman Program และ Advanced Audit Committee
2557
2558
ผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจากระทรวงการคลัง
Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2557
2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่ง
2556 - 2557 - ผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจากรมสรรพสามิต
ประเทศไทย
2556
2557
ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาและบริ หารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคารทหารไทย
2555 - 2557 - รองประธาน คณะกรรมการบริ หารกิ จการขององค์การสุรา
จากัด (มหาชน)
2554 - 2557 - กรรมการ บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
2554 - 2557 - ประธาน คณะกรรมการโรงงานไพ่
2554 - 2556 - รองอธิบดี กรมสรรพสามิต

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
8 นายวอน นิเจล ริกเตอร์

63 - Bachelor of Arts (Business Studies, First Class Honors),

- กรรมการ

London Southbank, UK

- กรรมการบริ หาร
(แต่งตัง้ 28 ธ.ค. 2550)

- 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
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร
จากัด (มหาชน)

ทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

ก.ย.61

-

พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60
ต.ค.60
ต.ค.60
พ.ย.59

-

ก.ค.59
ธ.ค.59
ก.ค.59
ก.ย.57

-

ก.ย.57
ส.ค.55
ส.ค.55
ส.ค.55
ก.พ.53

-

2557
มิ.ย.52

-

มี.ค.55

-

2543
ก.พ.54

-

ม.ค.53

-

ปั จจุบนั - Advisory Board Member (Consultancy on Governance and Culture),
Rhizome Pty Ltd.
ปั จจุบนั - Director, Velldan Pty Ltd.
ปั จจุบนั - Chairman, Ratesetter Australia Pty Ltd.
ปั จจุบนั - Advisor, Spriggy, Australia
ปั จจุบนั - Director, Gordon District Cricket Club, Sydney, Australia
2561 - Advisor, Ernst & Young Australia
ส.ค.61 - Advisory Council Member, Australian Digital Currency and Commerce
Association
มิ.ย.61 - Advisory Council Member, Humanity in Business
พ.ย.60 - Non Executive Director, Ratesetter Australia Pty Ltd.
ก.ค.60 - Advisor, ING Group N.V.
มิ.ย.59 - Member, Challengers & Growth Countries Management Team,
ING Group N.V.
มิ.ย.59 - Member of Leadership Council, ING Group N.V.
มิ.ย.59 - CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited
มิ.ย.59 - Member Council Australian Bankers’ Association
มิ.ย.59 - CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
มิ.ย.59 - Member of Board of Directors, Member of Risk Committee, Member of Audit
Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank (Australia)
Limited
มี.ค.58 - Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
มี.ค.58 - Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit Committee,
Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk Management and Review
Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
ก.ย.57 - Member of Retail Banking International Management Team and Member of
Senior Leadership Team, ING Group N.V.
ก.ค.57 - Member of Management Council, ING Group N.V.
มี.ค.56 - Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KB Financial Group
ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
9 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
63 - เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เม.ย.60 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- เศรษฐศาสตร์ บญ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ค.60 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั เคอร์ ลอสการ์ บราเธอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ม.ค.59 - ปัจจุบนั - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สานักงาน
- กรรมการบริ หาร
ราชอาณาจักร
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการสินเชื่อ
- Advanced Management Program (AMP), Harvard
ส.ค.58 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
Business School
จากัด (มหาชน)
(แต่งตัง้ 1 มิ.ย. 2558)
- Advanced Bank Management Program, Wharton
ก.ย.59 - เม.ย.60 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและบริ หารความเสี่ยง
School of the University of Pennsylvania, USA
บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- Advanced Bank Management Program, Asian
2551 - พ.ค.58 - รองผู้จดั การใหญ่ กลุม่ บริ หารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
Institute of Management
2557 - ก.พ.58 - (มหาชน)
- IT Governance and Cyber Resilience Program,
เม.ย.54 - ก.พ.58 - รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
Advanced Audit Committee Program, Director
2554 - 2557 - กรรมการ บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
Certification Program, Risk Management Program for
กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
Corporate Leaders และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร ทหาร
ไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
10 นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
74 - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เอ็มจีเค จากัด
- กรรมการอิสระ
Bristol, UK
2556 - ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิ ้งส์ จากัด
- กรรมการตรวจสอบ
- Postgraduate Practical Certificate in Law, University
มิ.ย.52 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิ ้งส์ จากัด และบริ ษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี ้
- กรรมการสรรหา กาหนด
of Singapore
1. กรรมการ บริ ษัท เซ้ าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จากัด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- Solicitor of the Supreme Court, Hong Kong
2. กรรมการ บริ ษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จากัด
(แต่งตัง้ 1 ก.ย. 2547)
- Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court,
3. กรรมการ บริ ษัท เคเอฟฟู้ดส์ จากัด
The United States District Court for Northern California
2535 - ต.ค.61 - กรรมการ บริ ษัท ทิวาธาร จากัด
- Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court,
พ.ย.55 - มิ.ย.59 - กรรมการ บริ ษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
California
2548 - มิ.ย.59 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
- Solicitor of the Supreme Court, England and Wales
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
- Director Certification Program
เม.ย.56 - เม.ย.57 - กรรมการ บริ ษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
11 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
59 - Master of Science (Economics), Oklahoma State
10,987
ธ.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด
- กรรมการอิสระ
University, USA
ก.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- Bachelor of Science in Business Administration
บริ ษัท จักรไพศาล เอสเตท จากัด
(แต่งตัง้ 12 ก.พ. 2559)
(Economics/Finance), Oklahoma State University,
ม.ค.61 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท พี แอดไวเซอร์ รี่ จากัด
USA
ก.ค.60 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด
- การบริ หารการจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง วิทยาลัย
ก.ค.60 - ปัจจุบนั - กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ป้องกันราชอาณาจักร
ก.ค.58 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(มหาชน)
(วตท.)
มิ.ย.55 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
- ผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริ ษัท กริ ดทีมเวิร์ค จากัด
ม.ค.59 - พ.ย.61 - กรรมการ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
- IT Governance and Cyber Resilience Program,
ธ.ค.59 - มิ.ย.60 - ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Ethical Leadership Program, Advanced Audit
ม.ค.57 - ธ.ค.59 - กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
Committee Program, Boards that Make a Difference,
เม.ย.55 - ธ.ค.59 - ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
Role of the Chairman Program, Director Certification
ส.ค.58 - ก.ค.59 - ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Program และ Director Accreditation Program สมาคม
พ.ค.57 - มิ.ย.58 - กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(มหาชน)
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่ง
ก.ย.57 - ม.ค.58 - ประธานคณะทางานกากับและติดตามการบริ หารงาน NPL ธนาคาร
ประเทศไทย
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร ทหาร
พ.ย. 57 - ธ.ค.57 - กรรมการคัดเลือกผู้ให้ บริ การบริ หารหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่ไม่มี
ไทย จากัด (มหาชน)
หลักประกัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ก.ค.54 - พ.ค.57 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และ
สถาบันการเงิน วุฒิสภา

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น) * ระหว่ างผู้บริหาร **
เม.ย. 52 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
12 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
48 - Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business
6,838,700
ส.ค. 39 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษัท ติยณา จากัด
- กรรมการ
Administration, Bangkok University in Collaboration with
เม.ย. 60 - ธ.ค. 60 - กรรมการสรรหา บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร
The University of Nebraska-Lincoln, USA
เม.ย. 58 - ธ.ค. 60 - กรรมการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
- Master of Business Administration,
- กรรมการสินเชื่อ
(มหาชน)
The University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ต.ค. 57 - ธ.ค. 60 - กรรมการอิสระ บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2561)
ก.ย. 59 - เม.ย. 60 - ประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(มหาชน)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ต.ค. 57 - เม.ย. 60 - กรรมการบรรษัทภิบาล บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบัน
พ.ค. 60 - ธ.ค. 60 (มหาชน)
วิทยาการพลังงาน
พ.ย. 51 - เม.ย. 60 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Chartered Financial Analyst CFA Institute
ต.ค. 59 - มิ.ย. 60 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Financial Derivatives, EuroMoney Training
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) (เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
- Executive Education: Building Leading Customerมิ
.
ย.
59
มิ
.
ย.
60
การเงินและงบประมาณ) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Centric Organization
(ก.พ.ร.)
- Director Certification Program, Boards that Make a Difference,
เม.ย. 60 - พ.ค. 60 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
และ Anti-Corruption for Executive Program,
(ด้ านจิตวิทยาองค์กร) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ก.พ. 60 - พ.ค. 60 - ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้ านการเงินและการบัญชี
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018,
ธ.ค. 59 - เม.ย. 60 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, ธนาคาร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริ หาร สานักงานบริ หารกองทุนเพื่อ
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
มิ.ย. 57 - พ.ค. 59 - ส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน
เม.ย. 54 - เม.ย. 58 อนุ- กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
กรรมการ บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด และ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ ทางการสมรส และความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
เอกสารแนบ 1 หน้ า 13

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

1. นายปิ ติ ตันฑเกษม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

48

หมายเหตุ:

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business Administration, Bangkok
University in Collaboration with The University of Nebraska-Lincoln,
USA
- Master of Business Administration, The University of North
Carolina at Chapel Hill, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

6,838,700

-

* รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ ทางการสมรส และความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 14

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2561 - ปัจจุบนั
2560 - 2560
2551 - 2560

-

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

2 นายเสนธิป ศรี ไพพรรณ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ

47 - Master of Business Administration (MBA),
The University of North Carolina at Chapel Hill,
USA
- Master of Science, Computer Information
Systems, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต, วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
55 - บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี
กรุงเทพ
- บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (การ
บัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย

5 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านบริ หารความเสี่ยง

45 - Master of Law, University of Leiden,
Business Law and Civil Law, The Netherlands
- Bachlor of Law, Business Law and Civil Law
University of Leiden, The Netherlands
60 - Master of Business Administration,
Nyenrode University, The Netherlands
- Bachelor of Business Administration,
Hogeschool Nyenrode, The Netherlands

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2560
2555
2550

- ปัจจุบนั
- 2560
- 2560

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จดั การ, S Ventures Co.,Ltd.
- กรรมการผู้จดั การ, Business Navigator Consulting

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี , ธนาคารทหารไทย จากัด
- (มหาชน)
- หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารธุรกิจสาขา, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารทรัพยากรบุคคล, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- CEO, ING-DiBa Direkbank Austria
- Programme Executive Cybercrime Resilience, ING Bank N.V., The
Netherlands
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
Chief Operation Officer - Risk, ING Bank N.V., Head Office
Director, Chairman of the Risk Management Committee, and
Member of Credit Committee, TMB Bank Plc.
Head of Corporate Operational Risk Management, ING Bank N.V.
Global Head of Non Financial Risk, ING Bank N.V.

9,501,700

-

2561
2557
2556

- ปัจจุบนั
- 2561
- 2557

-

-

2558
2553
2556

- ปัจจุบนั
- 2558
- 2557

-

-

2561

- ปัจจุบนั -

2560 - 2561 2558 - 2561 2559
2554

เอกสารแนบ 1 หน้ า 15

- 2560 - 2559 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

6 นางประภาศิริ โฆษิ ตธนากร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน

54 - Master of Business Administration (MBA),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Bachelor of Business Administration (Magna
Cum Laude), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7 นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส *
51 - Master in Computer Engineer, Hogeschool
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั ิการ
Enchede,
- The Netherlands Bachelor Degree, H.A.V.O
* ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Diploma, Griftland College, The Netherlands
8 นางสาวสมคิด ปรี ชาสัมมกุล
44 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, สถาบัน
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทาง
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
การเงิน
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

9 นางสาวอาวีวรรณ ตังตรงจิ
้
ตร
หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน

50 - Master of Public Administration, University of
Southern California, USA.
ั ฑิต, พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
- บัญชีบณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2561
2541

- ปัจจุบนั - 2561 -

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
พาร์ ทเนอร์ ส, บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส จากัด

- ปัจจุบนั - 2556 -

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Chief Operating Officer, Managing Director in ING Bank (EurAsia)
ZAO, Commercial Banking with Retail Product, Moscow, Russia

-

-

2556
2553

2,204,100

-

2561 - ปั จจุบนั - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2561 - 2561 - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริ หารและการเงิน,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2560 - 2561 - ผู้บริหารอาวุโสวาณิชธนกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2559 - หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ ,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2558 - หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2557 - 2557 - หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อและธุรกิจการค้ าต่างประเทศ,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2557 - ผู้บริ หารระดับสูงฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3,634,400

-

2561
2552

เอกสารแนบ 1 หน้ า 16

- ปัจจุบนั
- 2561

- หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน,ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
1,400,700
-

10 นายเมธ กนกพิบลู
หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการ
เงิน

51 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย

11 นางพัชรี ลีลารัศมี
หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา
แบบจาลองเพื่อการบริ หารเงิน

-

12 นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน
หัวหน้ าบริ หารเงิน

41 - ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
40 - B.S. Economics, Wharton School of the University
of Pennsylvania

-

-

13 นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน - ลูกค้ าธุรกิจ

39 - ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

108,500

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 17

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2561
2560
2558
2557
2554

-

ปั จจุบัน
2561
2559
2558
2556

2561

- ปัจจุบนั

2560
2556
2551

- 2560
- 2557
2556

2560
2550
2557
2561

-

2560

- 2561

2558

- 2560

2555

- 2557

-

หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการบริ หารความเสี่ยง, บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส จากัด
เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง (สินเชื่อ), ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจาลองเพื่อการบริ หารเงิน,
ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
- ผู้จดั การบริ หารกลุม่ หลักทรัพย์, บริ ษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ ส จากัด
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน, บริ ษัท เอสซีจี ออโต้ แก๊ ส จากัด
- ผู้อานวยการอาวุโสควบคุมทางบัญชีและบริ หารความเสี่ยง,ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั 2560 2559 ปัจจุบนั -

หัวหน้ าบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Partner (Freelance Consultant), BNC Consulting, BKK, Thailand
Group Head of Enterprise Risk, Burgan Bank, Kuwait
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ าธุรกิจ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ ารายใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

14 นางขวัญหทัย สุขุมธรรมรัตน์
หัวหน้ าบริ หารจัดการข้ อมูลทางการเงิน

46 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

15 นางสาวมาลินี เหล่าอิทธิ
หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

38 - Master of Engineering Management, University of
London
- ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ บญ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ),
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ การบัญชีและการตลาด,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล
หัวหน้ าบริหารเงินกลางและต้นทุน
ทางการเงิน

17 นายวุฒิไกร บุญญานุสาสน์ *
หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี
* ดารงตาแหน่งถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562
18 นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน-บริ หารความเสี่ยง

37 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2560

- ปัจจุบนั

- หัวหน้ าบริ หารจัดการข้ อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2555

- 2560

- หัวหน้ าวิเคราะห์และพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้ านบัญชี
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

2561 - ปัจจุบนั
2554 - 2561

- หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- รองผู้อานวยการ, ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

-

-

2561
2556

- หัวหน้ าบริ หารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริหารบริ หารการลงทุนและต้ นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

-

-

2561 - ปัจจุบนั
2552 - 2561

424,300

-

2561 - ปัจจุบนั

- ปั จจุบัน
- 2561

2560 - 2561
2558 - 2560
2558 - 2558
2554 - 2557

เอกสารแนบ 1 หน้ า 18

- หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจสอบบัญชี (ผู้จดั การ), บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด
- หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริ หารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริ หารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้ชานาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

19 นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม
หัวหน้ าบริ หารสินทรัพย์หนี ้สินและ
เงินกองทุน

49 - Master of Business Administration in Finance,
University of Rochester, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
หัวหน้ าบริ หารข้ อมูลทางการเงิน
ต่อทางการ

39 - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
-

-

-

21 นางสุภาวดี วุฒิเทียร
หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท

50 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-

-

22 นางกมลมาลย์ สถาวร
หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

54 - บริ หารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

23 นางสาววีรญา มหาขันธ์
หัวหน้ าบริ การรายงานทางการเงิน

43 - ปริ ญญาโท Information Technology มหาวิทยาลัย
นเรศวร
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคล

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 19

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2561
2560
2559
2558

-

ปั จจุบนั
2561
2560
2558

2561
2560

- ปั จจุบัน
- 2561

2558
2555
2018
2017
2011
2561
2560
2558
2553

-

2561
2560
2560

- ปั จจุบัน
- 2561
- 2560

2558

- 2560

2560
2558
ปัจจุบนั
2018
2016
ปัจจุบนั
2561
2560
2557

-

หัวหน้ าบริ หารสินทรัพย์หนี ้สินและเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
เจ้ าหน้ าที่บริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสพัฒนากระบวนการ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
ผู้ชานาญการควบคุมผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
- หัวหน้ าบริ หารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริหารบริ หารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- หัวหน้ างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้บริหารตรวจสอบ – ธุรกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าจัดการรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าบัญชีพิเศษ บัญชีพิเศษ รายงานทางการเงินและภาษี สายงาน
ควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าบริ การรายงานทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าบริ การรายงานทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญ-วิเคราะห์พฒ
ั นากระบวนการข้ อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด(มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

24 นางจิตราวดี ศรี วิจิตร
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน - ลูกค้ ารายย่อย

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

44 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2561

- ปัจจุบนั

2560

- 2561

2554 - 2560
25 นางสาวมัลลิกา ธนทวีรัตน์ *
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน
* ดารงตาแหน่งถึง 6 มกราคม 2562
หมายเหตุ:

40 - Master of Business Administration, University of
La Verne, USA

-

-

2560

* รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ ทางการสมรส และความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 20

- ปัจจุบนั

- หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ ารายย่อย, ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ ารายย่อย,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เจ้ าหน้ าที่บริ หารนักลงทุนสัมพันธ์ , ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครั ว
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริ ษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริ หาร**
นางประภาศิริ โฆษิ ตธนากร
54 - Master of Business Administration (MBA), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2561
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน
- Bachelor of Business Administration (Magna Cum Laude),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2541
- Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
- อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี อากร, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- PwC Thailand Symposium 2018 Managing Challenges to unleash
corporate
growth
นางสาวอาวีวรรณ ตั ้งตรงจิตร
50 - Master of Public Administration, University of Southern California, USA. 3,634,400
2561
2552
หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน
- บัญชีบัณฑิต, พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
- CFO Focus on Financial Reporting, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Lean Six Sigma (LSS) executive training session, ธนาคารทหารไทย
จากัด
(มหาชน)
- Global Executive Mindset, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- IFRS9 Management Awareness Workshop, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- Strategic Workshop on Disruptive Banking, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง
- ปั จจุบัน - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- 2561 - พาร์ ทเนอร์ ส, บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี อากร
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส จากัด

- ปั จจุบัน - หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2561 - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ณ 31 ธั นวาคม 2561
ความสัมพันธ์
จานวนการ
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ถือครองหุ้น
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
(ปี )
ระหว่ าง
ในบริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
2559 - ธ.ค.61 - เลขานุการบริ ษัท และหัวหน้ าบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ***
60 - MBA (Accounting and Finance), University of
349,405
2555 - 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารกากับการปฏิบัติงาน
- เลขานุการบริ ษัท
Bridgeport, Connecticut, USA
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าบรรษัทภิบาล
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
2552
2555
เลขานุการบริ ษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
- ไทย Director Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP),
Developing Corporate Governance Policy และ
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจหลักทรัพย์
สาหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ผู้กากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
- Advanced Management for Bankers, Wharton
School of the University of Pennsylvania, USA
หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ ทางการสมรส และความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
*** ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริ ษัทและหัวหน้ าบรรษัทภิบาล ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารได้ แต่งตั ้งนายนริ ศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัทแทน มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป

เอกสารแนบ 1 หน้ า 22

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริ ษัทย่ อย บริษัทร่ วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริ หารของธนาคารทหารไทย ในบริ ษัทย่ อย และบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับที่

รายนามผู้บริ หารธนาคาร

ตาแหน่ งของผู้บริ หาร

บริ ษัทย่ อย
1

1
2
3
4
5
6
7
หมายเหตุ :
X
Y
W
D
L

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัช คริเซล
นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
นางสุวรรณี แคม
นายระบิล พรพัฒน์กลุ
นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
นางอภิรุมวดี ระนองธานี

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารกฎหมาย
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริหารคุณภาพและติดตามกลุม่ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารพัฒนาสินทรัพย์
หัวหน้ าบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ
ผู้เชี่ยวชาญ - บริหารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน

บริ ษัทร่ วม

2

บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง

X
D
W
W
W
W

L

ประธานกรรมการและผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการและผู้ไม่ มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ ษัท และผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ ษัท
ผู้ชาระบัญชี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 2

L

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริ ษัท
บริ ษัทย่ อย

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
2. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด*

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

บริ ษัทร่ วม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด

หมายเหตุ:

* บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการชาระบัญชี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 3

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
กรรมการบริษัท มี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัช คริเซล
2. นางสุวรรณี แคม
3. นายระบิล พรพัฒน์กลุ
4. นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
5. นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทร่ วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
กรรมการบริษัท มี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัตงิ าน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายสุนทร รักพาณิชย์
หัวหน้ าตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA (Financial Management), University of

จานวนการ
ถือครองหุ้น
ในบริ ษัท
(หุ้น)*
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร**
-

Bridgeport Connecticut, USA
- เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ม.ค. 61 -

ปั จจุบัน

- หัวหน้ าตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย

ก.ค. 56 -

ธ.ค. 60

- หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารทหารไทย

มิ.ย. 54 -

มิ.ย. 56

- เจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39/IAS

ธนาคารทหารไทย

- Operational Risk Management Forum

เม.ย. 49 -

พ.ค. 54

- โครงการอบรมผู้บริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน
FINEX

หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

- เจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 1 ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับการปฏิบตั ิงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่ อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายวรุณ กาญจนภู
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กากับการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- MBA, Eastern Michigan University, USA
- วิทยาศาสตร์ บัณฑิต 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

ความสัมพันธ์
จานวนการถือ
ทางครอบครัว
ครองหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษทั (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
-

* รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ ทางการสมรส และความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้ า 3

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปั จจุบัน - หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร กากับการปฏิบัติงาน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน, สายงานกฎหมาย,
สายงานตรวจสอบภายใน, และเลขานุการบริษัท
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2547 - 2550 ผู้จัดการกลุ่มกากับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สนิ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสารแนบ 5 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ในปี 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อ
นายประสงค์
พูนธเนศ 1
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก อภิรัชต์
คงสมพงษ์ 2
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ.
ดามัส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิงหะ
นิกรพันธุ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง 3
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจุมพล
ริ มสาคร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวอน นิเจล
ริ กเตอร์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพรสัณฑ์
วงศ์สมิทธิ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางประภาศิริ
โฆษิ ตธนากร 4
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเสนธิป
ศรี ไพพรรณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวชมภูนุช
ปฐมพร 5
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล 6

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านบริ หารความเสี่ยง

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2560
2,556,580
9,100
6,226,767
8,769,068
-

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2561
2,556,580
9,100
6,838,700
9,501,700
-

จานวนหุ้น
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
611,933

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโรนัลด์ บาร์ท
ฮูชแมน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย
17
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7
นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัส
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบัติการ
18
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ * นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ดารงตาแหน่ง กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ถึง 31 ธันวาคม 2560
** นายปิ ติ ตัณฑเกษม ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 5 หน้ า 2

732,632
-

-

