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ส่ วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1.1.1 ประวัติความเป็ นมา
ธนาคารทหารไทย ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และ
มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 10 ล้ านบาท โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการทหารทังในและนอกประจ
้
าการ
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ 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
เมื่ อ วัน ที่ 3 มกราคม 2537 และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ทุ น จดทะเบี ยนของธนาคารอยู่ ที่ จ านวน 41,903,302,555 บาท ซึ่ ง
41,426,006,153 บาทเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ ว และมาจากหุ้นสามัญจานวน 43,606,322,266 หุ้นที่ราคาพาร์ 0.95 บาท
ในเดือนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้ รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งการรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้ ธนาคารมีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอยู่ในเครื อ ทาให้ สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ อย่างครบวงจรมากขึ ้น และมีสินทรัพย์รวมที่ 673 พันล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ในเดือนธัน วาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเพิ่ ม ทุน จานวน 37,622 ล้ านบาท โดยกลุ่มไอเอ็ นจี ซึ่งเป็ น
สถาบันการเงินจากประเทศเนเธอร์ แลนด์เข้ ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ทาให้ ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งมากยิ่งขึน้ ภายหลัง
การเพิ่มทุน กระทรวงการคลังถือหุ้นร้ อยละ 26.1 และ กลุ่มไอเอ็นจีถือหุ้นร้ อยละ 25.2 ของหุ้นที่ออกทังหมดของธนาคาร
้
กลุ่มไอเอ็นจี
ถือหุ้นทีเอ็มบีผ่าน NVDRs ร้ อยละ 4.92 ของหุ้นที่ออกทังหมดของธนาคาร
้
ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารอันดับที่ 6 ในสินทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบ
การเงินรวม) ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1,865.0 พันล้ านบาท เงินรับฝาก 1,398.3 พันล้ านบาท และสินเชื่อ 1,394.0 พันล้ านบาท
1.1.2 กลยุทธ์ ของธนาคารใน 5 ปี ข้ างหน้ า
ทีเอ็มบีได้ กาหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการที่จะช่วยผลักดันให้ ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้
1. ให้ ลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง
ทีเอ็ มบีให้ ความสาคัญในการน าลูกค้ าเป็ นศู นย์กลางในการทาธุรกิจ ธนาคารจึงรวบรวมความเข้ าใจในพฤติกรรมของ
ลูกค้ าเพื่อนามาพัฒ นาผลิตภัณฑ์และการบริการ และนาความเข้ าใจดังกล่าวมาใช้ ในการบริหารประสบการณ์ ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึน้
นอกจากนี ้ ยังดาเนิน การวัดความพึงพอใจในประสบการณ์ ที่ลูกค้ าได้ รับ อย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่ อนาผลที่ ได้ มาปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ และ
บริการให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
2. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านผลิตภัณฑ์ เงินฝากและธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีได้ ใช้ กลยุทธ์ การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led strategy) เพื่อสร้ างความแตกต่างทางการแข่งขันเพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่ดีที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทาให้ ธนาคารมีความ
ใกล้ ชิดและเข้ าใจลูกค้ ามากยิ่งขึ ้นซึ่งทาให้ ทีเอ็มบีสามารถเป็ นธนาคารหลักของลูกค้ าได้
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3. สร้ างรายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้ อย่ างยั่งยืน
ทีเอ็มบีให้ ความสาคัญกับ การสร้ างรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยอย่างยัง่ ยืนมาโดยตลอด เพราะรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจะส่งผลให้
ธนาคารสามารถบริ หารเงินทุนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ การลงทุน เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
ทีเอ็มบีได้ ใช้ โมเดลธุรกิจแบบผู้แทนจาหน่ายและ Open architecture โดยมุ่งเน้ นการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดี
ที่สุด เพื่อนาแสนอแก่ลูกค้ าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ด้ วยกลยุทธ์ ดังกล่าว ธนาคารสามารถการสร้ างรายได้ อย่างยั่งยืนในสภาวะ
ผันผวนของวัฏจักรธุรกิจได้
4. รักษาความเป็ นผู้นาด้ านสินเชื่อรถยนต์ และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อครบวงจร
ภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต่อยอดความสาเร็จของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และนาจุดแข็งของ
ธุรกิจมาเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึน้ นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ที่
ครอบคลุมมากขึน้ ยังช่วยให้ ธนาคารสามารถมี ความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวได้ ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
5. ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ องอย่ างมีประสิทธิภาพ
ทีเอ็มบีม่งุ มั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายกาไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้าหมายที่จะบรรลุอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชันน
้ า ภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้ ม่งุ เน้ น
การเติบโตธุรกิจโดยพิจารณาจากโอกาสการสร้ างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น
6. สร้ างความพร้ อมต่ อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ปั จ จุ บัน การท าธุ รกรรมทางการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทัลมี การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อัน เป็ น ผลมาจากพฤติ กรรมของ
ผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทีเอ็มบีได้ ลงทุนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้ อมูลลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้ ดาเนินการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงาน เสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับยุคดิจิทลั ปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ให้ เป็ น
ดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น เพื่อความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กับลูกค้ า
7. ผนึกพลังสร้ างการเติบโต
ธนาคารเล็งเห็นโอกาสการสร้ างประโยชน์ที่เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน (synergies) จากการรวมกิจการ 3 ส่วน คือ ประโยชน์
ด้ านงบดุล ประโยชน์ด้านต้ นทุน และประโยชน์ด้ านรายได้ ทังนี
้ ้ธนาคารได้ จัดทาแผนการรวมกิจการเพื่อสร้ างความมั่นใจในการรับรู้
ประโยชน์ทงั ้ 3 ส่วนนี ้ พร้ อมทังช่
้ วยให้ การรวมกิจการเป็ นไปอย่างราบรื่ น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2557

•

ทีเอ็มบีบรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 14.7 ซึง่ การเติบโตที่แข็งแกร่งนันมา
้
จากความสาเร็ จ ของการปรั บ ใช้ กลยุ ท ธ์ ของธนาคาร นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยังประสบความสาเร็ จ ในการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ทรัพ ย์ สะท้ อ นให้ เห็ น ได้ จ าก อัตราส่ วนสิ น เชื่ อ ด้ อยคุ ณ ภาพต่ อ เงิน ให้ สิน เชื่ อ ของ
ทีเอ็มบีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 อยูท่ ีร้อยละ 2.85 และ อัตราส่วนสารองต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 157
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•

ทีเอ็มบีได้ รับการปรับเครดิตเพิ่มขึน้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดีส์ (Moody’s) จาก Baa3 เป็ น
Baa 2 พร้ อมแนวโน้ ม “มีเสถียรภาพ” เนื่อ งจากการดาเนินงานที่ดีขึน้ อย่ างต่อ เนื่ อง การรักษาคุณภาพ
สินเชื่อและสัดส่วนสารองต่อสิน เชื่อด้ อยคุณภาพที่แข็งแกร่ ง รวมถึงการรักษาสภาพคล่ องและการดารง
เงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง

•

ทีเอ็ม บียัง ประสบความสาเร็ จในการเสนอขายตราสารหนีด้ ้ อ ยสิ ทธิเพื่ อนับ เป็ น เงิ นกองทุน ประเภทที่ 2
ครั ง้ ที่ 1/2557 ครบก าหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ ง ผู้ ออกตราสารมี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนก่ อ นกาหนด ที่ อั ต รา
ดอกเบีย้ คงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี มูลค่ารวม 15,000 ล้ านบาท ทาให้ ณ สิ ้นปี 2557 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (CAR) อยู่ในระดับสูง ที่ร้อยละ 18.3

•

ในปี 2557 ธนาคารได้ พัฒนาระบบทีเอ็มบี อินเตอร์ เน็ตแบงก์กิง้ สาหรับคอมพิวเตอร์ หรื อแท็บเล็ต และ
ระบบทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพลิ เคชั่น สาหรับ อุปกรณ์ ที่ใช้ ระบบปฏิ บัติการ iOS/Android เพื่อช่วยให้ ทุ ก
ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ าเป็ นเรื่ องง่าย ทัง้ นีท้ ีเอ็มบีได้ เพิ่มจุดบริการสาหรับการทาธุรกรรมฝากเงินสด
มากกว่า 2,400 จุดบริ การ ผ่ า นสาขาของธนาคารออมสิ นและที่ 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 และพัฒนาอีกขัน้ หนึ่งของความ
สะดวก ด้ วยบริการรับเช็คถึงที่ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ กับลูกค้ ากลุ่มธุรกิจ

•

ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเติบโตเงินฝากและเงินให้ สินเชื่อ รวมถึงกาไรก่อนตัง้ สารองเพิ่มขึน้ ถึง
20% แม้ ในสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ผัน ผวน นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยังประสบความสาเร็ จในการออกหุ้ นกู้ ไม่ 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

•

ธนาคารเปิ ดตัว ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ น ทางการ ซึ่งเป็ นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ ทุกธุรกรรม
ทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย 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 ว ยการเพิ่ ม ฟั งก์ ชั่ น การโอนเงิ น ต่ า งธนาคารผ่ า นระบบ SMART และ
BAHTNET เพื่อ เอื อ้ อานวยความสะดวกให้ ลูกค้ า สามารถบริ ห ารจัดการการเงินได้ ครบวงจร นอกจากนี ้
ทีเอ็มบียังได้ เปิ ดตัวบริ การคา้ ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ TMB e-Guarantee ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานภาครัฐโดยไม่จาเป็ นต้ องเดินทางมาติดต่อ

•

นอกจากนีธ้ นาคารได้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้ อ งการในการท าธุรกรรมของลู กค้ ามาก
ยิ่งขึน้ เช่น บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ซึ่งเป็ นบัญชีเพื่อการทาธุรกรรมโดยลูกค้ าสามารถท าธุรกรรมภายใน
ธนาคารทีเอ็มบีและถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มทุกธนาคารทัว่ ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวน
ครัง้ รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิ น และหักบัญชีอตั โนมัติ 5 รายการแรก
ต่อเดือน อีกทัง้ ไม่จาเป็ นต้ องมีเงินขัน้ ต่าคงไว้ ในบัญชี ทัง้ นีก้ ารเติบโตถึงร้ อยละ 10 จากปี 2557 สะท้ อน
ความสาเร็จของเงินฝากสาหรับการทาธุรกรรม (Transactional deposit) ประเภทนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
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•

โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ ถูกนามาปฏิบตั ิเพื่อให้ ธนาคารมีสภาพแวดล้ อมที่
ให้ คุณค่ากั บความสามารถและผลงาน 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 เชื่อว่า พนักงานที่ มีศักยภาพจะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์กรที่ สาคัญในการสร้ าง
ประสบการณ์ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึน้ และเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของทีเอ็มบี โดยธนาคารได้
สร้ างโอกาสให้ กับ พนักงานในการเสริ มสร้ างความรู้ และประสบการณ์ ให้ กับตนเอง อีกทัง้ ยังวางแผนให้
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 งสิ่ ง ดี ๆ คื น สู่
สังคมไทยอย่ างยั่ง ยืน ผ่ านการเรี ยนรู้ กิจ กรรมสร้ างสรรค์เชิง ศิล ปะแขนงต่างๆ นอกจากนีย้ ังมีโครงการ
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 กั บ พนั กงาน โดยในปี 2558 ที เ อ็ ม บี ได้ รับ รางวัล ยอดเยี่ ยมด้ า นการพั ฒ นาชุ ม 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 ทีเอ็มบีประสบความสาเร็จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทางาน และจะ
มุ่งมั่นที่จะพัฒ นาองค์กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน กับคู่แข่ง ทาง
ธุรกิจได้ อย่างเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น

•

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

•

นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยัง ยึ ด ถื อ ความเป็ น เลิ ศด้ า นกระบวนการท างาน โดยในปี 2559 ได้ ท าการพั ฒ นา
ศักยภาพและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อบ้ านสาหรับลูกค้ ารายย่อยจากที่ใช้ เวลาในการพิจารณาสินเชื่อ
ถึง 30 วัน ปั จจุบนั ใช้ เวลาเพียง 5 วันทาการ ตังแต่
้ การยื่นขอจนถึงได้ รับอนุมตั ิและยืนยันลูกค้ า

•

การมุ่งเป็ น ธนาคารเพื่ อ ธุรกรรมทางการเงิ นที่ เป็ น เลิ ศ ทีเอ็ มบี มีความมุ่ง มั่น ที่จ ะเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและ
ความสะดวกสบายในการท าธุ รกรรมทางการเงิน ที่ ช่ว ยลดความยุ่ง ยากในการท าธุ รกรรมและช่ว ยให้
ลูกค้ า เชื่ อ มโยงกั บ สัง คมและธุ รกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท 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 สดจากตู้ เอที เอ็ ม ทุ กธนาคารทั่ว ไทยโด ยไม่ มี
ค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ พร้ อ มทัง้ ขยายการยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ต่างธนาคาร
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การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ จาก 5 ครัง้ ต่อเดือนเป็ นไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่ต้องมีเงินคงเหลือ
ในบัญชี

ปี 2560

•

ตังแต่
้ การเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ของ ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ซึ่งเป็ นโมบายแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยให้ ทุกธุรกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย ปั จจุบนั จานวนธุรกรรมทางการเงินสาหรับลูกค้ า
รายย่อ ยผ่านช่อ งทางอิ เล็ กทรอนิกส์ เติ บโตอย่างก้ าวกระโดด จนมีจานวนธุ รกรรมมากกว่าธุรกรรมทาง
การเงินที่ผ่านช่องทางที่ใช้ คนในการบริการในปี 2559

•

จากโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติที่ เกิดจากการร่ วมมือ กัน ระหว่า ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานทางการเงินของประเทศไทยให้ สอดรับและส่งเสริม การ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย พร้ อมเพย์ เป็ นโครงการแรกที่ถูกพัฒนาเพื่ออานวยความสะดวกในการโอนเงิน
และรับ โอนเงิน ที่ รวดเร็ วยิ่ งขึน้ รวมทัง้ การรับ เงิน สวัสดิ การต่า งๆจากภาครัฐ ซึ่ งที เอ็ ม บีได้ เตรี ยมพร้ อ ม
รองรับทังในด้
้ านระบบและบริการที่จะเปิ ดตัวในปี 2560

•

หลักประกันทางธุรกิจ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารแรกที่ออกผลิตภัณฑ์เพื่อรอบรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2559 เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ รับโอกาสใน
การทาธุรกิจมากขึน้ เพราะสามารถนา “ทรัพย์สินที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ” มาเป็ นหลักประกันเพิ่มเพื่อขอ
สินเชื่อได้

•

การเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรัพ ยากรบุคคล (HR Transformation) ทีเอ็มบีเชื่อว่าพนักงานที่มีศักยภาพ
จะเป็ น กาลังขับ เคลื่อ นองค์กรที่สาคัญในการสร้ างประสบการณ์ ของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึน้ ที่จะเป็ น การเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ งขัน ของที เอ็ม บี ในปี 2559 ที เอ็ม บีป รับ เปลี่ยนการพิ จ ารณาผลประโยชน์ ของ
พนักงานจากระบบลาดับขัน้ องค์กรเป็ นพิ จารณาตามหน้ าที่งาน เพื่อเป็ นตัวพลักดัน ให้ พ นักงานพัฒนา
ศักยภาพในการทางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ ทีเอ็มบียงั ปรับองค์กรให้ มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ด้ ว ยการลดจานวนระดับ ชัน้ ของโครงสร้ า งองค์กรจาก 6 ขัน้ มาเป็ น 5 ขัน้ เพื่ อให้ ลดความเลื่ อมล่ า
ภายในองค์กรและให้ พนักงานแสดงศักยภาพได้ อย่างเต็มที่

• เติบโตฐานลูกค้ าด้ วยการบริ การการทาธุรกรรมที่ตอบโจทย์และประโยชน์ตามการใช้ งานจริง ด้ วยการที่ผ้ ู

โอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้ าบัญชีที่ใช้ บริการพร้ อมเพย์ ประกอบกับการไม่มีค่าธรรมเนียมโอนออก
ของบัญชีออลล์ฟรี ทาให้ ลูกค้ าสามารถทาธุรกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทังรั
้ บ
และจ่ายได้ ในบัญชีเดียว เป็ นผลให้ ในปี 2560 ธนาคารสามารถโตเงินฝากของบัญชีออลล์ฟรี ได้ ถึงร้ อยละ
50.9
• ที เอ็ ม บี ได้ มี โ ปรแกรมด้ า นการตลาดที่ ให้ ป ระโยชน์ กั บ 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 านแอปพลิ เคชั่ น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถือ ทัง้ ด้ านการตลาดและ
ประสบการณ์ การใช้ งานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ลกู ค้ าหันมาใช้ บริ การผ่านทีเอ็มบีทัชมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
จานวนผู้ใช้ งานได้ ทะลุเกินหนึ่งล้ านรายในปี 2560
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• รายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยเติบโตต่อเนื่อง เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 21.4 ทีเอ็มบีได้ ต่อสัญญาความร่วมมือที่ธนาคารมี

กับ เอฟดับ บลิว ดี ประกั นชี วิต จ ากั ด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาขัน้ ต้ น 15 ปี มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2560 ซึ่ ง การร่ ว มมื อ ในครัง้ นี ้ ธนาคารได้ รับ รายได้ ค่า ธรรมเนี ยมการเข้ า ถึ งช่ อ งทางการให้ บ ริ การของ
ธนาคาร (Access fee) ที่ น อกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ยมการขายและรายได้ พิ เศษ (Incentive) หลัง หั ก
ค่าใช้ จ่ายและภาษี ต่างๆทังสิ
้ ้น เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้ รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุ ทธิ 19,582 ล้ าน
บาท ธนาคารและเอฟดับ บลิวดี ได้ ร่ว มมื อกั นอย่างใกล้ ชิ ดในการเสนอขายกรมธรรม์ป ระกั นชี วิตให้ กับ
ลูกค้ าธนาคารมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ การต่อสัญญาความร่ วมมือในครัง้ นี ้จะสนับสนุนให้ ธุรกิจ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารแข็งแกร่งมากขึ ้น ด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง

ปี 2561

•

เพื่อ ต่อยอดคุณค่าของการสร้ างเสรี ภาพในการลงทุ น (Open Architecture) ให้ กับ ลูกค้ า ทีเอ็มบี ได้ เปิ ด
ให้ บริ การการซื ้อกองทุนบนแอปพลิเคชั่นทีเอ็มบีทัช ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ทาให้ ลูกค้ าสามารถทาธุรกรรม
และติดตามผลการลงทุนได้ สะดวกมากขึ ้น พร้ อมตัวเลือกกองทุนที่มีผลการดาเนินงานดีที่เหมาะกับระดับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างของลูกค้ า นอกเหนือจากนัน้ เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงการให้ คาปรึกษาเพื่อการ
ลงทุนที่ซบั ซ้ อนได้ มากขึ ้น ทีเอ็มบีได้ เปิ ดให้ บริการที่ปรึกษาด้ านการลงทุน (TMB Advisory) ที่มาพร้ อมกับ
ห้ องให้ คาปรึ กษาส่วนตัว (Advisory room) ในสาขา เพื่ อให้ ลูกค้ าเข้ าถึ งการผู้เชี่ยวชาญการลงทุน จาก
สาขาใกล้ บ้าน ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่สาขาคอยช่วยเหลือและร่วมการพูดคุย เป็ นผลให้
รายได้ ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายกองทุนเติบโตถึงร้ อยละ 76 ในปี 2560

•

มุ่งมั่นการสร้ างฐานลูกค้ าที่ใช้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักด้ วยการเปิ ดตัวผลประโยชน์รูปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า
“Get More with TMB” ซึ่งเป็ นผลให้ มีจานวนลูกค้ าที่ใช้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 20 จาก
ปี 2560 ในขณะเดียวกันก็มีลูกค้ าใหม่ ที่ต้องการได้ รับสิท ธิประโยชน์นีเ้ ข้ ามาเพิ่มเติมด้ วย โดยมีจานวน
บัญชี No-Fixed เพิ่มขึ ้นกว่า 540,000 บัญชี และบัญชี All Free เพิ่มขึ ้นกว่า 530,000 บัญชี ในปี 2561

•

เพื่ อ เป็ น การตอกยา้ และพัฒ นาการขายผลิ ตภัณ ฑ์ การลงทุน อย่า งเสรี ภ าพ (Open Architecture) ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทีเอ็มบีได้ ประกาศความร่วมมือกับ Eastspring Investment ที่เป็ นผู้นาบริ ษัทจัดการ
กองทุ น ระดับ เอเชี ย โดยการร่ ว มมื อ ในครั ง้ นี ้ ไม่ เพี ย งแต่ ท าให้ ธ นาคารมี รายได้ พิ เศษเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมี
นัยสาคัญ จนเป็ น ผลให้ รายได้ ที่ ไม่ ใ ช่ดอกเบี ย้ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อ ยละ 85 จากการขายหุ้ น ร้ อ ยละ 65 ในบริ ษั ท
หลักทรัพ ย์จัดการกองทุนทหารไทย ในปี 2561 แต่ยังจะทาให้ ทีเอ็มบีสามารถเข้ าถึงความเชียวชาญใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ระดับโลก จากบริษัทในเครื อของพรูเด็นเชียลที่เป็ นบริษัทแม่ของ Eastspring Investment
อีกด้ วย ทังนี
้ ้ Eastspring Investment เป็ นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสบความสาเร็จที่มีกองทุนระดับต้ นๆ ทั่ว
เอเชีย บริ ษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จะได้ รับ การสนับ สนุนและสามารถเข้ าถึงความรู้ ที่จ ะ
นามาพัฒ นาบริ การและผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มีความหลากหลายมากขึ น้ ซึ่งสุดท้ ายแล้ วก็ จะเป็ นประโยชน์ กับ
ทีเอ็มบีที่เป็ นทังคู
้ ่ค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท

•

จากรายได้ พิเศษที่ได้ จากความร่ วมมือกับ Eastspring Investment และจากการที่มาตรฐานทางบัญชี
IFRS9 จะถูกนามาบังคับใช้ เร็วๆ นี ้ ทีเอ็มบีจึงใช้ กลยุทธ์การบริหารงานอย่างรอบคอบ ด้ วยการตังส
้ ารอง
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม ส่งผลให้ เงินสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มเป็ น 16,100 ล้ านบาท ในปี 2561
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1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2562
ในปี 2562 ถือ เป็ นอีกหนึ่งก้ าวสาคัญของที เอ็ม บี จากความสาเร็ จในการรวมกิจการกับ ธนาคารธนชาต และก้ าวขึน้ เป็ น
ธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศ การรวมกิจการที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง 2 ธนาคารที่มีจุดแข็งที่แตกต่างแต่ ทว่า
ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน โดยทีเอ็มบีนนั ้ มีจุดแข็งในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทัง้ ด้ านเงินฝาก การลงทุนและประกันที่แตกต่าง
จากการธนาคารรู ปแบบเดิมๆ ขณะที่ธนาคารธนชาตมีความเชี่ยวชาญด้ านสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะการเป็ นผู้นาด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ การรวมกันของสองธนาคารในครัง้ นี ้ จึงนับเป็ นการประสานความร่ วมมือเพื่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (Synergy for Growth)
อย่างแท้ จริง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
•

ทีเอ็มบีได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงไม่มีผลผูกพันทางกฏหมายร่วมกับ ING Groep N.V.,บมจ.ทุนธนชาต
,Bank of Nova Scotia และธนาคารธนชาต โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต
และธนาคารทหารไทย เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการเริ่ มต้ นการเข้ าตรวจสอบสถานะการเงิน (Due Diligence)
และการเจรจาร่ ว มกั น เกี่ ยวกั บ สัญ ญาหลัก (Definitive Agreement) ระหว่ า งคู่ สั ญ ญา ทั ง้ นี ก้ ารรวม
กิจการจะทาให้ ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนิน
ธุรกิจใน 3 ด้ านหลัก คือ
1) ประโยชน์ ด้ าน งบ ดุ ล ที่ จะท าให้ มู ล ค่ าของกิ จ การเพิ่ มขึ น้ จากการมี ง บดุ ลที่ เ ห มาะสม
(Balance sheet optimization) ผ่านการใช้ สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประโยชน์ด้านต้ น ทุน จากขนาดกิ จการที่ใหญ่ ขึ น้ (Scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากการรวมกันของ
หน่ ว ยงานสนับ สนุ น ที่ สาคัญ เช่ น โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ การบริ ห ารจัด การ
กระบวนการทางาน เป็ นต้ น
3) ประโยชน์ด้านรายได้ การดาเนินงานร่ วมกันจะทาให้ มี ประสิทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริ การทางการเงินให้ กับลูกค้ าได้ ครอบคลุมยิ่งขึน้ รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์และ
บริการใหม่ ๆ จากฐานลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว

•

นอกจากนี ้ ที เอ็ ม บี ไ ด้ ลงนามในสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นธนาคารธนชาตกั บ ทุ น ธนชาตและธนาคารแห่ ง
โนวาสโกเทีย (BNS) ในวัน ที่ 8 สิ งหาคม 2562 โดยภายใต้ สัญญาซื อ้ ขายหุ้ น ที เอ็ ม บี ตกลงซื อ้ หุ้น ของ
ธนาคารธนชาตจานวน 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.96 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ที่ถือโดยทุน ธนชาตและ BNS นอกเหนือจากการซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ 2 รายแล้ ว
ทีเอ็ มบีได้ ซื ้อหุ้น ที่เหลือ อยู่จานวน 2,423,773 หุ้ น คิดเป็ น สัดส่ว นประมาณร้ อยละ 0.04 ของหุ้น ที่ ออก
ทังหมดของธนาคารธนชาตจากผู
้
้ ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกรายของธนาคารธนชาต

•

ธนาคารได้ จัดประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ ที่ 1/2562 ในวัน ที่ 23 กั นยายน 2562 ตามมติคณะกรรมการ
ของธนาคารเกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้นธนาคารธนชาต ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิโครงการการรวมกิจการ
ระหว่างทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบแสดง
สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของทีเอ็มบี และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้ น เดิ ม ของธนาคารธนชาตทุ กราย โดยถื อ เป็ น การเสนอขายหุ้ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น การทั่ ว ไปโดย
เฉพาะเจาะจง (PPO)
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การเพิ่มทุนมีมูลค่ารวมทังสิ
้ น้ ประมาณ 137.3 พันล้ านบาท แบ่งออกเป็ น (1) การออกหุ้นเพิ่มทุน จานวน
92.6 พัน ล้ า นบาทผ่ านการออกใบแสดงสิ ท ธิ ซื ้อหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่โอนสิ ท ธิได้ (TSR) ให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ นเดิ ม ของ
ทีเอ็มบีในราคาใช้ สิทธิที่ 1.40 บาทต่อหุ้ นและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้ แก่นักลงทุนรายใหม่ และ (2)
การออกตราสารหนี จ้ านวน 44.7 พั น ล้ า นบาท ผ่ า นการออกตราสารหนี ด้ ้ อ ยสิ ท ธิ ที่ สามารถนับ เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตราสารหนีท้ างการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (Additional Tier 1) และตราสารหนี ้
ไม่ด้อยสิทธิสกุล ยูโร
•

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทีเอ็มบีดาเนินการเข้ าซื ้อหุ้น ธนาคารธนชาตเป็ น จานวน 6,062,438,397 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.96 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารธนชาตจากทุ
้
นธนชาต
และ BNS ในราคาหุ้นละ 27.55 บาท ในวันเดียวกันนี ้ ทีเอ็มบีได้ ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารจานวน 25,113,805,279 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.16 บาท ซึ่งเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่า
ตามบัญชี ต่อ หุ้น ของธนาคารฯ โดยอ้ างอิ งข้ อ มูลทางการเงิน ตามงบการเงิน รวม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน
2562 และข้ อมูลทางการเงินของธนาคารสาหรับ ผลประกอบการภายหลังจากวัน ที่สิ ้นสุดของงบการเงิน
ฉบับ ล่าสุดดังกล่าวจนถึงวัน ที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้ วยการประมาณการทางบัญชี ให้ แ ก่ทุน ธนชาต
และ BNS ท้ ายที่สดุ ทีเอ็มบีได้ ดาเนินการซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตจานวนทัง้ สิ ้น 6,062,438,397 หุ้นคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 99.96 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของธนาคารธนชาตจากทุนธนชาต และ BNS สาเร็จลุล่วง
รวมเป็ น จ านวนเงิ น 167,903 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ ปั จจุ บัน ธนาคารธนชาตมี สถานะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ
ทีเอ็มบี การโอนกิจการทังหมดของธนาคารธนชาตมายั
้
งทีเอ็มบีคาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในปี 2564

•

ตามแผนการรวมกิจการ ทีเอ็มบีประกาศความสาเร็ จในการขายหุ้นใน บลจ. ธนชาตโดยธนาคารธนชาต
ให้ แก่พรู เด็นเชียลตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามสัญญาดังกล่าว ธนาคารธนชาต
ขายหุ้นบลจ. ธนชาต ที่ถือ อยู่ส่วนแรกร้ อยละ 25.1 (จากที่ถืออยู่ร้อยละ 75) ขณะที่ธนาคารออมสินขาย
หุ้ น บลจ. ธนชาต ทัง้ หมดร้ อ ยละ 25 ให้ แ ก่ พ รู เด็ น เชี ยล โดยมูลค่ าธุ รกรรมรวมคาดว่ า ไม่ ต่า กว่า 8.4
พันล้ านบาท ปั จจุบันทีเอ็มบีถือหุ้นบลจ. ทหารไทย (TMB Eastspring) ที่ร้อยละ 35 หลังจากการเข้ าซื อ้
หุ้นธนาคารธนชาตแล้ ว ทีเอ็มบีจะถือหุ้น บลจ. ธนชาตทางอ้ อมที่ร้อยละ 49.9 ทังที
้ เอ็มบีและอีสท์สปริงมี
แผนที่จะรวมกิจการระหว่าง บลจ. ธนชาต และบลจ. ทหารไทย (TMB Eastspring) เข้ าด้ วยกันในปี 2564
และภายใน 5 ปี ทีเอ็มบีมีสิทธิที่จะเลือกในการขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บลจ.ใหม่ทงหมดให้
ั้
กับพรูเด็นเชียล เน้ น
ย ้าจุดยืนและกลยุทธ์การให้ บริการด้ านกองทุนรวมแบบ Open Architecture

•

ทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตได้ เริ่มประสานความร่วมมือในการเตรี ยมความพร้ อมสู่การรวมกิจการเป็ นหนึ่ง
เดียวภายในปี 2564 โดยเริ่มตัง้ แต่การประกาศปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ M-Rate ของทัง้ สองธนาคารให้ อยู่
ในระดับเดียวกัน การเตรี ยมสภาพคล่องเพื่อรองรับพอร์ ตสินเชื่อเช่าซือ้ การขายหุ้นใน บลจ. ธนชาต เพื่อ
ตอกยา้ กลยุ ท ธ์ ก ารให้ บ ริ การกองทุ น รวม Open Architecture ของที เอ็ ม บี และที่ สาคั ญ ที่ สุ ด คื อ การ
เตรี ยมความพร้ อมในการรับ ฐานลูกค้ า จากธนาคารธนชาต รวมทัง้ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ ข องทัง้ สอง
ธนาคารให้ กับลูกค้ า ผ่านกลยุทธ์ช่องทางธนาคาร Co-location Branch

สาหรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นภายหลังการรวมกิจการ ปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้ วย ING BANK N.V. ร้ อยละ 23.03
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 20.11 กระทรวงการคลังร้ อยละ 11.79 และกองทุนวายุภกั ษ์ หนึ่งร้ อยละ 9.94
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(ปั จจุบนั กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แก่ กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้ วยนักลงทุนภาครัฐอื่น)
และ BNS ร้ อยละ 5.94 ข้ อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 11 ธันวาคม 2562
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธนาคารแบ่ง การดาเนิน งานของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ตามหลักเกณฑ์การกากับ แบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นการจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ออกเป็ น 2 ประเภท แยกตามสัดส่วนการถือหุ้นและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกดาเนินงาน ดังนี ้
1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริ ษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้ สินเชือ่ หรื อธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ
ที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้ เป็ นการเฉพาะหรื อมี หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะซึ่งธนาคารถือหุ้นตัง้ แต่
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด และการบริหารงานของบริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
ธนาคาร
2. กลุ่ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ด้ านการเงินและธุรกิจสนับสนุนการดาเนินการของธนาคาร
โดยบริษัทย่อยในกลุ่มนี ้จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
•

ธุรกิจด้ านการเงิน เป็ นบริษัทลูกซึ่งดาเนินธุรกิจการเงินที่ธนาคารถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ซึ่งการประกอบธุรกิจของธุรกิจทางการเงินอาจมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้ เป็ นการเฉพาะหรื อมี หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจ ประกัน ชีวิต ธุรกิจ ประกัน วิน าศภัย ธุรกิ จบัตรเครดิต ธุรกิจ สิน เชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้ ก ารกากับ ธุรกิ จ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ การกากับ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

•

ธุรกิจสนับสนุนการดาเนินกิจการของธนาคาร เป็ นบริษัทลูกซึ่งประกอบกิจการใน 2 ลักษณะ
(1) ที่เป็ นงานด้ านปฏิบัติการ ซึ่งธนาคารจะต้ องปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจปกติหรื องานที่เอือ้ อานวยต่อการ
ดาเนิ นงานของธนาคารโดยตรงโดยเป็ นการให้ บ ริ การแก่บ ริ ษั ท ในกลุ่ม ธุรกิ จทางการเงิน เดี ยวกัน หรื อ
ตามที่ กาหนดในประกาศธปท.ว่า ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ ธ นาคารรับ ให้ บริ การแก่ ธุ รกิ จ ทางการเงิ น หรื อ
ทางการ (insourcing) หากเป็ นธุรกิจสนับสนุนประเภทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งรวมถึง
ธุ รกิ จ การให้ บริ ก ารด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Infrastructure) สามารถ
ให้ บริ การแก่บุคคลทั่วไปได้ นอกจากนี ธ้ ุรกิจสนับ สนุน ดังกล่าวยังสามารถให้ บริ การแก่ผ้ ู ประกอบธุรกิ จ
ให้ บ ริ การขนส่ ง เงิน รายอื่ น ได้ ในกรณี ที่ ผ้ ู ป ระกอบธุรกิ จให้ บ ริ ก ารขนส่ ง เงิน รายอื่ น นัน้ เกิดเหตุ การณ์
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 สนุ น ให้ ลูกค้ า มี ข้ อ มูลทางการเงิน ที่ จะช่ ว ยสนับ สนุ น การเข้ าถึ ง สิ น เชื่ อ ของสถาบั น
การเงิน โดยธนาคารถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้ างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี ้
1.3.2 โครงสร้ างของกลุ่มบริษัท

1.3.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้

ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อย
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
3. บริษัทธนชาต โบรกเกอร์ จากัด2/

ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร
บริหารสินทรัพย์
นายหน้ าประกั น วิน าศภัย
และนายหน้ าประกันชีวิต
บริหารสินทรัพย์

4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด3/
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด บริหารจัดการกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด2/ บริหารจัดการกองทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม สุทธิ

มูลค่ าเงินลงทุน
การถือหุ้นของ
ตามวิธีราคาทุน
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2562
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
167,840
25
-

99.98%1/
100.00%
100.00%

167,865

-

197
197
168,062

35.00%
49.90%

1/ หุ้นส่วนที่เหลือของธนาคารธนชาต 0.02% ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
2/ มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษัทธนชาต โบรกเกอร์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต ถูกรวมอยู่ในธนาคารธนชาต
3/ บริ ษัทได้ยื่นคาร้องขอชาระบัญชีไปยังกระทรวงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2561 และปัจจุบนั อยู่ในระหว่างขึ้นตอนการชาระบัญชี
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•

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจอื่นที่ธปท. อนุญาต ได้ แก่
การเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย การเป็ นนายหน้ าประกันชี วิต และธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน การเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
ทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล การค้ าและจัดจาหน่ายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ การ
ให้ บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และการเป็ นผู้ค้าสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าในธุรกรรมที่เกี่ยวกับทองคา

•

บริษัทบริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด เป็ นบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอนสินเชื่อและ
สิน ทรัพ ย์ ด้อ ยคุ ณภาพของธนาคาร รวมถึ งหลักประกัน ของสิ นทรัพ ย์ นัน้ และน าไปบริ ห ารให้ ได้ รับ ผลตอบแทน
เพิ่มขึ ้น

•

บริ ษัทธนชาต โบรกเกอร์ จากัด เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกัน
ชีวิต ให้ บริ การงานทะเบียนและต่อภาษี รถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ าของกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต แนะนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ทางการเงิน ของธนาคารธนชาต ต่ ออายุ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยรถยนต์สาหรับ ลูกค้ า เช่ าซื อ้ รถยนต์ข อง
ธนาคารธนชาต โดยครอบคลุม ถึง การติ ดตามภาษี การเรี ย นเก็บ ภาษี ค่าเบี ย้ ประกั น และค่าบริ ก ารที่ เกี่ ยวข้ อ ง
บริ การทวงถามหนีเ้ ฉพาะงานติดตามการต่อภาษี รถยนต์ประจาปี และต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สาหรับ
ลูกค้ าเช่าซื ้อของธนาคารธนชาตซึ่งครอบคลุมถึงการติดตามภาษี การเรี ยกเก็บภาษี ค่าเบี ้ยประกันภัยและค่าบริการ
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังประกอบธุ
้
รกิจอื่นที่เกีย่ วข้ องกับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย

•

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่า ด้ วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์และธุรกิจจัดการลงทุ น ตามที่ได้ รับ อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
กากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ บริ ษั ท ถู กจัด ตัง้ ขึน้ โดยมี ธนาคารทหารไทยเป็ น แกนน าของกลุ่ม ผู้ ถือ หุ้ น
ปั จจุบนั บริษัทให้ บริการทางด้ านกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแก่ลกู ค้ า

•

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุ น ธนชาต จากั ด เป็ น บริ ษัท ร่ วมทุน ระหว่างธนาคารธนชาต (ถื อหุ้ นในอัตรา
ร้ อยละ 75) กับธนาคารออมสิน (ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการทองทุน
ส่วนบุคคล กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และธุรกิจที่ปรึ กษาการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็ นบริษัทที่ ให้ บริ การคาแนะนาได้ อย่าง
ครบวงจร
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2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารและบริ ษัท ย่อยประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบีย้ รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ และรายได้ จาก
การดาเนินงานอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 ดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

โครงสร้ างรายได้
รายได้ ดอกเบีย้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้
การให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่นๆ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้ รวม

2562

ร้ อยละ
71.1

2561
35,128

ร้ อยละ
56.6

2560
34,713

ร้ อยละ
68.9

39,837
1,965

3.5

1,761

2.8

1,824

3.6

131

0.2

1,555

2.8

56
1,219

0.1
2.0

61
1,213

0.1
2.4

34,334

61.3

32,082

51.7

31,580

62.7

1,822

3.2

-

-

-

-

30

0.1

10

-

35

0.1

11,343
1,528

20.2
2.7

12,764

20.6

13,533

26.9

1,529

2.4

1,147

2.3

(22)
1,956
324
1,072

3.5
0.6
1.9

(11)
11,963
64
663

19.2
0.1
1.1

(24)
64
-

0.1
-

932

1.8

56,038

100.0

62,100

100.0

50,365

100.0

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการด้ านเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน และประกันชีวิต
และทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้ าในแต่ละกลุ่มมีความต้ องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงได้ แบ่งกลุ่มลูกค้ าออกเป็ น
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจและกลุ่มลูกค้ าบุคคล เพื่อที่จะได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ ตรงตามความต้ องการมากที่สดุ ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
2. กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3. กลุ่มลูกค้ ารายย่อย
2.1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
• กลุ่มลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้ านบาทต่อปี
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• กลุ่มลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) มียอดขายตังแต่
้ 1,000 ล้ านบาท ถึง 5,000 ล้ านบาทต่อปี
• กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตังแต่
้ 100 ล้ านบาท ถึง 1,000 ล้ านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
หนังสือค ้าประกัน
บริการธุรกรรมทางการเงิน
บริการด้ านชาระเงิน
บริการด้ านเรี ยกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้ านการค้ าระหว่างประเทศ บริการด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริการด้ านความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริการเพิ่มเติม
บริการบัตรธุรกิจ
บริการตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริการวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน
2.1.2 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรั บกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประกอบด้ วย
• ผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้ อยกว่า 100 ล้ านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้ า
สินเชื่อเพื่อ SME (ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ ท บิส)
หนังสือค ้าประกัน
บริการธุรกรรมทางการเงิน
บริการด้ านชาระเงิน
บริการด้ านเรี ยกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้ านการค้ าระหว่างประเทศ บริการด้ านธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
บริการด้ านความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุ้มครองธุรกิจ
บริการเพิ่มเติม
บริการบัตรธุรกิจ
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2.1.3 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรั บกลุ่มลูกค้ าบุคคล
กลุ่มลูกค้ าบุคคล สามารถแบ่งได้ เป็ น
• ลูกค้ าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้ าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 15,000 บาท – 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้ าบุคคลทัว่ ไป สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าบุคคล สามารถสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free)
บัญชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed)
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชือ่ บ้ าน
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
บัตรเครดิต
ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ศูนย์รวมกองทุนดี ยื่ห้อดัง ที่เดียวครบ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ประกันชีวิตเพื่อการออม
ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน
บริการธนบดีธนกิจ
บริการธนบดีธนกิจ
บริการธนบดี
การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ การลงทุน TMB Open Architecture
ทีเอ็มบีถือเป็ นธนาคารไทยแห่งแรก ที่เปิ ดเสรี ภ าพการลงทุนกองทุนรวมให้ กับ ลูกค้ าทุ กคนทุกกลุ่ม ธนาคารได้ เปิ ดให้ บ ริการ TMB
Open Architecture ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย บลจ.ชัน้ นา ที่เหมาะกับ
ความเสี่ยงของลูกค้ าหลายระดับมาให้ ลูกค้ าเลือกลงทุนได้ อย่างมัน่ ใจและสะดวกในที่เดียว ในปี 2562 ธนาคารได้ เป็ นพาร์ ทเนอร์ กับ
บลจ.ชัน้ นาทัง้ ในและต่ างประเทศ 11 แห่ง รวมถึง บลจ. TMBAM, UOBAM, Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, One Asset,
Tisco, KAsset, KSAM และ TFUND เพื่อให้ ลกู ค้ ามีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับความเสี่ยงของลูกค้ าที่
แตกต่างกัน
การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารและเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ
การประกันสุขภาพที่ดี ที่ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้ าในทุกช่วงชีวิตได้ อย่างลงตัว ลูกค้ าทุกคนจะสามารถใช้ ชีวิตได้
อย่างมัน่ ใจและก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คง
สาหรั บธุ รกิ จประกั นวิ น าศภัย ธนาคารร่ วมกับ บริ ษั ท ประกัน วิ นาศภัยหลายแห่ ง โดยให้ บ ริ การรับ ประกัน ภัยหลักประกั น สิ น เชื่ อ
นอกจากนัน้ ยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่น ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการปี ที่ผ่านมา
ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจของธนาคารประกอบด้ วย 1) กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ 2) กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และ 3)
กลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่อย ซึ่งภาพรวมการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1) กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesales Banking)
ในปี 2562 การให้ บริ การทางการเงินสาหรับกลุ่มลุกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้ านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และโซลู ชั่น ทางด้ า นการบริ ห ารจั ดการในหลายธุ รกิ จ ทั ง้ ภาครั ฐ และภาคธุ รกิ จ เอกชน เช่ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอุ ป โภคบริ โ ภค
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ าง และอุตสาหกรรมยานยนต์
ทีเอ็มบีได้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านซัพพลายเชนโซลูชนั่ (Supply Chain Solution) ผ่านช่องทางดิจิทัลให้ กับลูกค้ าธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงได้ ต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัลกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยมุ่งเน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้ างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่าง
ทุกธุรกิจในห่วงโซ่เกษตรกรรม จากความมุ่งมัน่ ที่ จะส่งมอบบริ การทางธุรกรรมผ่านช่อ งทางดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของ
ลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง ที เอ็ม บีประสบความสาเร็ จในการพัฒ นาระบบการชาระเงินผ่านแพลตฟอร์ ม ดิจิทัลที่ห ลากหลาย ตัวอย่างเช่ น
พร้ อมเพย์ (PromptPay) บิ ลเพย์เมนต์ (Bill Payment), บริ การแจ้ งเตื อนการช าระเงิ น (PayAlert/ Request-to-pay) และสามารถ
ผลักดันให้ กลุ่มลูกค้ า ธุรกิจขนาดใหญ่ จานวนหลายพันบริ ษัทหันมาใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน TMB Business Click และ
TMB Business Touch ซึ่งเป็ นช่องทางดิจทิ ลั ของธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ ธุรกิจของลูกค้ าอย่างเป็ นรูปธรรม
นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีได้ ประกาศเป็ นธนาคารแห่ งแรกในประเทศไทยที่เปิ ดตัวบัญชี Multi-Currency Account เพื่ อลูกค้ าธุรกิจนาเข้ า
และส่งออก โดยบัญชีดังกล่ าวสามารถที่จะรองรั บการทาธุรกรรมได้ ถึง 6 สกุลเงินภายใต้ บัญชีเดียว โดยมุ่งหวังที่จะให้ ลูกค้ าธุรกิจ
นาเข้ าและส่งออกสามารถบริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศได้ สะดวก ลดความยุ่งยากในการเปิ ดบัญชีและสามารถบริหารจัดการ
ธุรกรรมได้ คล่องตัวขึน้ ทัง้ ในการโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงิน และการเรี ยกดูรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์
TMB Business Click ซึ่งเป็ นการแก้ ปัญหาที่ตรงจุดสาหรับผู้ประกอบการนาเข้ าส่งออกอย่างแท้ จริง
2) กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME Banking)
ทีเอ็มบีม่งุ เน้ นกลยุทธ์ การเป็ นธนาคารหลักในการทาธุรกรรมของลูกค้ าเอสเอ็มอี ด้ วยบริการทางการเงินที่ หลายหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ าผ่านช่องทางสาขา บริการเอทีเอ็ม รวมถึงบริการธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น บริ การธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (TMB Business Touch) โดยในปี ที่ผ่านมานับว่าเป็ นก้ าวสาคัญของทีเอ็มบีในการให้ บริ การ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี
วันแบงก์ (TMB SME One Bank) บัญชีเพื่อธุรกิจ ที่ให้ ลกู ค้ าเอสเอ็มอี ทาธุรกิจได้ อย่างคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ ้น ผ่านช่องทาง
ดิจิ ทัล TMB Business Touch ซึ่ง เห็ น ได้ จ ากปริ ม าณธุรกรรมทางการเงิ น ผ่า นบริ การ TMB Business Touch เติ บ โตขึน้ อย่ างก้ า ว
กระโดดเมื่ อ เที ยบกั บ ช่ อ งทางอื่ น ท าให้ เป็ น ช่ องทางการโอนเงิน และการช าระค่ าสิ น ค้ า และบริ การที่ ได้ รั บ ความนิ ยมของลูกค้ า
เอสเอ็มอี ทีเอ็ มบียังมอบประสบการณ์ ด้านสิ นเชื่อที่ มากกว่า สาหรับลูกค้ าที่มี การทาธุรกรรมกับ ธนาคารอย่างต่อ เนื่ อง โดยการใช้
ข้ อมูลภาวะภาพรวมของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม ควบคู่ไปกับ การวิ เคราะห์ ข้อ มูลธุรกรรมเชิ งลึ กของลูกค้ าประกอบการพิ จารณา
อนุมัติสินเชื่อ ทาให้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็ วและแม่นยามากขึน้ ควบคู่ไปกับการร่ วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.) ในการให้ สินเชื่อสาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยบสย.เป็ นผู้คา้ ประกันเงินกู้เต็มจานวน เอือ้ ให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่ายขึน้ ทังยั
้ งได้ มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้ านผลิตภัณฑ์และช่องทางการสมัครสินเชื่อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Loan Request) ซึ่งสามารถคานวณวงเงินให้ เหมาะสมกับความต้ องการของธุรกิจได้ ทนั ที
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นอกจากนี ้ ทีเอ็มบี ได้ มีการพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อ พัฒ นา TMB Biz Touch เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ลูกค้ า เอสเอ็ม อีที่มีความ
สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารได้ สะดวกและง่ายดายมากขึน้ โดยทีเอ็มบีได้ เปิ ดตัวบริ การใหม่ “SME Call Me Now” ซึ่งเป็ นช่อง
ทางการบริการใหม่ที่เชื่อมให้ ธนาคารสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเอสเอ็มอีได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น เพียงกรอกข้ อมูลผ่านทาง
เว็บ ไซต์ ธนาคารหรื อ ช่อ งทางโมบายแอปพลิ เคชั่น ลูกค้ าเอสเอ็ม อีจะได้ รับ การติ ดต่ อกลับ พร้ อมข้ อมูลผลิ ตภัณฑ์ แ ละบริ การทาง
การเงินที่สนใจภายใน 5 นาที เพื่อให้ สอดรับความต้ องการของลูกค้ าเอสเอ็มอีและการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทลั
3) กลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย (Retail Banking)
ที เอ็ ม บี ยั งคงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ป รัช ญา Make THE Difference และการยึ ดถื อ ลูกค้ า เป็ น ศู น ย์ กลาง เพื่ อ ให้ ร้ ู จักและ
เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริง โดยยังคงดาเนินกลยุทธ์ ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็ นตัวนา ซึ่งในปี 2562 นี ้ ถือว่าเป็ นปี ที่
เป็ นหลักสาคัญสาหรับทีเอ็มบี ที่ยังคงมุ่งเน้ นสานต่อคามั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้ า เพื่อจะเข้ าใจความต้ อ งการของลูกค้ าที่แตกต่างกัน
ได้ ม ากขึ น้ รวมไปถึ งพฤติ กรรม กระบวนการคิ ดและตัดสิน ใจของลูกค้ าที่ ซับ ซ้ อนยิ่งขึ น้ ในโลกปั จจุ บัน ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว ทีเอ็มบียงั คงให้ ความสาคัญและพยายามพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เป็ นธนาคารหลักที่มีประสิท ธิภาพสาหรับกลุ่ม
ลูกค้ าใหม่ และลูกค้ าปั จจุ บัน ทีเอ็มบี ม่งุ มั่น อย่างไม่หยุ ดหย่อ นเพื่อให้ ห ลากหลายสิน ค้ าและบริ การตัวหลักของทีเอ็ม บีตอบสนอง
ความต้ อ งการของลูกค้ าได้ อ ย่ างถู กต้ อง ซึ่ง สิน ค้ าและบริ การดังกล่ าวนัน้ ได้ แก่ TMB ALL Free – บัญ ชีเพื่ อ การท าธุรกรรมแบบ
ออลล์ฟรี ที่ดีที่สดุ ให้ ลูกค้ าสามารถใช้ ได้ หลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็ น (1) การทาธุรกรรม กด โอน จ่าย ฟรี แบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มี
ดอกจัน ไม่จากัดจานวนครัง้ (2) ประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าหรื อสูงสุด 3 ล้ านบาท ฟรี เพียงมีเงินคงค้ างในบัญชีอย่างน้ อย 5 พันบาท
(3) การเคลมประกันสินค้ าที่ซื ้อในช่องทางออนไลน์สูงสุด 5 พันบาท ฟรี และ (4) เมื่อใช้ บัตรในต่างประเทศ ฟรี ค่าธรรมเนียม เรทถูก
ไม่มีชารจ์, TMB Wave – นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ ชิปจ่ายแทนเงินสด โดยติดที่อุปกรณ์ ที่สวมใส่ติดตัวและใช้ จ่ายเงินได้ ง่ายๆเพียงแค่แตะที่
เครื่ องที่รองรับ ช่วยตอบโจทย์เรื่ องความสะดวกในการใช้ จ่ายให้ แก่ลกู ค้ า, TMB No Fixed – บัญชีเพื่อออม ถอนได้ ดอกเบี ้ยสูง และ
ยังเพิ่มดอกเบี ้ยมากขึ ้นอีก เมื่อลูกค้ าทาธุรกรรมผ่านบัญชี TMB ALL Free เป็ นประจาตัง้ แต่ 5 ครัง้ /เดือนขึ ้นไป, TMB WOW ลอยัลตี ้
โปรแกรมในรู ปแบบของเกม ที่ได้ รับรางวัลจากสถาบัน The Asian Banking & Finance โดยเป็ นลอยัลตีโ้ ปรแกรมที่เปลี่ยนโลกการ
ทาธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนให้ ไม่เป็ นเรื่ องที่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้ วยการให้ ลูกค้ าสะสมคะแนนจากการทาธุรกรรมต่างๆ
ผ่าน TMB TOUCH และนาคะแนนมาแลกรับของรางวัลมากมาย รวมถึงนาคะแนนมาใช้ แทนเงินสด (1 WOW = 1 บาท) ผ่านบริการ
Pay with WOW ที่ เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่ อกลางปี ที่ผ่า นมา, TMB TOUCH – โมบาย แอปพลิเคชันของทีเอ็ม บี ที่สามารถตอบสนองทุ ก
ความต้ องการในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ าได้ ภ ายในแอปพลิเคชันเดียว, TMB Advisory – บริ การด้ านการลงทุนและการ
บริ หารจัดการกองทุน ให้ ลูกค้ าเข้ าถึงและเลือกรับคาปรึ กษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านทางหลากหลายช่องทาง ด้ วยกองทุนคุณภาพที่คัด
สรรมาอย่างดี ทาให้ ลูกค้ าเข้ าถึงได้ สะดวกขึ น้ และเพิ่ มความมั่นใจในการลงทุ นยิ่งขึ น้ และยังมีกลุ่มสิน ค้ าและบริ การจาก ME by
TMB – ME Save บัญชี เงิ นออมดิจิ ทัลที่ให้ ดอกเบี ย้ สู ง, ME Move บัญชีใช้ จ่ายดิจิ ทัล โอนเงิน ได้ ฟรี ตลอดทุ กครัง้ , และ ME Sure
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ซึ่งในปี 2562 นี ้ ทางทีเอ็มบีมีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ทีเอ็มบีมีลูกค้ ารายย่อยกว่า 3 ล้ านคน ที่ยังคง
เป็ นลูกค้ าที่มีคุณภาพ และทาธุรกรรมกับทีเอ็มบีอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้แล้ ว ทีเอ็มบียงั ได้ เปิ ดตัวธนาคารสาขา Flagship แห่งใหม่ จานวน 2 สาขา ตังอยู
้ ่ที่ตึกยูไนเต็ด สีลม และ ไอคอน สยาม ซึ่ง
เป็ นสาขาที่ มีการติดตัง้ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทัน สมัยมากมายอยู่ภ ายในเพื่อยกระดับประสบการณ์ ข องลูกค้ าในการเข้ าใช้ บริ การที่
ทีเอ็มบี และยังได้ กลายเป็ นสาขาที่เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาสาขาอื่นๆ ต่อไป อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นสาขาที่ผสมผสานการทาธนาคาร
ดิจิทัลในรู ปแบบใหม่พร้ อมด้ วยการมอบประสบการณ์ ครบวงจร ให้ ลูกค้ าได้ สัมผัสกับหลากหลายช่องทางการติดต่อสื่อสารและการ
ขายสินค้ าและบริการที่เชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียว (Omni-channel) เมื่อลูกค้ าเข้ ามาในธนาคารสาขา Flagship แล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับ
การต้ อนรับโดยพนักงานต้ อนรับที่ จะพาลูกค้ าไปยังจุดเริ่มต้ นเพื่อค้ นหา Avatar หรื ออัตลักษณ์ ส่วนบุคคลของลูกค้ า โดยอ้ างอิงมา
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จากประวัติ ของลูก ค้ า ความสนใจ ความต้ อ งการหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ ท างด้ า นการเงิน เมื่ อ ลูกค้ าได้ รับ Avatar แล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับ
คาแนะนาและข้ อเสนอที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้ าท่านนัน้ โดยเฉพาะ ซึ่งการเปิ ดตัวธนาคารสาขา Flagship แห่งใหม่
ของที เอ็ ม บี นัน้ ได้ ตอกยา้ ภาพของที เอ็ ม บี ที่ เป็ น ธนาคารดิ จิ ทัลที่ มี วิ สัยทัศ น์ แ ละมี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ การที่
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ให้ ลกู ค้ าสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ผ่านช่องทาง Omni-channel ของธนาคาร
2.2.2 ช่ องทางการให้ บริการ
1) สาขาและศูนย์ ธุรกิจ
สาขาในประเทศ
สาขาต่ างประเทศ
สานักงานเขตลูกค้ า SME
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ างประเทศ
สาขา ME by TMB

401 สาขา ทัว่ ประเทศ (รวม ME by TMB 1 สาขา)
สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สานักงานเขตสาหรับลูกค้ าผู้ประกอบการขนาดย่อม 45 แห่ง
สานักงานเขตสาหรับลูกค้ าธุรกิจ 35 แห่ง
1 แห่ง สานักงานใหญ่
1 สาขา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสาขาและเวลาให้บริ การ สามารถค้นหาได้ที่ www.tmbbank.com หรื อโทรสอบถาม 1558

2) ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ช่ องทาง ATM และ ADM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเครื่ องเอทีเอ็มให้ บริ การจานวน 2,025 เครื่ อง, เครื่ องฝากถอนเงินสดจานวน 710 เครื่ อง
และเครื่ องออลอินวัน 58 เครื่ องทั่วประเทศ รวมทัง้ สิ ้น 2,793 เครื่ อง โดยธนาคารมีการปรับเปลี่ยนจุดติดตัง้ เครื่ องเอทีเอ็มทัง้ สิ ้น 235
เครื่ อง ธนาคารร่ วมศึกษาโครงการ ATM White-labelling ร่ วมกับสมาคมธนาคารไทยและยังคงศึกษาผลที่คาดว่าจะได้ รับต่อไปในปี
2563 ด้ วย
บริการ Merchant Acquiring Business
บริการ Merchant Acquuiring Business เป็ นบริการสาหรับผู้ประกอบการร้ านค้ า ให้ สามารถรับชาระค่าสินค้ าและบริการด้ วย
บัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA Electron ของธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น)
โดยประเภทบริ การที่ธนาคารให้ บริการในปั จจุบนั ประกอบด้ วย
1. บริ ก ารรั บช าระผ่ านเครื่ อง EDC: โดยธนาคารท าการติดตั ง้ เครื่ อง EDC ณ ร้ านค้ า เพื่ อให้ บ ริ การช าระค่ าสิ นค้ า และ
บริการด้ วยบัตรเครดิต/เดบิต
2. Secured Payment Link: คื อ การที่ ร้า นค้ าสามารถสร้ างลิ งค์ สาหรั บ ช าระค่ า สิ น ค้ าและบริ การด้ วยบัตรเครดิ ต และส่ ง
ให้ กับลูกค้ าชาระผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น SMS, Email, Line และอื่นๆ
3. Recurring: คื อ บริ การรับชาระค่าสิ นค้ า และบริ การตามรอบบิ ลด้ วยบัตรเครดิต เช่น ค่ านา้ , ค่าไฟ, ค่าสมาชิกรายเดือ น
และอื่นๆ โดยร้ านค้ าสามารถส่งไฟล์ตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนดเพื่อให้ ธนาคารเรี ยกเก็บผู้ถือบัตรได้
4. Payment Gateway: คือ การรับชาระค่าสินค้ า และบริ การผ่าน Website ของร้ านค้ าด้ วยบัตรเครดิต/เดบิต โดยเชื่อมโยง
ระบบของร้ านค้ ามายัง Payment Gateway ของธนาคาร และยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรเมื่อทาธุรกรรมตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 3D Secure ของ VISA และ MasterCard
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5. DCC (Dynamic Currency Conversion): เป็ นบริ การแปลงสกุลเงินจากเงินบาทไปเป็ นสกุลเงินของบัตรเครดิตที่ออกโดย
ประเทศต่างๆ เมื่อผู้ถือบัตรชาวต่างชาติชาระเงินผ่านเครื่ องรูดบัตรเครดิต EDC
3) ช่ องทางดิจิทัล (Digital Banking)
ทีเอ็มบี อินเทอร์ เน็ตแบงก์ กิง้
(TMB Internet Banking)

ทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)

ธนาคารให้ บริ การธนาคารออนไลน์ใน 2 รู ปแบบคื อ บริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์มือถือผ่ าน
แอพพลิ เคชั่น TMB TOUCH และ บริ การธนาคารทางอิ น เตอร์ เน็ ต TMB Internet Banking
ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com
ที่ผ่า นมาเห็น ได้ ชัดว่า แนวโน้ ม ความนิ ยมใช้ บ ริ การของลูกค้ า ผ่านช่อ งทางโทรศัพท์ มือ ถือ ได้
เพิ่มขึน้ อย่างมาก โดยมีผ้ ูใช้ บริการผ่าน TMB TOUCH เป็ นอัตราส่วนถึง 99% ของผู้ใช้ บริการ
ผ่านช่องทางดิจิทลั
TMB จึ ง มุ่งเน้ น การพั ฒ นาเพื่ อ ตอบความต้ อ งการทัง้ ในด้ า นความสะดวกสบายและความ
ปลอดภั ย เพื่ อ ลู กค้ า จะได้ รับ ประสบการณ์ Digital Banking ผ่ า น TMB TOUCH โดย ในปี
2562 TMB มีการพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆ อาทิ เช่น
- การเปิ ดพอร์ ตการลงทุนทังแบบทั
้
ว่ ไปและแบบ Smart Port
- บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ ลูกค้ าสามารถกาหนดการลงทุนล่วงหน้ าด้ วยตัวเอง
- การซื ้อประกันชีวิต
- ใช้ คะแนน WOW เปลี่ยนเป็ นเงินคืนเข้ าบัญชีเมื่อใช้ จ่ายผ่านบัตร TMB ALL FREE
- ปรับขยายวงเงินการทาธุรกรรมในประเทศได้ สงู สุดถึง 2 ล้ านบาทต่อวัน
- บริการสมัครสินเชื่อโดยไม่ใช้ เอกสาร (เฉพาะลูกค้ าที่ผ่านเงื่อนไขตามที่ธนาคารกาหนด)
- โอนเงินไปต่างประเทศ
- ชาระค่าบริการด้ วยเครดิตการ์ ดผ่าน TMB TOUCH
- บริการเตือนเพื่อออม ตังเวลาส่
้
งข้ อความไปยังบัญชีอื่นเพื่อกดโอนมาออมไว้ ในบัญชี
ดอกเบี ้ยสูงของTMB
- Saving Goal ตังเป้
้ าหมายการออมเงินได้ สาหรับบัญชี TMB No Fixed
- การยืนยัน e-mail ก่อนผูก e-mail เพื่อรับแจ้ งเตือน
นอกเหนื อ จากนั น้ TMB ยั ง เป็ นธนาคารแรกในประเทศไทยที่ ใ ห้ บริ ก าร Mobile Banking
application บน App Gallery ของ Huawei
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ME by TMB

ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิ๊ก
(TMB Business Click)

ทีเอ็มบี บิส ทัช
(TMB BizTouch)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บริ การธนาคารดิจิทัลที่ให้ ลูกค้ าทาธุรกรรมการเงินด้ วยตัวเอง เพื่อผลตอบแทนที่ มากกว่า โดย
ในปี 2562 นอกเหนือจากการปรับปรุ งประสิทธิภาพการให้ บริ การและเพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้ งานสาหรับ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ME by TMB ยังมีการเพิ่มฟี เจอร์ การชาระบิล เติ ม
เงิ น และโอนเงิ น ผ่ าน QR Code นอกจากนี ้ ME ยังได้ เปิ ดตัว ผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ประกั น สะสม
ทรั พ ย์ Speed Savings 10/5 ที่ ม าพร้ อมกั บ ความคุ้ ม ครองชี วิ ต บริ ห ารจั ด การโดยบริ ษั ท
ประกันชีวิต FWD สามารถซื ้อผ่านช่องทางออนไลน์
ธนาคารออนไลน์สาหรับลูกค้ าธุรกิจ เสริมประสิทธิภาพการบริ ห ารจัดการทางการเงิน รองรับ
การทาธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมง พร้ อมตรวจสอบสถานะ เรี ยกดูข้อมูลและรายงานได้ ทนั ทีแบบ
Real Time ทัง้ ยังช่ วยลดภาระงานเอกสาร โดยสามารถส่ งเอกสารผ่ านระบบได้ ทัน ที มีก าร
ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการสมั ครบริ การเพิ่ ม เติม ในรู ป แบบ E-Onboarding ประมาณไตรมาสที่ 1
เพื่อขยายกลุ่มลูกค้ าใหม่และรองรับกับดิจิทลั ไลฟ์ สไตล์
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 ลูกค้ า SME ใช้ TMB BIZTOUCH เป็ น
ธนาคารบนมือถืออย่างเต็มรูปแบบ

4) ช่ องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
บริการลูกค้ าสัมพันธ์
1558
Contact Center
หรื อโทรจากต่างประเทศที่หมายเลข 66-2299-1558
ศูนย์ ธุรกิจสัมพันธ์
0-2828-2828
TMB SME
ให้ บริการลูกค้ าในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ทัว่ ประเทศ
ศูนย์ บริการลูกค้ าธุรกิจ
02-643-7000
Corporate Call Center
จะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการตัง้ แต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร
2.2.3 การตลาดและการแข่ งขัน
1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2562
ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 ประสบกับการหดตัวของสินเชื่อ อันเป็ นผลเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่มี
การเติบโตถดถอยลง ความต้ องการสินเชื่อที่ลดลงทาให้ อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงเป็ นร้ อยละ 96.5 จากร้ อยละ 98.3 ของปี
2561 ส่งผลให้ สภาพคล่อง ณ สิ ้นปี อยู่ที่ 3.8 ล้ านล้ านบาท เพิ่มจากปี ก่อนที่ระดับ 3.4 ล้ านล้ านบาท ในส่วนของสินทรัพย์รวมของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนันเพิ
้ ่มขึ ้นร้ อยละ 6.2 เป็ น 18.4 ล้ านล้ านบาท
ปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
ปริมาณสินเชือ่ ทังสิ
้ ้น 13.5 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี 2561 ร้ อยละ 2 ปั จจัยหลักมา
จากสินเชื่ออุปโภคบริ โภคทัง้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีอตั ราการเติบโตที่ ลดลง
สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจใหญ่กลับหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการชาระหนี ้คืน โดยหดตัวที่ร้อยละ 1.5
จากอุตสาหกรรมภาคบริ การ พาณิชย์และการผลิต อันเป็ นผลมาจากการบริ โภคที่ลดลงและสงครามการค้ า ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีการชะลอตัวจากปี ก่อนโดยหดตัวร้ อยละ 0.3
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับอัตราดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก มีการปรับตัวลงจากปี ก่อน มาอยู่ที่
ร้ อยละ 6.08 ณ สิ ้นปี 2562 เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายถึงสองครัง้ ทาให้ อัตราดอกเบีย้ ลดลงจากร้ อยละ 1.75 เป็ น
ร้ อยละ 1.25 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2562 ทังนี
้ ก้ ารลดดอกเบื ้ยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระดอกเบี ้ยให้ กับลูกค้ าผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้ รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ส่วนต่ างระหว่าง MLR กับ ดอกเบี ย้ ฝากประจา 12 เดือน (Spread) ลดลงมาอยู่ที่ 478 basis
points
ปี 2562 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทงั ้ ระบบมีปริ มาณทัง้ สิ ้น 14.3 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี 2561 ร้ อยละ 4.2 ซึ่ง
เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากประจาเป็ นหลัก ทาให้ สัดส่ วนบัญชี เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 60
จากเดิมที่ในปี ที่แล้ วอยู่ที่ร้อยละ 63 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทงั ้ 5 แห่ง คงที่สาหรับบัญชีออมทรัพย์ แต่
มีการปรับตัวลดลงในบัญชีฝากประจา ตามการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ ้นปี 2562 อยู่ที่ 465 พันล้ านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ ้นจาก 443 พันล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561
โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.98 เพิ่มขึน้ 4 basis points ซึ่งเป็ นผลจากสินเชื่อ ธุรกิจ
SME ที่ มี แ นวโน้ ม คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ยังด้ อ ยลงอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในกลุ่ม ภาคการผลิ ต และธุ รกิ จ การค้ า จากผลกระทบของ
สงครามการค้ าที่มี ต่อ สภาพเศรษฐกิจ ไทย ในขณะที่สินเชื่อ อุป โภคบริ โภคมี NPL Ratio เพิ่ม สูงขึ น้ มาอยู่ที่ ระดับ ร้ อยละ 2.9 จาก
คุณภาพสินเชื่อบ้ านและที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ตามความสามารถในการจ่ายสินเชื่อที่ด้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกาไรสุทธิรวม 254 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 61 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ
52 จากปี ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นผลจากการรับรู้กาไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็ นสาคัญ โดยมีรายได้ จากดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 4.7
จากการการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย รายได้ จากค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงเล็กน้ อยจากรายได้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและ
รายได้ ค่านายหน้ าขายหลักทรัพย์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย์ ไทย
สิ นทรัพย์
ธนาคาร
กรุ งเทพ
ไทยพาณิ ชย์
กรุ งไทย
กสิ กรไทย
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

เงิ นฝาก

เงิ นให้สินเชื่ อสุทธิ

จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ) (พันล้านบาท) (ร้อยละ) (พันล้านบาท) (ร้อยละ)
3,123
17%
2,316
18%
1,833
15%
2,952
16%
2,156
16%
1,995
17%
2,908
16%
2,158
16%
1,880
16%
2,724
15%
2,066
16%
1,827
15%
2,235
12%
1,559
12%
1,610
13%
13,943
76%
10,255
78%
9,145
76%
1,000
5%
735
6%
694
6%
1,045
6%
664
5%
646
5%
566
3%
456
3%
404
3%
2,611
14%
1,855
14%
1,744
14%
385
2%
199
2%
222
2%
299
2%
173
1.3%
230
2%
285
2%
218
2%
229
2%
231
1%
165
1.3%
152
1%
142
1%
62
0.5%
28
0.2%
216
1%
130
1.0%
110
0.9%
1,558
8%
947
7%
970
8%
82
0.4%
19
0.1%
52
0.4%
70
0.4%
47
0.4%
46
0.4%
57
0.3%
47
0.4%
48
0.4%
32
0.2%
7
0.1%
18
0.1%
26
0.1%
13
0.1%
20
0.2%
18,379 100%
13,191 100.0%
12,044 100%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้ อมูล ณ สิ ้นธันวาคม 2562)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
• ด้ านสินเชื่อ
ปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
ปริมาณสินเชื่อทัง้ สิ ้น 13.5 ล้ านล้ านบาท เพิ่ มขึ ้นจากสิ ้นปี 2561 ร้ อยละ 2 ปั จจัยหลัก
มาจากสินเชื่ออุ ปโภคบริ โภคทัง้ สินเชื่อ ที่ อยู่อ าศัย สิน เชื่ อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อ ส่วนบุ คคล ที่ มีอัตราการเติบโตที่
ลดลง สอดคล้ อ งกับสภาพเศรษฐกิ จ ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจ ใหญ่ กลับ หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และการชาระหนี ค้ ืน โดยหดตัว ที่
ร้ อยละ 1.5 จากอุตสาหกรรมภาคบริการ พาณิชย์และการผลิต อันเป็ นผลมาจากการบริ โภคที่ลดลงและสงครามการค้ า ในส่วนของ
สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีการชะลอตัวจากปี ก่อนโดยหดตัวร้ อยละ 0.3
การขยายตัวของสินเชื่อจาแนกตามประเภทสินเชื่อ

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่อธุรกิจ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชือ่ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก มีการปรับตัวลงจากปี ก่อน มาอยูท่
ร้ อยละ 6.08 ณ สิ ้นปี 2562 เนือ่ งจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายถึงสองครัง้ ทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยลดลงจากร้ อยละ 1.75 เป็น
ร้ อยละ 1.25 ในเดือนธันวาคม 2562 ทังนี
้ ก้ ารลดดอกเบื ้ยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระดอกเบี ้ยให้ กับลูกค้ าผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้ รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี ้ยฝากประจา 12 เดือน (Spread) ลดลงมาอยูท่ ี่ 478 bps
แนวโน้ มอัตราดอกเบีย้ และส่ วนต่ าง (Spread)

*อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC
•

ด้ านเงินฝาก
ปี 2562 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทงระบบมี
ั้
ปริ มาณทัง้ สิ ้น 14.3 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2561 ร้ อยละ 4.2 ซึ่ง
เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากประจาเป็ นหลัก ทาให้ สัดส่ วนบัญชี เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 60
จากเดิมที่ในปี ที่แล้ วอยู่ที่ร้อยละ 63 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทงั ้ 5 แห่ง คงที่สาหรับบัญชีออมทรัพย์ แต่
มีการปรับตัวลดลงในบัญชีฝากประจา ตามการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก

2%
5%
16%
5%
9%

2%
8%
17%
4%
9%

63%

60%

>2
1-2
6-12
3-6
<=3

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก

-5bps

-3bps
-10bps
-10bps
-13bps

1.25
1.15
0bps

1.40
1.30

1.481.45

1.651.60

0.95
0.83

0.470.47

<=3

>2

*อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC
•

ด้ านสินเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ ้นปี 2562 อยู่ที่ 465 พันล้ านบาท (Gross NPL) เพิ่ม ขึ ้นจาก 443 พันล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2561 โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่ร้อยละ 2.98 เพิ่มขึน้ 4 basis points ซึ่งเป็ นผลจากสินเชื่อ
ธุรกิจ SME ที่มีแนวโน้ มคุณภาพสินเชื่อยังด้ อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มภาคการผลิตและธุรกิจการค้ าจากผลกระทบของ
สงครามการค้ าที่มี ต่อ สภาพเศรษฐกิจ ไทย ในขณะที่สินเชื่อ อุป โภคบริ โภคมี NPL Ratio เพิ่ม สูงขึ น้ มาอยู่ที่ ระดับ ร้ อยละ 2.9 จาก
คุณภาพสินเชื่อบ้ านและที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรถยนต์ ตามความสามารถในการจ่ายสินเชื่อที่ด้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจ
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NPL Ratio จาแนกตามตามประเภทสินเชื่อ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
NPL Ratio ของสินเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
NPL Ratio ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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•

ด้ านผลการดาเนินงาน
ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกาไรสุทธิรวม 254 พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ 61 พันล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 52 จากปี ก่อ นหน้ า ซึ่งเป็ นผลจากการรับ รู้ กาไรพิ เศษจากการขายเงิน ลงทุน เป็ น สาคัญ โดยมี รายได้ จ ากดอกเบี ย้ เพิ่ม ขึ น้
ร้ อยละ 4.7 จากการการเติ บ โตของสิ นเชื่ อรายย่ อย รายได้ จ ากค่ าธรรมเนี ยมและบริ การสุท ธิลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1 จากรายได้
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรายได้ ค่านายหน้ าขายหลักทรัพย์
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย
รายได้ -ค่ าใช้ จ่าย (พันล้ านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมและบริ การ
หัก ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กาไรจากการปริ วรรตเงิ นตราต่างประเทศ
กาไรจากเงิ นลงทุน
กาไรจากมูลค่ายุตธิ รรม
รายได้จากการดาเนิ นงานอื่น
รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หัก ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสูญ และการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงิ นได้
กาไรสุ ทธิ

2562 2561 เปลี่ ยนแปลง (%)
713 681
+32 +4.7%
233 218
+14 +7%
481 463
+18 +4%
192 189
+3 +1%
52
48
+4 +8%
140 142
-1 -1%
39
38
+0 +1%
122
18 +105 +596%
-3
-1
-2 -266%
47
46
+1 +3%
346 243 +103 +43%
358 330
+28 +8%
469 376
+93 +25%
159 146
+14 +9%
310 230
+80 +35%
56
38
+18 +48%
254 192
+61 +32%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2562

ATM
Internet
Banking
17%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2) แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2563
•

ด้ านแนวโน้ มสินเชื่อและเงินฝาก
ธุ รกิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นปี 2563 มี ทิ ศ ทางชะลอตั ว ตามแนวโน้ มเศรษฐกิ จ ไทยที่ ช ะลอลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ทั ง้
ด้ านการบริโภคภาคเอกชนที่ยงั มีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากภาวะภัยแล้ ง การลงทุนภาคเอกชนที่อาจชะลอตัวตามภาวะการผลิตสินค้ า
ที่ ลดลงและการใช้ จ่ า ยลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ ล่า ช้ า และภาคการท่ อ งเที่ ยวที่ ได้ รับ ผลกระทบจาการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิ ด 19
(COVID-19) ซึ่งจะกระทบกับธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและภาคการค้ าส่งค้ าปลีก รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก
ที่เป็ นซัพพลายเชนในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส
อย่ างไรก็ ดี สิ น เชื่ อ ของภาคธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ ยังมี แ นวโน้ ม ขยายตั วตามความต้ อ งการสิ น เชื่ อ เพื่ อ น าไปใช้ เป็ น เงิ น ทุ น
หมุน เวี ยน โดยกลุ่ม ธุรกิจก่ อสร้ างยังต้ องการเงินลงทุ นสาหรับ โครงการที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการลงทุ นของภาครัฐ ส่วนสิ นเชื่อของธุรกิ จ
SMEs จะชะลอลงจากปี ก่อน เนื่องจากแม้ ความต้ องการสินเชื่อเพื่อนาไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่คุณภาพสิน เชื่อ ในปี 2563 ที่ มีแนวโน้ มแย่ล งตามทิ ศทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ธนาคารพาณิ ชย์จาเป็ นต้ องเพิ่ ม
ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้ แก่กลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่มักได้ รับผลกระทบจากรายได้
ภาคครัวเรื อนที่ลดลงและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
สิน เชื่อ อุป โภคบริ โภค สิน เชื่อ บัตรเครดิ ตและสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคลมีแ นวโน้ มขยายตัวชะลอลง เนื่ องจากแม้ ครัวเรื อ นยัง มี
ความต้ องการสินเชื่อฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ บริหารสภาพคล่องในช่วงที่รายได้ ชะลอตัว แต่มาตรฐานการให้ สินเชื่อก็มีทิศทาง
เข้ มงวดมากขึน้ เช่นกันจากความกังวลในสถานะการเงินของผู้ก้ ู นอกจากนี ้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื ้อรถยนต์ยงั มีแนวโน้ มลดลง
หลังจากเร่งไปมากแล้ วในช่วงปี ก่อนหน้ า
ด้ านเงินฝากมีแนวโน้ มชะลอลงจากปี ก่อนเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะรายได้ ที่มีแนวโน้ มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ กอปร
กับ ผู้ ฝากเงิน มี แนวโน้ ม ปรับ แผนไปลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์ อื่น ที่ ให้ ผลตอบแทนสูงขึ น้ เนื่อ งจากดอกเบี ย้ เงิน ฝากที่ อยู่ ในระดับ ต่า หลัง
การปรับลดดอกเบีย้ นโยบายนับแต่ปลายปี 2562 นอกจากนี ้ ปริมาณสินเชื่อที่อาจชะลอลง กอปรกับสภาพคล่องที่ยังมีในระดับสูง
ส่งผลให้ การแข่งขันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีไม่มากนัก
•

ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. Digital banking
ธนาคารมีแ นวโน้ ม ลงทุ นในระบบดิจิ ทัลมากขึ น้ ต่อ เนื่ อง เพราะช่วยลดต้ น ทุน และเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึน้ อีกทัง้ ยัง
สามารถนาฐานข้ อมูลขนาดใหญ่บนระบบดิจิทัลมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์และสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและตรงจุด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารความเสี่ยงได้ อีกทางด้ วย ล่าสุดการเปิ ด Banking
API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ มสาหรับเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชั่นหนึ่งกับอีกแอปพลิเคชั่นหนึ่ง
นับเป็ นการส่งเสริมให้ นกั พัฒนาระบบเข้ ามาร่วมกันคิดค้ นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ กับทางธนาคารได้ เช่น
การเชื่ อ มระบบซือ้ ประกั นเข้ ากั บ แอปพลิ เคชั่น บริ การทางการเงิ น ของธนาคาร จะช่ วยให้ ลูกค้ า ของบริ ษั ท ประกั น และลูกค้ าของ
ธนาคารสามารถเข้ าถึงบริ การประกันภัยได้ ง่าย รวดเร็ วและช่วยขยายฐานลูกค้ าให้ กว้ างขึน้ อีกด้ วย เป็ นต้ น การเปิ ด Banking API
จึงนับเป็ นการเสริมสร้ างระบบนิเวศของ digital economy ให้ เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
2. National Digital ID (NDID) platform
National Digital ID Platform ถือเป็ นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยลูกค้ าไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไป
แสดงตัวตน ณ ธนาคารแห่ งใหม่ อี ก ครัง้ แต่ สามารถส่ ง คายื น ยัน ให้ ธนาคารเดิ ม ที่ ลูกค้ าเคยได้ ดาเนิ น การพิ สูจ น์ ตัวตนจริ ง แล้ ว
(Identification) ท าการจัดส่ งข้ อ มูลยื น ยัน ตัวตนชุ ด เดี ยวกั น มาให้ ธนาคารแห่ งใหม่ แ ทน (Authentication) ซึ่ งจะช่ว ยลดขัน้ ตอน
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การกรอกข้ อมูลและงานเอกสารที่ซ ้าซ้ อนระหว่างสถาบันการเงินได้ นอกจากนี ้ ยังช่วยลดต้ นทุนและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมการเงินให้ แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ อย่างรวดเร็ วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็ นการส่งเสริ ม
แนวนโยบายอ านวยความสะดวกทางธุ รกิ จ (Ease of Doing Business) ของไทยอี กทางด้ ว ย โดยในระยะเริ่ ม แรกจะเริ่ ม จาก
การให้ บริการเปิ ดบัญชีและการให้ สินเชื่อ ก่อน สาหรับเฟสสองคาดว่าจะเริ่ มให้ บริการเปิ ดพอร์ ตซื ้อขายหุ้น กองทุนรวม ประกันภัย
รวมถึงเปิ ดรับผู้ใช้ งานต่างชาติและนิติบุคคล
3. E-Marketplace Platform
ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมีแนวโน้ มเพิ่มบทบาทในการเป็ นผู้ให้ บริการแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็ น
ตัวกลางแลกเปลี่ ยนสิ นค้ าและบริ การ และให้ บ ริ การชาระเงิน ออนไลน์แบบครบวงจร (e-Marketplace Platform) ตามพฤติกรรม
การซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดแนวทางอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ดาเนินธุรกิจ
ลักษณะนี ้ได้ นบั แต่ปี 2561
4. National e-Payment
ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติถือเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ระบบการชาระเงินให้ มีความทันสมัยและได้ มาตรฐานสากลเพื่อลดต้ นทุนในการทาธุกรรมในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารยังมีแนวโน้ ม
เน้ นพัฒนาการให้ บริการบนระบบ PromptPay การขยายการใช้ อุปกรณ์ รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่ อง EDC) และการขยาย
การใช้ ระบบ QR Payment อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ ปรับมาใช้ ระบบ e-Payment อย่างเต็ มรู ปแบบทัง้ การคื น
ภาษี แ ละจ่ า ยสวัสดิ ก ารแก่ ป ระชาชนผ่ านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) นอกจากนี ้ ตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารระบบการช าระเงิ น ตลาดทุ น เต็ ม รู ป แบบแล้ ว ซึ่ งช่ ว ยรองรับ การช าระเงิ น ค่ า ซื อ้ ขายหลั กทรั พ ย์ ข องผู้ ลงทุ น กั บ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ โดยที่บัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ต่างธนาคารกันได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชาระเงินด้ วย ในระยะ
ต่อไป จะมีการพัฒนาบริ การเพื่อให้ ครอบคลุมธุรกรรมอื่นด้ วย เช่น เงินปั นผลที่บริ ษัทจดทะเบียนจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เงินค่าซื ้อขายใน
กองทุนรวม เป็ นต้ น
5. Fintech
การระดมทุนผ่าน Venture Capital มีส่วนส่งเสริมให้ Fintech เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่งสามารถให้ บริการได้ หลากหลาย
ทัง้ การโอนเงิ น การช าระเงิน การลงทุ น และการประกั น ภั ย ซึ่ ง การน าเทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ห้ บ ริ การสามารถตอบสนอง
ความต้ องการบริ การทางการเงินของลูกค้ าในรูปแบบใหม่ได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ การผนึกกาลังระหว่างธุรกิจธนาคารกับ Fintech จึง
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยดึงจุดแข็งทังฐานลู
้
กค้ าที่ใหญ่ของธนาคารกับเทคโนโลยีทันสมัยของ Fintech มาช่วยตอบ
โจทย์ให้ บริการทางการเงินแก่ลูกค้ าได้ ในวงกว้ างและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
6. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
การร่ วมมื อ เป็ น พัน ธมิ ตรทางธุ รกิ จของธนาคารภายในอาเซี ยน ผ่ านการจัดตัง้ QABs (Qualified ASEAN Banks) ตาม
แนวทางส่งเสริมด้ านการเปิ ดเสรี การค้ าบริการของภาคการเงิน จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้ าไปทาธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ภูมิภาค และอานวยความสะดวกในการเข้ าไปทาธุรกรรมการค้ าการลงทุนของภาคธุรกิจไทยได้ มากขึน้
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 แหล่ งที่มาเงินทุน
ส่ ว นประกอบของแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ สาคั ญ ได้ แ ก่ เงิ น ฝาก รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น และเงิ น กู้ ยื ม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดเงิน ฝากรวม (งบการเงิน รวม) ทัง้ สิ ้นประมาณ 1,398,112 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ น บัญชี เงิน ฝาก
ประจาร้ อยละ 30.0 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 64.6 และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันร้ อยละ 5.4 ของเงินฝากรวม

โดยเงิ น ฝากรวมคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 87.7 ของแหล่ ง เงิน ทุ น นอกจากนี ้ แหล่ งเงิ น ทุ น ธนาคารยัง ประกอบด้ วย รายการระหว่ า ง
ธนาคารและตลาดเงิน จานวน 86,626 ล้ านบาท และเงินกู้ยืม จานวน 108,835 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 5.4 และร้ อยละ
6.8 ของแหล่งเงินทุนตามลาดับ
ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
(งบการเงินรวม)

2562
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

2560
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

เงินฝากประจา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
รวมเงิ นรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม

418,819
903,198
76,095
1,398,112
86,626
108,835

26.3
56.7
4.8
87.7
5.4
6.8

75,178
515,908
58,482
649,568
64,267
35,124

10.0
68.9
7.8
86.7
8.6
4.7

82,890
475,507
53,033
611,430
60,349
33,352

11.8
67.4
7.5
86.7
8.6
4.7

รวมเงิ นกู้ยืม
รวมแหล่ งที่มาเงินทุนทัง้ หมด

195,461
1,593,573

12.3
100.0

99,391
748,959

13.3
100.0

93,701
705,130

13.3
100.0

2.3.2 นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหล่ง ต่างๆ ที่กล่าวข้ างต้ น ให้ มีจานวนและอายุเงินทุนที่เหมาะสม
และสอดคล้ องหรื อ ใกล้ เคียงกับความต้ องการใช้ เงินของธนาคาร นอกจากนี ้ ยังพิจารณาปั จจัยการดารงสภาพคล่องให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกั บการดาเนินธุรกิ จของธนาคาร พร้ อมทัง้ คานึ งถึ งปั จจัยด้ านต้ น ทุน เปรี ยบเที ยบระหว่างแหล่ งเงินต่ างๆ ส่ว น
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นโยบายด้ านอัตราดอกเบีย้ รับฝากเงินนัน้ จะพิจารณาให้ เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงินและของธนาคารเอง ประกอบ
กับ ปั จจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้ ม การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย้ นโยบายการเงิน ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้ น
2.3.3 นโยบายการจัดหาภาระหนีส้ ิน
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้ านหนีส้ ินให้ สอดคล้ องกับด้ านทรัพย์สิน หรื อความต้ องการใช้ สินเชื่อขอลูกค้ า เพื่อป้องกัน
ความเสี่ ยงทัง้ ทางด้ านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ ใช้ เครื่ อ งมื อทางการเงิน ต่ างๆ อาทิ เช่น FX Swap,
Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.4 ความเพียงพอของเงินทุนสารอง
ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงดังนี ้
(หน่วย : ร้ อยละ)
ขันต
้ ่าตามที่
ธปท.กาหนด *

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง
11.0
18.95
17.31
17.44
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
8.5
14.62
13.53
13.27
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
7.0
13.62
13.53
13.27
* รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้ อกาหนดของธปท. โดยเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559
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ปั จจัยความเสี่ยง

3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของทีเอ็มบี เพื่อให้ ธนาคารสามารถสร้ างมูลค่าและผลตอบแทน
แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยยึดหลักการกากับดูแล
ความเสี่ยงที่เข้ มงวดตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้ นี ้ กรอบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารประกอบด้ วยโครงสร้ างการจัดการที่
เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ ต่างๆรวมทัง้ สภาพแวดล้ อมและการสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรที่ม่งุ เน้ นให้ หน่วยงานธุรกิจตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้ การวัดความเสี่ยงยังได้ ถูกผนวกรวมอย่างครบถ้ วนใน
การวางแผนด้ านกลยุทธ์ ซึ่งทัง้ หมดนี ้นาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงต่างๆ 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 การกากั บ การปฏิ บัติง านให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ทัง้ ภายในและภายนอก
ธนาคารรวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอ
กาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของธนาคาร ให้ มีความโปร่งใสและสอดคล้ องกัน

•
•

มอบอานาจในการดาเนินการที่สอดคล้ องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องทังภายนอกและภายใน
้

•

3.1.1 โครงสร้ างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างการกากับดูแลที่เสริมสร้ างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง ขณะเดีย วกันให้ มั่นใจได้ ว่า
ได้ มีการกระจายอานาจในการรับความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ มีการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้ านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ ของทางการและสภาพแวดล้ อมในการดาเนิ น
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้ เพื่อให้ หน่วยงานกากับการปฏิบัติง านธุรกิจธนาคารมีการ
ทางานอย่างเป็ นอิสระ ธนาคารได้ กาหนดให้ มีการรายงานแบบคู่ขนาน ทัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านความเสี่ยง
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คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารและกระจายอานาจในการทบทวนและกากับดูแล
การบริ หารความเสี่ยงในทุกด้ านของธนาคารให้ กับคณะกรรมการกากับความเสี่ยง รวมถึงให้ อานาจบางส่วนในการอนุ มัติกลยุท ธ์
การบริหารความเสี่ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดาเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพดานความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานธุรกิจยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบอันดับแรกในการบริหารความเสี่ยงพอร์ ตที่หน่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยในการตัดสินใจความเสี่ยงด้ านต่างๆเฉพาะด้ าน ดังนี:้
1. คณะนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง: สนับ สนุ น คณะกรรมการกากั บ ความเสี่ ยงในการกากั บ ดู แ ลในเรื่ อ งเกี่ ยวกั บ
นโยบาย กรอบการดาเนินงาน มาตรฐานการดาเนินงาน เป้าหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ รวมถึงประเด็น
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
2. คณะกรรมการบริ หารคุณภาพและติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจ: เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจและสายงาน
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อ ติดตามดูแล ปรึ กษาหารื อและให้ ความคิดเห็ น ต่อพอร์ ตด้ านสินเชื่อ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่าได้ มีการ
ดาเนินการในเชิงรุกในการบริหารพอร์ ตด้ านสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ มิใช่ ด้านการเงินระดับธนาคารและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ: บริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินและความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารและ
บริษัทย่อย โดยกาหนดกลยุทธ์และนโยบายความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน โดยกากับดูแลเพื่อให้ แน่ใจว่าจะดาเนินการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพื่อเน้ นประสิทธิภาพของ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” ธนาคารได้ จัดตัง้ คณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินระดับหน่วยธุรกิจ สาหรับ ธุรกิจรายย่อย ธุ รกิจขนาดกลาง และธุรกิ จขนาดใหญ่
โดยขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินระดับธนาคาร
4. คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน: บริ หารความเสี่ยงด้ านปฎิบตั ิการระหว่างสายงานธุรกิจ หน่วยงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีเป้าหมายหลักในการควบคุมความเสี่ ยงในการดาเนิ น
ธุรกิ จและกระบวนการควบคุมธุรกรรมของตลาดการเงิน ตัง้ แต่การอนุมัติและทบทวนผลิตภัณฑ์จนจบกระบวนการ
ด้ านการตลาดการเงินของธนาคาร
5. คณะกรรมการบริ หารสิน ทรั พย์ และหนี ส้ ิ น: สนับ สนุนคณะกรรมการกากับความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
บริหารสินทรัพย์และหนี ้สินและการบริหารเงิน
สายงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงอยู่ในการดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริ หารความเสี่ยง โดย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นสมาชิกของคณะประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารและมีหน้ าที่กากับดู แล
ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและนาการบริหารความเสี่ยงด้ านต่างๆ มาใช้ อย่างสอดคล้ องกันทัว่ ทังองค์
้ กร
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จัดทา Dashboard เพื่อรวบรวมความเสี่ยงทุกด้ านให้ มั่นใจว่าคณะกรรมการกากับความเสี่ยงสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ และเพื่อประเมินสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
3.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสี่ยง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้ าน ได้ แก่
1) การระบุความเสี่ย ง: ธนาคารจาแนกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินงานออกเป็ น 6 ด้ าน คือ ความเสี่ ยงด้ าน
สินเชือ่ ความเสี่ยงด้ านตลาด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย) ความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงทีม่ ิใช่ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง
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2) การวัดและประเมินความเสี่ยง: ธนาคารใช้ วธิ ีการและเครื่ องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท โดย
ใช้ วิธีการวัดความเสี่ยงทัง้ ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จัดให้ มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อวัดคุณภาพของ
พอร์ ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤต
3) การติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย ง: ธนาคารควบคุ ม ความเสี่ ยงโดยการก าหนดตั ว ชี ว้ ัด ความเสี่ ย ง (Key risk
indicators) รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทัง้ ในระดับธนาคารโดยรวม ระดับ พอร์ ต ระดับผลิตภัณฑ์ และ
ระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4) การรายงานความเสี่ ย งและการสื่ อ สาร: ธนาคารมี การรายงานสถานะของความเสี่ ยงด้ า นต่ า งๆ ตลอดจนการ
ดาเนินการต่างๆ ทัง้ ที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วและกาลังจะดาเนินการไปยังผู้เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริ หารระดับสูงอย่าง
สม่าเสมอ รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว มีทงในระดั
ั้
บผลิตภัณฑ์ ระดับพอร์ ต ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้ องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้ างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการบริหารความ
เสี่ยง โดยที่ผ้ บู ริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่ 1) เป็ นผู้ประเมินและรายงานความเสี่ยงพร้ อมทังด
้ าเนินการ
เพื่อปรับ ลดความเสี่ยงนัน้ การลงทุ นดังกล่าวเป็ นการลงทุนทัง้ ในเรื่ องของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่ องมือ กระบวนการและ
นโยบายที่ สาคัญ ส่วนสายงานบริห ารความเสี่ยง (แนวป้องกันระดับที่ 2) ซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ าน
บริ ห ารความเสี่ ยง รับ ผิ ดชอบในการกาหนดกลยุ ท ธ์ นโยบาย และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม ติดตามและดู แลการ
ทางานของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้ มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล ส่วนผู้รับผิดชอบระดับที่ 3
คื อ สายงานตรวจสอบ ท าหน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ สระในการตรวจสอบการท างานเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารมี การควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ และให้ การเสนอแนะเพื่อให้ มีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุมความเสี่ยง
3.2

ปั จจัยความเสี่ยงหลัก

ปั จจัยความเสี่ยงหลัก ได้ แก่ ปั จจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจซึ่งมีดงั นี ้
3.2.1 ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่อ าจก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อธนาคารอันเป็ น ผลมาจากผู้ก้ ู และ/หรื อคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิ บัติตามพันธะทางการเงินหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้ านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้ สินเชื่อ
และรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค ้าประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้ น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงโดยการควบคุม
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อให้ อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ รวมถึ งสร้ างความสามารถในการแข่งขัน เชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ การ
บริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ธนาคารให้ ความสาคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุ งประสิทธิภาพในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกากับดูแลด้ านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่ องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการ
พัฒ นาแนวทางบริ ห ารความเสี่ ยงในรู ป ของทุน เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับ ปรุ งกระบวนการพิ จ ารณาสิ นเชื่ อ
(Credit Assessment & Origination) และเครื่ องมื อในการวัด ระดับ ความเสี่ยง เช่น Risk Rating Model, Application Scorecard,
Behavior Scorecard, Collection Scorecard จัดทาและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวั ด และบริหารความ
เสี่ยงด้ านสินเชื่อ นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการสร้ างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่แข็งแกร่ งภายในธนาคาร
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ผ่านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ าของธนาคารอย่างรอบด้ าน พนักงานของธนาคารผ่า นการอบรมอย่ างเข้ ม ข้ น เป็ นไปตามหลักการ
ป้องกัน 3 ลาดับในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่งช่วยในการลด
ความเสีย่ งดังกล่าว ดังนี ้:• ผู้บริ หารและพนักงานในสายงานธุรกิจ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่เกิดขึน้ ภายในสายงาน
(แนวป้องกันระดับที่ 1)
• สายงานบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ (แนวป้องกันระดับที่ 2) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของสาย
งานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่ 1) ทังนี
้ ้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีความเป็ นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ให้ สินเชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 3 มีหน้ าที่ให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภ าพของ
ระบบการควบคุมภายในในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
3.2.1.1 ปั จจัยเสี่ยงด้ านเครดิต
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ ความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ ้นเมื่อลูกหนี ้
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ ตามข้ อตกลง ซึ่งอาจส่งผลต่อดอกเบีย้ รับของธนาคารในบางกรณี ที่ไม่สามารถชาระเงินต้ นไม่ว่าทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ ตสินเชือ่ โดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี แ้ ละหรื อคู่สัญญาอย่างสม่าเสมอทัง้ ใน
ระดับ รายลูกค้ า และระดับ พอร์ ต ในส่ ว นของหลั กการแนวป้ อ งกั น 3 ระดับ ในการบริ ห ารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต นัน้ (3 lines of
defense credit risk management) เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารความสัม พัน ธ์ ลูกค้ า (Relationship Managers) ได้ มี การติ ดตามดูแ ลลูกค้ า
ธุรกิจรายใหญ่และลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางเป็ นรายลูกค้ า สาหรับลูกค้ ารายย่อยนัน้ ธนาคารได้ ให้ ความสาคัญกับการบริหารพอร์ ต
สินเชื่อซึ่งได้ รับการสนับ สนุนข้ อมูลจากฝ่ ายข้ อ มูลบริห ารความเสี่ยงและระบบการตัดสิ นใจด้ านสินเชื่อ นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้
ความสาคัญต่อหนีท้ ี่มีปัญหาโดยกาหนดให้ มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพบ่อยครัง้ ยิ่งขึน้ และจัดให้ มีระบบ
Early Warning Triggers,Qualitative Risk Score, และ Behaviour Risk Level เพื่อติดตามลูกหนี ้ซึ่งยังเป็ นหนี ้ที่มีคุณภาพดี แต่อาจ
ได้ รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพหนี ้ มีทีมงานปรับปรุ งโครงสร้ างหนี แ้ ละคณะกรรมการแก้ ไขหนี ้
ด้ อยคุณภาพซึ่งจะให้ คาแนะนาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้ างหนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารได้ ตงส
ั ้ ารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ
สาหรับความเสียหายที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ตามเกณฑ์ที่ กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ ังได้ ตัง้ สารองส่วนเกิน เพื่ อ
รองรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตกับหนีค้ ุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคานวณจากความน่าจะ
เป็ น ที่ลูกหนี ท้ ี่จ ะผิ ดนัดชาระหนี ้ (Probability of Default) ของลูกหนี ใ้ นแต่ล ะระดับ ความเสี่ยง ยอดหนี เ้ มื่อ ลูกหนี ผ้ ิ ดนัดชาระหนี ้
(Exposure at Default) ตามประเภทของสิน เชื่ อและความเสียหายเมื่ อ ลูกหนีผ้ ิ ดนัดชาระหนี ้ (Loss Given Default) ตามประเภท
หลักประกัน
ข้ อ กาหนดระดับ ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ (RAS) ได้ กาหนดประเภทและระดับความเสี่ ยงที่ท างธนาคารยอมรั บ เพื่ อที่ จ ะ
สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ ธนาคารมั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จริงยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
และหากความเสี่ยงนี ้อยู่เกินกรอบที่กาหนด ธนาคารจะปฏิบตั ิการแก้ ไขให้ ทนั ท่วงที ทังนี
้ ้ RAS ดังกล่าวตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของแผนการ
ด้ า นการเงิ น ของทางธนาคาร โดยที่ RAS ประกอบไปด้ ว ยการวัดเชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพซึ่ ง ใช้ วัดและรายงานให้ กั บ ทาง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงและคณะกรรมการผู้บริหารทุกเดือน อีกทัง้ มีการรายงาน RAS ต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพและ
ติดตามกลุ่มสินเชื่อธุรกิจทุกเดือนเพื่อที่จะมัน่ ใจว่ามีการแก้ ไขปั ญหาที่ทนั ท่วงที
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การเสื่อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่ องจากหลักประกั นของสิน เชื่อ ส่วนใหญ่ ของธนาคารนัน้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์แ ละทรัพย์ สินอื่น มูลค่ าของหลักประกั น
ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การตกต่าของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ ยอดหนีเ้ งินต้ น
ส่วนที่คา้ ประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์นัน้ มีมูลค่าเกิ นกว่าอั ตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกั นที่ อนุมัติไว้ เดิม อีกทัง้ การลดลงของมู ลค่ า
หลักประกันอาจมีผลทาให้ ธนาคารต้ องตัง้ สารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ น้ ธนาคารบริ หารการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดย
จัดทานโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อ กาหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลั กประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันนันขึ
้ ้นอยูก่ ับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ธนาคารได้
บริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนีร้ ายใหญ่ โดยธนาคารได้ กาหนด
เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทงั ้ ในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และในรายกลุ่มลูกค้ า เพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้ านสินเชื่อที่มีอ ยูใ่ นปั จจุบันและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตให้ มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงฐานะความเสี่ยงที่มาก
เกินไปในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญาและ กลุ่มลูกหนี ้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการกาหนดเพดานความเสี่ยงด้ านสินเชื่อสาหรับ
ลูกหนี ร้ ายใหญ่ รวมผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อ บริ ห ารจัดการฐานะความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงสูง สุดสาหรับ ลูกหนี ร้ ายใหญ่ รวมผู้ ที่
เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ การบริ หารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ ยังคงเป็ น ปั จจัยหลักในการบริ ห ารความเสี่ ยงด้ า นสิ นเชื่อ ของ
ธนาคาร
3.2.1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการให้ สินเชื่อ
1) นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์ และการกันเงินสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ จดั ชัน้ สินทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งรวมถึงการจัดชัน้ หนีเ้ ชิงคุณภาพ
โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดชัน้ หนีส้ ินเชื่อเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี ้ ส่วนหนี ้สินเชื่ ออุปโภคบริโภค หรื อลูกหนี ้
รายย่อย (Retail Loan) ได้ มีการจัดชันเป็
้ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้ างชาระแต่หากลูกหนีร้ ายใดใช้ สินเชื่อทัง้ 2 ประเภท และได้ จัด
ชันเป็
้ นรายลูกหนีต้ ามแหล่งที่มาของรายได้ หลักของลูกหนีร้ ายนัน้ เพื่อให้ สะท้ อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและกั นสารองค่า
เผื่อหนี ้สูญได้ อย่างพอเพียง นอกเหนือจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ ว ธนาคารได้ มีการกัน
สารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสาหรับลูกหนี ้ที่จดั ชันปกติ
้
และจัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณากันเงิน
สารองกลุ่มลูกหนี ้ดังกล่าวตามระดับความเสี่ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนีส้ ิ นจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเป็ นการกันสารองตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่ อ งหลักเกณฑ์ การจัดชัน้ และการกั น เงิ น สารองของสถาบั น การเงิ น ในการกั น เงิ น สารองภาระผู กพัน นอกงบดุ ล
ดังต่อไปนี ้
1. รายการกัน สารองภาระนอกงบดุลที่มี ความเสี่ยงด้ านเครดิตในระดับสูง ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่ าแปลง
สภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงเท่ากับ 1.0
1.1 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนีท้ ี่ถูกจัดชัน้ เป็ นสินทรัพย์จัดชัน้ ต่า กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และ
สูญ ตามหลักเกณฑ์ การจัดชัน้ สิ นทรัพย์ ที่กาหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกั นเงินสารองในอัต รา
เดียวกันกับอัตราการกันเงินสารองของลูกหนี ้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
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1.2 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนีท้ ี่ถูกจัดชัน้ เป็ นสิ นทรัพย์จัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิ เศษและปกติ ธนาคาร
พิจารณากันเงินสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น โดยการกันสารองเป็ นกลุ่มลูกหนี ้
(Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้ อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนีท้ ี่จดั ชัน้ ปกติ
และจัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารได้ มีการกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของ
ภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ ประมาณการหนีส้ ินอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ 1 และข้ อ 2 สาหรับหนีส้ ินที่มีภาระผูกพันและมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่นอนที่ธนาคารจะต้ องสูญเสียตามภาระผูกพันดังกล่าว
นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึ งการบริ ห ารสิ น เชื่อ มี ปัญ หา (Non-Performing Loan) และสิ นเชื่ อที่ อ าจเสี่อ มคุณ ภาพลง (Possible
Impaired Loan: PIL) เป็ น เรื่ องที่ มี ผลสาคัญต่ อ ผลประกอบการของธนาคาร จึง ได้ ตัง้ ที่ หน่ ว ยงานที่ ป รึ กษาบริ ห ารการเงิน พิ เศษ
(Special Adivosry Banking Services: SABS) ในแนวป้องกันระดับที่ 1 ซึ่งทางานร่ วมกับหน่วยงานพิจารณาสินเชื่อพิเศษ (Credit
Restructuring Underwriting) ในแนวป้ อ งกัน ระดับ ที่ 2 เพื่ อ ป้ อ งกั น สิ น เชื่อ ที่ มี ปั ญหาโดยใช้ ห ลักการการเข้ าไปดาเนิน การแก้ ไ ข
ปั ญหาก่อนเกิดและการแก้ ไขปั ญหาที่รวดเร็ วและติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้ สินเชื่อมีปัญหา
กลับมาเป็ นสินเชื่อปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานพิจารณาสินเชื่อพิเศษที่ต้องการให้ มั่นใจในคุณภาพของการปรับโครงสร้ าง
หนีแ้ ละความถูกต้ องของการจัดชันลู
้ กหนี ้ ทัง้ นี ้ หน่วยงานที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ (SABS) มีการดูแลลูกหนีท้ ี่คาดว่าจะเริ่มผิด
นัดชาระหนี ้ หรื อแสดงสัญญาณเตือนเริ่มแรก (Early Warning Sign) หรื อเคยเกิดภาวะที่มีความเสี่ยงเป็ นสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL)
โดยเฉพาะลูกหนีก้ ลุ่มที่ถูกจัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention) ที่ต้องได้ รับการติดตามอย่างใกล้ ชิดเพื่อความรวดเร็วในการ
ติดตามควบคุม ดาเนิ นการป้อ งกัน ซึ่ ง SABS Manager มีห น้ า ที่ป ระสานงานร่ วมเจรจากั บลูกหนีเ้ พื่อ ให้ ตรวจสอบหาสาเหตุ แ ละ
ระดับของปั ญหา และกาหนดแนวทางการแก้ ไขในเบือ้ งต้ น ที่เหมาะสมกับปั ญหาของลูกหนี ้ อาทิ ในกรณี ขาดสภาพคล่องระยะสั ้น
สาหรับลูกหนีท้ ี่ ยังสามารถดาเนิน กิจการต่อไปได้ ธนาคารอาจพิ จารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ ปรับ ปรุ ง วงเงิน ส่ วนในกรณี
ประสบปั ญ หาระยะยาว เช่น การแข่ งขัน สูงหรื อ ยอดขายลดลง ธนาคารอาจพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี ต้ ามศักยภาพและ
ความสามารถในการชาระหนี ้
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบี ยบ วิธี ปฏิ บั ติของธนาคาร ที มเอกสารสัญญาและระเบี ยบปฎิบัติ (Documentation)
และทีมกฎหมาย (Legal Strategy) มีการประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุ ณภาพหนีเ้ พื่อจัดทาเอกสารหรื อวิธีปฏิบัติงานเป็ น
พื ้นฐานสาหรับการประเมินนัน้ ๆ ให้ เป็ นไปได้ อย่างถูกต้ อง ในการติดตามผลการดาเนินงานนัน้ ทีมติดตามการชาระหนี ้ (Monitoring)
ได้ มีการดูแล ติดตามการปฏิบัติตามเงื่ อนไขในมาตรการต่างๆ อย่ างใกล้ ชิดโดยประสานงานกับทีม พัฒ นากลั่นกรองคุ ณภาพหนี ้
จนกว่าความเสี่ยงของลูกหนี ้จะกลับสู่สภาวะปกติและจัดชันเป็
้ นหนี ้ปกติ
สาหรับลูกหนีม้ ีปัญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุ งโครงสร้ างหนีจ้ ะเป็ นไปตามนโยบายของธนาคาร
และเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒ นาสินทรัพย์มีการประสานงานกับ ทีมกฎหมายเพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ ที่เหมาะสมก่อนเจรจากั บ
ลูกหนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารอาจพิ จารณาตัดสิน ใจขาย NPL ที่ ไม่มี ศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิ จต่ อไปและไม่ สามารถตกลงที่จ ะท าแผน
ปรับปรุงโครงสร้ างหนีไ้ ม่ว่าจะเป็ นลูกหนีร้ ายกลุ่มหรื อรายบัญชี เพื่อให้ การลด NPL เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ยงด้ านตลาด ซึ่ง
ปั จจัยหลักประกอบด้ วย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และราคา
สิน ค้ าโภคภัณ ฑ์ ในการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารได้ จัดให้ มี น โยบายการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านตลาดในด้ านต่ างๆ เพื่ อใช้ เป็ น
มาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด หน่วยงานธุรกิจรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้
มาตรฐานที่ได้ กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระที่ทาหน้ าที่ดูแลความเสี่ยงด้ าน
ตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุม ความเสี่ ยงด้ านตลาดโดยกาหนดความเสี่ย งสูงสุดที่ รับได้ ที่ได้ รับ อนุ มัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง
ความเสี่ยงด้ านตลาดที่สาคัญดังกล่าวมีดังนี ้
3.2.2.1 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นต่อรายได้ และ/หรื อมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทัง้ ในงบดุลและ
นอกงบดุ ลที่ อ ยู่ใ นบัญชี เพื่ อ การค้ า และ/หรื อ บัญชี เพื่ อ การธนาคาร ทัง้ นี ้ ความเสียหายดัง กล่ า วอาจมี สาเหตุ จ ากมูลค่ าที่ ลดลง
เนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่ างประเทศของฐานะที่ถืออยู่รวมทัง้ การขาดทุนจากธุรกรรมการค้ าเงินตราต่างประเทศหรื อการ
แปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้ าของธนาคาร บริหารความเสี่ยง
ด้ านตลาดเป็ นผู้กาหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด ซึ่งกาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงอัน
เกิดจากผลกระทบด้ านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้ เกินกว่าที่ควรจะเป็ นซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรื อผลตอบแทนของ
บัญชีเพื่อการค้ าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร โดยการกาหนดเพดานความเสี่ยงดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ย นแปลงของมูลค่า ของสัญญาใช้ สิท ธิ (Option) ต่ อ การเปลี่ยนแปลงของราคาของ
สินทรัพย์อ้างอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้ สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความผันผวน
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ธุรกิจตลาดเงินรับผิดชอบการบริหารพอร์ ตเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ดีที่สดุ จากการลงทุนภายใต้ เพดานความเสี่ยงดังกล่าว
โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ นผู้ดูแลเรื่ องการกาหนดเพดานความเสี่ยง
3.2.2.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริ หารความ
เสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ได้ ดาเนินการตามกรอบนโยบายที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกาหนด
และควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยในด้ านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ยงของรายได้ และขอบเขตความเสี่ยงของมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น (Asset & Liability Management Committee: ALCO) ได้ รับ มอบ
อานาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ เป็ นผู้ควบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ให้ อยู่ภายในโครงสร้ างและขอบเขต
เพดานความเสี่ยงที่กาหนด
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ธนาคารมีแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอั ตราดอกเบีย้
เช่ น การปรับสมดุลระหว่างสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี ส้ ิน หรื อการกาหนดระดับความแตกต่ าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตรา
ดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทัง้ การ
คาดการณ์แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
3.2.3 ความเสี่ยงสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่ อง คือ ความเสี่ ยงที่ ธนาคารไม่ สามารถปฏิ บัติตามภาระผู กพัน ได้ เมื่ อ ครบกาหนด เนื่ อ งจาก
ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์ เป็ นเงิน สดได้ ทัน หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุ นได้ เพียงพอสาหรั บการดาเนิ นงาน จนท าให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ธนาคาร ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) มี
หน้ า ที่ กากั บ ดู แลการบริ ห ารสภาพคล่ อง เพื่ อ ให้ ธ นาคารมี สภาพคล่ อ งเพี ยงพอในการดาเนิ น ธุรกิจ ทัง้ สกุ ลเงิ น บาทและเงิน ตรา
ต่างประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึน้ ได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขัน้ ต่าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด ซึ่งต้ องอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ได้ รับอนุ มัติจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องทังใน
้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ หรื ออาจมีการทบทวนเป็ นกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญอันอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องตามนโยบายหรื อแผนงานดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายหลัก
ของธนาคาร โครงสร้ างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี ้ ธนาคารและบริ ษั ทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาด
เงิน (Capital Markets) เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี ้ บริ หารเงินยังทาหน้ าที่วดั ความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ิน ส่ว นบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market
Risk Management) ทาหน้ าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้ าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
รวมทังให้
้ ความสาคัญในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เร็วหรื อสามารถใช้ เป็ นหลักประกัน
ในการระดมเงินทุนได้
เมื่ อ พิ จารณาแหล่ งเงิน ทุ นของธนาคาร โดยส่ว นใหญ่ แ หล่ งเงิน ทุ น ที่สาคัญ ของธนาคารมาจากเงิน ฝาก โดยธนาคารมี
กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ างฐานะทางการเงินให้ แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอัน
จะช่วยเสริมสร้ างความมั่นใจให้ แก่ลูกค้ าและผู้ฝากเงิ น ธนาคารให้ ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยรักษา
ระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ยงเป็ นรายวัน และรายเดือน รวมทัง้ กาหนดขอบเขตสาหรับตัวบ่งชี ้ระดับความ
เสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการดาเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ธนาคารได้ จดั ทา
แผนรองรับ เหตุ ฉุกเฉิ นด้ านสภาพคล่ อง เพื่อ ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติภายใต้ สถานการณ์ วิกฤติ ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่ งมี การระบุ ถึง
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้ า เป็ นต้ น
3.2.4 ความเสี่ยงที่มใิ ช่ ด้านการเงิน
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว
เงิน เช่น การถู กลงโทษตามกฎหมาย หรื อตามกฎระเบี ยบของทางการ หรื อความเสี ยหายต่อ ชื่อเสียง อัน เป็ นผลมาจากความไม่
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เพียงพอหรื อความบกพร่ องของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุ คลากร ระบบงานของธนาคาร การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบของทางการ หรื อจากเหตุการณ์ความเสี่ยงภายนอกธนาคาร
ธนาคารใช้ วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้ รายได้ จากการดาเนินงาน (Gross Income) เป็ นค่าตัวแทนในการ
คานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ตามนา้ หนักความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (RWA)
การบริ ห ารความเสี่ ยงที่ มิ ใช่ ด้านการเงิ น ของธนาคารดาเนิ น การโดยผ่ า นโครงสร้ า งการกากั บ ดู แลซึ่ ง มี คณะกรรมการ
ธนาคารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ สู ง สุ ด ในการบริ ห ารความเสี่ ย งของทั ง้ องค์ ก ร คณะกรรม การธนาคารได้ ม อบอ านาจให้ กั บ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มิ ใ ช่ ด้ านการเงิ น ระดั บ ธนาคาร (Bank Non-Financial Risk Committee - BNFRC) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Non-Financial risk Committee – IT NFRC) ซึ่งมีประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการท าหน้ า ที่ ในการบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงที่ มิ ใ ช่ ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารและบริ ษัทย่อย โดยดาเนินการกาหนดกลยุทธ์ให้ มั่นใจว่ามีการจัดการนโยบายและกากับดูแลด้ วยกับความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้ วนในทุกๆระดับ
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 ค ณะกรรมการด้ า นความ
เสี่ ยงที่ มิ ใช่ด้ านการเงิน (Non-Financial Risk Committee) อีก 3 คณะในระดับ สายงานธุ รกิจ ประกอบด้ วย ธุ ร กิจ รายย่ อย ธุรกิ จ
ขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่ ลูกค้ าธุรกิจเป็ นประธานและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่
ด้ านการเงินระดับธนาคาร (BNFRC) เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงตามหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” มีประสิทธิผลทัว่ ทังองค์
้ กร
ในส่วนของหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) นัน้ สายงานธุรกิจและสายงาน
สนับ สนุน (BU/SU) ท าหน้ าที่เป็ น แนวป้ องกัน ระดับที่ 1 โดยเป็ น ผู้รับผิ ดชอบหลักในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงที่ มิใช่ด้า น
การเงิน ของหน่ วยงานของตน บริ ห ารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการธุรกิ จ (Business Operational Risk Management: BORM) เป็ น
หน่ วยงานจัดตัง้ ขึ น้ ภายใต้ สายงานธุ รกิ จและสายงานสนั บ สนุ น โดยมี สายการรายงานร่ วม (Joint reporting line) ต่ อหน่ วยงาน
บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารองค์กร (Corporate Operational Risk Management:CORM)
ธนาคารได้ จั ด ตั ง้ หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก ร (Corporate Operational Risk Management:
CORM) ซึ่งขึน้ ตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง (CRO) เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 2 ในการกากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินของทัง้ องค์กร เช่น ความเสี่ยงด้ านกระบวนการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้ านการควบคุม ความเสี่ยงด้ าน
กิจกรรมไม่ได้ รับอนุญาต ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารภาวะวิกฤตและแผนรองรอบการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
แผนการเรี ยกคืนการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้ านการบริหารภาวะวิกฤตและแผนรองรองรับการดาเนินธุรกิจอย่ างต่อเนื่อง แผนการกู้
คืนการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินและความปลอดภัยในสถานที่
ทางาน ทัง้ นี ้ CORM ได้ กาหนดนโยบายและมาตรฐานด้ านบริ ห ารความเสี่ ยงที่ มิ ใช่ด้า นการเงินเพื่ อให้ แน่ ใจว่า จะมี การระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ถูกต้ อง มีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็ นระบบสอดคล้ องกัน
กากั บ การปฏิ บัติงาน (Compliance) เป็ น แนวป้ องกั น ระดับ ที่ 2 ซึ่ งกากั บ ดูแ ลความเสี่ ยงด้ า นการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
ทางการ (Compliance risk) ที่ถือเป็ นหนึ่งในประเภทความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน กากับการปฏิบัติงานกาหนดนโยบายด้ านการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม
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กฎหมาย (Legal) และควบคุ ม การเงิน (Financial Control) เป็ น แนวป้ อ งกัน ระดับ ที่ 2 ที่ ขึ น้ ตรงต่ อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริ หารด้ านบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน ตามลาดับ หน่วยงานกฎหมายและควบคุมการเงินดังกล่าว
กากับดูแลความเสี่ยงด้ านกฎหมายและความเสี่ยงด้ านการเงินที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน
หน่วยงานตรวจสอบเป็ น “แนวป้องกันระดับที่ 3” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือ การตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
มาตรการควบคุมภายในซึง่ ดาเนินการโดยแนวป้องกันระดับที่หนึ่ง (หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันระดับที่
สอง (บริหารความเสี่ยงด้ า นปฏิบัติการองค์กร กากับการปฏิบัติงาน กฎหมาย และควบคุมการเงิน) ได้ รับการออกแบบอย่างดีและ
สามารถควบคุมความเสี่ยงในการทาธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี ้ หน่วยงานตรวจสอบให้ คาแนะนาที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลรวมทังกรอบการบริ
้
หารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารมีการใช้ เครื่ องมือและกระบวนการในการบริ หารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน อาทิ การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุ ม ด้ วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) ข้ อก าหนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite
Statement: RAS) ดั ช นี ชี ว้ ั ด ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ (Key Risk Indicators: KRI) การจั ด การเหตุ ก ารณ์ ความเสี่ ยง (Incident
Management) การติ ดตามความคื บ หน้ าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุ มัติผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้ บริ ก ารจากผู้ ให้ บริ ก าร
ภายนอก (Outsourcing Risk Management) และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนการกู้คืนการดาเนินงาน (BCP
/ DRP) และการทดสอบการควบคุมที่สาคัญ (KCT)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้ วยตนเอง (RCSA) เป็ นกระบวนการที่ ใช้ ในการระบุ ประเมินความเสี่ยงที่สาคัญ
และการควบคุมรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กาหนดดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยง (KRI) ที่สาคัญ
ระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อ ใช้ เป็ นสัญญาณเตือนให้ กับผู้บริหารทุกระดับเพื่อดาเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในเชิงรุ ก
การบริ หารเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Incident Management) เป็ น กระบวนการที่ ช่วยในการตรวจหา แก้ ไข และวิเคราะห์เหตุ การณ์
ความเสี่ยง รวมถึงเก็บข้ อมูลความเสียหาย การรายงานเหตุการณ์ ความเสี่ยงและการจัดการแก้ ไขเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริหารเข้ าใจ
และตระหนักถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ยงและภาพรวมของความเสี่ยงที่มี
ในธนาคาร ธนาคารได้ ใช้ ระบบการบริ ห ารความเสี่ยง (GRC System) ซึ่งเป็ นเครื่ องมื อในการรายงานเหตุก ารณ์ ความเสี่ยง การ
ติดตามความคืบ หน้ าของการดาเนิ นการจัดการความเสี่ยงทัง้ รายการที่ตรวจพบจากการตรวจสอบและจากวิธี การอื่นที่ ไม่ใช่การ
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจทุกเหตุการณ์ได้ รับการติดตามและแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
RAS กาหนดขึ ้นจากการพิจารณาจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และข้ อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ผ่านมา โดยกาหนดทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้ อกาหนดเชิงปริมาณ (Quantitative Statements) และสามารถวัดได้ และกาหนดจากระดับความสาคัญ
เชิงกลยุทธ์ของทังองค์
้ กร ซึ่งข้ อกาหนดเชิงคุณภาพ (Qualitative Expression) ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่มิใช่ทางการเงินนัน้
อธิบายถึงความเห็นที่ยอมรับได้ และยอมรับไม่ได้ ของทัว่ ทังองค์
้ กร ส่วนกระบวนการการวัดผล ติดตาม และการรายงาน RAS ได้ มี
การดาเนินการผ่านการรายงานความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Risk Dashboard: NFRD) ซึง่ จัดทาขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน คณะกรรมการกากั บความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก ในกรณีที่ธนาคารมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะบ่งชีประเด็
้
นปั ญหาที่เกิดในรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินระดับธนาคาร (BNFRC) คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง (ROC) และคณะกรรมการธนาคาร (BOD) ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต้ องดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ ความเสี่ยงกลับมา
อยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้
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ธนาคารได้ กาหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์ และบริ การที่อ อกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and
Service Approval Process: PSAP) ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละบริ การที่ ธ นาคารเสนออยู่ ภ ายใต้ ห ลักการของความ
ปลอดภัย และมี ความรับ ผิดชอบโดยกาหนดให้ มีการระบุ แ ละจัด การความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ดขึ น้ อย่า งเหมาะสม รวมทัง้ มี โครงสร้ า ง
พื ้นฐานและการควบคุมที่จาเป็ นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ดงั กล่าวให้ ดาเนินการภายใต้ ระดับความเสี่ยง
ที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้ ก าหนดให้ มี น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้ บริ ก ารจากผู้ ให้ บริ ก ารภายนอก (Outsourcing Risk
Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้ จดั ให้ มีนโยบายและมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่งกาหนดแนวทางให้ กับทุก
หน่วยงานในการพัฒ นาแผนการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภั ยด้ าน
โครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ ความปลอดภัยด้ านข้ อมูลสารสนเทศ ทาหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้
เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่ าว รวมทังประเมิ
้
นระดับความพร้ อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ ธนาคารมีความ
พร้ อมในด้ านการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้ กาหนดการทดสอบการควบคุมที่สาคัญ (Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและมาตรฐานสาหรับ
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน โดย KCT ดังกล่าวเป็ นวิธีการและกระบวนการสาหรับการระบุการควบคุมที่
สาคัญ และได้ น าไปปฏิบัติรวมถึงทดสอบเพื่อให้ มั่น ใจว่าความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน ที่เกี่ ยวข้ อ งกับกิจ กรรมทางธุรกิจอยู่ภ ายใน
ระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และเพื่อให้ มกี ารควบคุมทีม่ ีประสิทธิผลและสร้ างวัฒนธรรมป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก
ในการบริ หารความเสี่ยงที่ มิ ใช่ด้านการเงินของบริ ษั ทย่อ ยนัน้ ได้ มีการดาเนินการที่สอดคล้ อ งกั บนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการบริ หารจัดการชองบริ ษทั ย่อยนันมี
้ การรวมถึงการจัดการความ
เสี่ ยงที่ มิ ใช่ ด้ า นการเงิ น และมี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ การจัดการความเสี่ ยง เช่ น RCSA การรายงานเหตุ การณ์ ความเสี่ ย ง (Incident
Reporting) KRI และ BCP
3.2.5 ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์องค์กรที่เกิดจากการกระทา
หรื อไม่ทากิจกรรมใดๆที่ทาให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียสามารถรับรู้ได้ ว่ามีความไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
ธนาคารมีการระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงในระดับธนาคาร (bank-wide) เป็ นประจาทุกปี รวมถึงมีการจัดการ
กับความเสี่ ยงเพื่ อลดระดับความเสี่ยงให้ อ ยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ นอกจากนี ใ้ นกระบวนการประเมิ นความความเสี่ยงด้ วยตนเอง
(RCSA) จะมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงของธนาคาร
3.2.6 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
การน ากลยุ ท ธ์ ไปปฏิ บัติและการควบคุ ม เชิง กลยุ ท ธ์ ที่ อาจจะไม่ เหมาะสมและ/หรื อ ไม่ สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อมภายในและ
ภายนอกองค์กร
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ธนาคารได้ กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะ “จุดประกายให้ ทุกคนใช้ พลั งของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ ดีขนึ ้ ” โดยจัดการดาเนิน
กลยุทธ์ การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เ ป็ นเลิศ (Transactional
Banking Excellence) เพื่อสร้ างฐานที่มั่นคงสาหรับการเติบ โตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้ จั ดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งกาหนดทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็ นผู้นาตลาดด้ านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์นีใ้ ห้ ทันสมัยตามสิ่งแวดล้ อม
และตลาดในแต่ละปี นอกจากนี ้ การรวมกิจการกับธนาคารธนชาตก็เป็ นการดาเนินการทางกลยุทธ์ที่สาคัญของธนาคารฯ ต่อจากนี ้ไป
เพื่ อ ที่ จะบริ ห ารความเสี่ ยงได้ อย่ างเหมาะสมยิ่ งขึ น้ ธนาคารได้ ป รับ ปรุ งกระบวนการติ ดตามผลการดาเนิ นงานและการ
ควบคุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ นอกจากนี ้ ยังได้ จัดให้ มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ พร้ อมกับการเสนอแนวทางแก้ ไขหากไม่สามารถดาเนินงานได้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และได้ เริ่ ม
พัฒนารายงานความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่อรายงานให้ ผ้ ูบริ หารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสี่ยง
ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้ วธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ โดยเริ่มตังแต่
้ กระบวนการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบัติ งาน
ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
3.2.7 ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ
1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารหรื อ TMB Analytics คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้ มชะลอต่อเนื่องจากปี 2562
ที่ขยายตัว 2.4% จากการเผชิญ ความท้ าทายที่ เพิ่ มขึ น้ ทัง้ การระบาดของไวรัสโควิ ด-19 ความล่าช้ าของงบประมาณปี 2563 และ
สถานการณ์ภยั แล้ งในประเทศ โดยไวรัสโควิด-19 ที่มีจุดเริ่ มต้ นจากประเทศจีน ได้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและ
ภาคการส่งออกไทยในไตรมาสแรก ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทงปี
ั ้ มีแนวโน้ มอยู่ที่ 38.7 ล้ านคน หรื อลดลง 2.8% ลดลงจาก
ปี 2562 และฉุดให้ การส่งออกไทยขยายตัวได้ เพียง 0.6%จากที่หดตัว 2.5% ในปี 2562 สาหรับงบประมาณปี 2563 ที่อนุมตั ิล่าช้ า
ประมาณ 6 เดือนจะทาให้ เม็ดเงินลงทุนภาครัฐทังปี
้ ลดลงกว่า 6 หมืน่ ล้ านบาท มีผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการลงทุนของรัฐลดลงตาม กอปรกับการส่งออกที่ฟืน้ ตัวช้ าส่งผลให้ การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมมีแนวโน้ มขยายตัวได้ เพียง 2%
ในส่ว นปั ญ หาภัยแล้ งที่ มีความรุ นแรงเที ยบได้ กับ วิกฤติภัยแล้ งในปี 2548 เป็ นความเสี่ ยงที่ ฉุดให้ รายได้ เกษตรกรอยู่ในระดับ ต่ า
รวมทัง้ เป็ นช่วงลดลงของวัฎจักรสินค้ าคงทนหลังจากมีเร่งตัวมากในช่วงปี 2561-2562 ทาให้ การบริโภคภาคเอกชนไม่เป็ นไปในอัตรา
เร่ง อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจทังโครงการประกั
้
นรายได้ สินค้ าเกษตรและมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการผ่านการให้ สินเชื่อดอกเบีย้ ต่าจากสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนมาตรการทางภาษี ทังนี
้ ้ จากหลายปั จจัยลบที่กดดัน
การขยายตัวของเศรษฐกิจ แม้ มีมาตรการรัฐเข้ าพยุง แต่ ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึน้ พร้ อมๆกั น ทาให้ TMB Analytics
คาดเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ 1.8% ในด้ านตลาดการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ได้ ปรับ
ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจาก 1.25% เหลือ 1.0% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นสถิติต่าสุด และมีแนวโน้ มทรงตัวในระดับต่า 1.0%
จนถึงสิ ้นปี เพื่อหนุนการฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่อง สาหรับทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่ าตามการความเสี่ยงที่สูงขึน้
ของเศรษฐกิจ ไทย ดุลบัญชี เดิ น สะพัดที่เกิน ดุลลดลง และการแข็งค่ าของดอลลาร์ สหรัฐ ท าให้ คาดอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่ อนไหว
ในช่วง 31.0-31.7 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเผชิญความท้ าทายจากปั จจัยภายนอกที่ยืดเยื ้อ ได้ แก่ สงครามการค้ าสหรัฐ-จีน และความ
เสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ที่จะส่งผลกระทบต่อการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกและภาคการส่งออกของไทย สาหรับปั จจัยภายในเป็ นความ
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เสี่ยงจากความเปราะบางทางการเงินของภาคครัวเรื อนและธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนีใ้ นระดับสูง และรายได้ ถูกกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจและปั จจัยเสี่ยง สะท้ อนจากคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้ มลดลงในปี ที่ผ่านมา
ธนาคารตระหนักดีถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้น และให้ ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมี
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารคอยติดตามและประเมินสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจและเครื่ องชีว้ ดั ต่างๆ พร้ อมทัง้ ประสานงาน
กับ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อ งอยู่ ตลอด เพื่ อให้ มั่น ใจว่า ธนาคารมีความพร้ อ มในการดาเนิ นงานและสามารถรองรับ ความผั นผวนทาง
เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงิน และแนวโน้ มธุรกิจอุตสาหกรรมให้ กับลูกค้ า
ของธนาคารทังธุ
้ รกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และลูกค้ ารายย่อย
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการดาเนินธุรกิจ ธนาคารต้ องปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้ อบังคับ อาทิ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ข องธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกาหนด
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 และคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พระราชบัญ ญั ติ ป ระกั น วิน าศภัย ประกาศและหนัง สือ เวี ยนของสานักงานคณะกรรมการกากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีกฎหมายของหน่วย
ราชการต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้ อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ด้วย
หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานทาหน้ าที่ในการให้ คาแนะนา ชีแ้ จงและให้ ความเห็ นในเรื่ องกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ
และระเบียบปฏิบัติงานภายในของธนาคาร ความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เพื่อให้ มี
การบริหารความเสี่ยงด้ านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ ในปี 2562 หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินได้ ออกแนวนโยบาย รวมถึ งหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ สถาบันการเงินถือ
ปฏิบตั ิ สรุปหลักเกณฑ์ที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ
เพื่อ ให้ ครอบคลุม ถึงสิ นเชื่อที่มีท ะเบียนรถเป็ นประกัน ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้ าถึงสิน เชื่อได้ ด้วย
ราคาที่เหมาะสมและได้ รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรมยิ่งขึน้ ธปท.ได้ ผลักดันการปรับเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตร
เอที เอ็มจากรู ปแบบบัตรแถบแม่ เหล็ก (magnetic card) ให้ เป็ นบัตรชิป การ์ ด (chip card) เพื่อ ยกระดับความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ป้องกันความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ ที่เพิ่มมากขึน้ โดยมีเ ป้าหมายที่จะเปลี่ยนบัตรได้ ครบถ้ วนภายในสิน้ ปี 2562
ธปท.ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การรู้ จักลูกค้ า (Know Your Customer: KYC) สาหรับการเปิ ดบัญ ชีเงิน ฝาก ให้ สถาบั น
การเงิน ถือปฏิบัติเนื่องจากการเปิ ดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินถือเป็ นธุ รกรรมสาคัญและเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ให้ ลูกค้ าเข้ าสู่การใช้
บริ การทางการเงิน ในระบบสถาบัน การเงิ น โดยหลั กเกณฑ์ ป ระกอบด้ ว ย 2 ขัน้ ตอนสาคั ญ ได้ แ ก่ 1 ) การแสดงตนของลู กค้ า
(Identification) และ 2) การพิสจู น์ตวั ตนลูกค้ า (Verification) เพื่อให้ สถาบันการเงินมีกระบวนการรู้ จกั ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันการเงินสามารถให้ บริ ก ารเปิ ดบัญชีเงิน ฝากได้ ทงั ้ แบบพบเห็น ลูกค้ าต่อหน้ า (Face-to-Face) และแบบไม่พบเห็ นลูกค้ าต่ อ
หน้ า (Non Face-to-Face) สถาบันการเงินสามารถพิสูจน์ตัวตนลูกค้ าด้ วยสถาบันการเงินเองหรื อพิสูจน์ตัวตนลูกค้ าด้ วยระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั เช่น ผ่าน National Digital ID Platform (NDID Platform) ได้ รวมถึงมีการกาหนดมาตรฐาน Thai
QR Code เพื่อการชาระเงินและการโอนเงินครอบคลุมทัง้ ในประเทศ ต่างประเทศ และการบริ หารควรเสี่ยงสาคัญที่เกี่ยวข้ องของผู้
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ให้ บริการ และในด้ านเงินกองทุน ธปท.มีการออกเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9)
นอกจากนี ้ ในด้ านนโยบายกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.ได้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรการป้องปรามการเก็งกาไรค่าเงินบาท
เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทอันเนื่องมาจากการเก็งกาไร โดยลดยอดคงค้ างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (nonresident : NR) ทั ง้ Non-resident Baht Account (NRBA) และ Non-resident Baht Account for Securities (NRBS) ณ สิ น้ วั น
จากเดิม 300 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาทต่อราย NR และปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเอือ้ ให้ เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงิน
บาท โดยอนุญาตให้ ผ้ ูส่งออกที่มีรายได้ ต่า กว่า 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อใบขน สามารถฝากเงินไว้ ในต่างประเทศโดยไม่ จากั ด
ระยะเวลา รวมถึงได้ เปิ ดเสรี ให้ นักลงทุนรายย่อยสามารถออกไปลงทุนในหลักทรัพ ย์ต่างประเทศได้ เองในวงเงิน 200,000 ดอลลาร์
สรอ. ต่อไป จากเดิมที่ต้องผ่านตัวกลางในประเทศหรื อต้ องมีสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้ กาหนดแนวทางปฏิ บัติในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในการทาความรู้ จักลูกค้ าก่อนเริ่ มให้ บริ การ มีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธีการในรายละเอียดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่
สามารถระบุตัวตนที่แท้ จริ งของลูกค้ าหรื อ ผู้รับประโยชน์ที่ แท้ จริ งได้ ได้ แก่ การพิสูจน์ ตัวตน (Identity proofing) การยืน ยันตัวตน
(Authentication) การทาความรู้จักลูกค้ าในเชิงลึก (Client Due Diligence) การทบทวนข้ อมูลลูกค้ า (Ongoing / Enhanced KYC)
การบริหารความเสี่ยงด้ าน IT และการจัดการและจัดเก็บข้ อมูล ออกหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ ข้ อ ร้ องเรี ยนของลูกค้ า รวมถึ งการรายงานให้ สานั กงาน ก.ล.ต.และคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจทราบตามระยะเวลาที่กาหนด ออกหนังสือเวียนซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ให้ คาแนะนาในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) เพื่อให้ มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถเสนอขาย
unit link และนาเสนอกองทุนที่สอดคล้ องกับลักษณะของ unit link ได้ โดยไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้ า มีการจัดทาและใช้ งาน
unit link sales sheet ประกอบการขายและเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการให้ บริ การลูกค้ ากลุ่มเปราะบาง สานักงาน ก.ล.ต.ได้ ออก
แนวทางปฏิบตั ิในการติดต่อหรื อให้ บริการแก่ลูกค้ าที่ผ้ ูประกอบธุรกิจต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ลูกค้ ากลุ่ม
เปราะบาง สามารถได้ ข้อมูลครบถ้ วน และเข้ าใจข้ อตกลง เงื่อนไข และความเสี่ยงในการใช้ บริ การได้
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุร กิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ได้ กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้ องได้ รับการศึกษาวิชาประกันชีวิต/วินาศภัย ตามที่สานักงาน คปภ. ประกาศกาหนดหรื อสอบความรู้เกี่ยวกับการประกัน
ชีวิต/วินาศภัยได้ ตามหลักสูตร วิธีการและเงื่อนไขที่สานักงาน คปภ. ประกาศกาหนด รวมถึงจะต้ องไม่มีประวัติเสียหายเป็ นบุ คคลที่
ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้ างสูง
3. ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ หากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไม่เป็ นไปตามที่ผ้ ูถือหุ้นคาดหวัง โดย
ผลตอบแทนจากการถือ หุ้น ประกอบด้ ว ย ผลตอบแทนจากส่วนต่า งราคาหุ้น และ/หรื อผลตอบแทนจากเงินปั นผล ทัง้ นี ้ ธนาคาร
มุ่งหวังที่จะสร้ างผลการดาเนินงานให้ ดีอย่ างสม่ าเสมอ รวมทัง้ ดาเนินการบริ 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 ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี ้
และตัดสินใจลงทุนให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับได้
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4. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั น้ สามารถสร้ างโอกาสให้ กับสถาบันการเงินเป็ นอย่างมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันธนาคารอาจได้ รับผลกระทบ เช่น จากความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล และการฉ้ อโกงทางการเงิน เป็ นต้ น โดย
นวัตกรรมทางการเงินในรู ปแบบใหม่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อธนาคารที่ ยงั คงใช้ แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการแบบดัง้ เดิ ม
ทีเอ็ม บีจึงได้ ดาเนิ นโปรแกรมการเปลี่ ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งประกอบด้ วยการพัฒ นาด้ านดิจิทัลแบรนด์
(Digital Branding) การทางานแบบอไจล์ (Agile) การปรับปรุ งโครงสร้ างพื น้ ฐานไอที (IT Infrastructure) การนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
(Data Analytics) และการสร้ างพันธมิตรธุรกิจทางดิจิทลั เพื่อเสริมสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทลั ทังนี
้ ้ ทีเอ็มบีได้ ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเป็ นไปได้ ของโอกาสที่เกิดจากนวัตกรรมทางการเงิน ฟิ นเทค และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น บิ๊กดาต้ า (Big Data) ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสรรค์สร้ างสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ กับลูกค้ าของธนาคาร
2. อาชญากรรมด้ านไซเบอร์
อาชญากรรมด้ านไซเบอร์ ยังคงเป็ น ภัยคุกตามต่อ บุคคลและบรรษัทต่ างๆ รวมไปถึงสถาบันการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยมีการคาดการณ์ ว่า ธุรกิจธนาคารทั่วโลกจะได้ รับผลกระทบจากการโจมตีท างด้ านไซเบอร์ บ่อยครัง้ และรุ นแรงขึน้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมัน่ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการออกใบอนุญาตให้ ดาเนินธุรกิจ
ในปี 2562 ทีเอ็มบี ได้ พัฒ นาความมั่นคงทางไซเบอร์ อย่างต่อ เนื่อ ง โดยได้ กาหนดนโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกั บ
ความมั่นคงของข้ อมูลสารสนเทศ การป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูล และความมัน่ คงทางไซเบอร์ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ กากับ
ดูแลกลยุทธ์ ทางด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ และควบคุม ความสัม ฤทธิ์ผลของการดาเนินการอย่าง
ใกล้ ชิด ทังนี
้ ้ ทีเอ็มบียังได้ ร่วมมือกับผู้กากับดูแลด้ านกฎเกณฑ์ (Regulator) และภาคการเงินเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางด้ านไซเบอร์ ให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทีเอ็มบี ตระหนักดีว่าความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ น้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้ างผลกระทบต่อ ความ
เสี่ ยงด้ า นการเงิ นของธนาคารอย่า งหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ การให้ บ ริ การทางการเงิ นกั บ ลูกค้ าที่ ไม่ใส่ ใจต่อ สิ่ง แวดล้ อมจะไม่ เพี ย งส่ งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร แต่ยังส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาวทัง้ ด้ านมูลค่าสินทรัพย์และผลประกอบการ
ทัง้ นี ้ ที เอ็ ม บี เชื่ อ ว่า ธนาคารมี ส่ว นสาคัญ ต่ อการแก้ ไขปั ญ หาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปสู่
เศรษฐกิ จ คาร์ บ อนต่ อ (Low-Carbon Economy) ผ่ า นเครื่ องมื อ ทางการเงิน โดยที เอ็ ม บี ไ ด้ น านโยบายด้ า นความรับ ผิ ดชอบต่ อ
สิ่ง แวดล้ อ มและสังคม (Environmental and Social Responsibility Policy) ไปใช้ ป ระกอบการอนุ มัติ ป ล่ อ ยกู้ แก่ กลุ่ม ธุ รกิ จ อย่ า ง
เข้ มงวด เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้ ทีเอ็มบียังเป็ นธนาคารพาณิชย์แห่ง
แรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) ที่เป็ นความร่วมมือกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporate:
IFC) ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจที่ช่วยส่งเสริ มการแก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการขยายพอร์ ตการกู้ยืมสีเขียว (Green Lending) ของธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 เป็ นดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

1.
2.
3.
4.

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

2562
13,763
13,736
1,373
7,963
36,835
13,029
164
23,642

4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
6,137
8,880
1,362
6,585
22,964
10,823
265
11,876

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

สิทธิการเช่ า
1. สัญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื น้ ที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่ อใช้ เป็ น ที่ทาการของสานักงานเขต
สาขา ที่จอดรถ และติดตัง้ ตู้เอทีเอ็ม รวม 1,815 แห่ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่า 1-30 ปี มีภาระค่าเช่าและค่าบริ การ ที่ต้องจ่ายตาม
สัญญา ปี ละประมาณ 853 ล้ านบาท
2. สิทธิตามสัญญาเช่ า
สิทธิตามสัญญาเช่าเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคารตามอายุสัญญาเช่า รวม 3 แห่ ง ได้ แก่ มาบุญครองเซ็นเตอร์ , ตลาดคถาธร ราชบุ รี
และ ถนนหลวงวรจักร เป็ นจานวนเงินปี ละประมาณ 104 ล้ านบาท ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เพื่อเป็ นที่ทาการของสาขา
รายละเอียดสัญญาเช่ าระยะยาว ที่ดิน และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ ทาการเช่าที่ดินและอาคารรวมทังสิ
้ ้น 1,815 แห่ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาการสาขา ที่จอด
รถ และเพื่อติดตัง้ ตู้เอทีเอ็ ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 731 แห่ง ต่างจังหวัด 1,084 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้
กรุ งเทพและเขต
ต่ างจังหวัด
ปริมณฑล (แห่ ง)
(แห่ ง)
543
895

คู่สัญญา
1. ที่ดิน (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทัง้ สิน้ (1)+(2)

อายุสัญญา
1-3 ปี

43
18
604

69
23
987

1-3 ปี
1-3 ปี
1-3 ปี
1,591

107

82

1-30 ปี

2
3
12
3
127
731

2
0
9
4
97
1,084

1-3 ปี
1-5 ปี
1-24 ปี
1-30 ปี
224
1,815

4.3 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ มีการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้ า กับ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริการ และเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวนี ้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และ
อาจต่ออายุได้ ทุกๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครื่ องหมายบริการ และเครื่ องหมายการค้ าที่สาคัญ มีดงั นี ้
รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

รูปรอยประดิษฐ์

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายบริ การ

รายการสินค้ า/บริการ

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,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์
การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,

2 กันยายน 2553

2 กันยายน 2553
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รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย

IT’S NOT A
BANK.IT’S

BY

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์
การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์
การให้ บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์ เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์
ร่ม, กระเป๋ าใส่ขอทาด้ วย
ผ้ า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร,
กระเป๋ าสาหรับใส่
เครื่ องสาอางค์และ
เครื่ องใช้ เบ็ดเตล็ด,
เป้ทาด้ วยผ้ าร่ ม, กล่อง
ใส่นามบัตรทาด้ วยหนัง,
ถุงใส่ของทาด้ วยผ้ า
เต้ นท์
เสื ้อยืด, เสื ้อ (ยกเว้ นเสื ้อ
ชันในและเสื
้
้อกีฬา),
หมวก, เสื ้อเชิต้
กล่องเสียงดนตรี ,
หีบเพลง
น ้าดื่ม
ร่ม, กระเป๋ าใส่ของทาด้ วย
ผ้ า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร ,
กระเป๋ าเปล่าสาหรับใส่
เครื่ องสาอางค์ และ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

13กันยายน 2553

12 กันยายน 2563

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 กันยายน 2557
5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567
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รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริการ
เครื่ องใช้ เบ็ดเตล็ด,
เป้ทาด้ วยผ้ าร่ ม, กล่อง
ใส่นามบัตรด้ วยหนัง,
ถุงใส่ของทาด้ วยผ้ า
เต้ นท์
กาต้ มน ้าไฟฟ้า, ไฟฉาย
กล่องเสียงดนตรี ,
หีบเพลง
ถุงกอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ,
ตุ๊กตา
เครื่ องคิดเลข, เครื่ องเก็บ
บันทึกข้ อมูลภายในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ ดดิสก์),
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เก็บ
ข้ อมูลแบบเชื่อมต่อยูเอสบี
,กระเป๋ าใส่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ , เครื่ องวิทยุ,
แท่นชาร์ จโทรศัพท์
มือถือ, ที่ใส่โทรศัพท์
เคลื่อนที่, แผ่นรองเมาส์
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ประยุกต์,
ภาพวีดีโอและข้ อมูลที่
ดาวน์โหลดได้, แผ่นดิสก์
บันทึกวีดีโอ
เสื ้อ (ยกเว้ นเสื ้อชันในและ
้
เสื ้อกีฬา), หมวก
บริการโฆษณาทาง
โทรทัศน์, บริการโฆษณา
ทางวิทยุ, บริการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์,
บริการโฆษณาผ่านสื่อ
นอกบ้ าน

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

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

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

ส่วนที่ 1 หน้ า 49

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

การให้ บริการด้ านการเงิน,
การรับประกันวินาศภัย,
การให้ บริการด้ านสินเชื่อ,
การให้ บริการกู้ยืมเงิน,
การให้ บริการบัตรเครดิต,
การให้ บริการบัตรเดบิต,
บริการค ้าประกัน, บริการ
โอนเงินทางเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์, การรับ
ฝากของโดยตู้นิรภัย,
บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
, บริการออกเช็คเดินทาง,
การให้ บริการธนาคารผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ต, การ
ให้ บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่, บริการ
นายหน้ าประกันชีวิต,
บริการนายหน้ าประภัย,
บริการรับประกันชีวิต,
บริการรับประกันภัยทาง
ทะเล, บริการรับประกัน
อัคคีภยั , 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 คาปรึ กษา
ด้ านการเงินการคลัง

5 กันยายน 2557

น ้าดื่ม

5 มิถุนายน 2557
ส่วนที่ 1 หน้ า 50

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

4 กันยายน 2567

4 มิถุนายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้ า/บริการ วันที่จดทะเบียน
เครื่องหมาย
เครื่ องหมายการค้ า
กาต้ มน ้าไฟฟ้า ,ไฟฉาย 5 มิถุนายน 2557
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้ า
ถุงกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ตุ๊กตา 5 มิถุนายน 2557
เครื่ องหมายบริ การ
บัตรเครดิต, บัตรเดบิต
ชนิดเข้ ารหัสแม่เหล็ก,
เครื่ องคิดเลข,เครื่ องเก็บ
บันทึกข้ อมูลภายในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ ดดิสก์),
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลขนาด
พกพาแบบเชื่อมต่อยูเอสบี
เครื่ องหมายการค้ า
,กระเป๋ าใส่เครื่ อง
5 มิถุนายน 2557
เครื่ องหมายบริ การ
คอมพิวเตอร์ ,เครื่ องวิทยุ,
แท่นวางโทรศัพท์, ที่ใส่
โทรศัพท์เคลื่อนที่,แผ่นรอง
เม้ าคอมพิวเตอร์ ,
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ประยุกต์,ภาพวีดีโอ,
แผ่นดิสก์บนั ทึกวีดีโอ
บริการโฆษณาทาง
โทรทัศน์, บริการโฆษณา
ทางวิทยุ, บริการโฆษณา
เครื่ องหมายบริ การ ทางหนังสือพิมพ์, บริการ 5 มิถุนายน 2557
โฆษณาทางออนไลน์,
บริการโฆษณาผ่านสื่อ
นอกบ้ าน
การให้ บริการด้ านการเงิน,
การให้ บริการด้ านการ
ธนาคาร, การรับประกัน
วินาศภัย, การให้ บริการ
เครื่ องหมายบริ การ
5 มิถุนายน 2557
ด้ านสินเชื่อ, การให้
บริการกู้ยืมเงิน, การให้
บริการบัตรเครดิต, การ
ให้ บริการบัตรเดบิต,

ส่วนที่ 1 หน้ า 51

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ
4 มิถุนายน 2567
4 มิถุนายน 2567

4 มิถุนายน 2567

4 มิถุนายน 2567

4 มิถุนายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

บริการค ้าประกัน, บริการ
โอนเงินทางเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์, การรับ
ฝากของโดยตู้นิรภัย,
บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
, บริการออกเช็คเดินทาง,
การให้ บริการธนาคารผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ต, การ
ให้ บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่, บริการ
นายหน้ าประกันชีวิต,
บริการนายหน้ าประภัย,
บริการรับประกันชีวิต,
บริการรับประกันภัยทาง
ทะเล, บริการรับประกัน
อัคคีภยั , บริการรับประกัน
อุบตั ิเหตุ, จัดหาเงินกู้เป็ น
งวด, บริการด้ านกองทุน
รวม, บริการสินเชื่อเพื่อ
การเช่าซื ้อ, บริการสินเชื่อ
เพื่อการลีสซิ่ง, บริการรับ
ฝากออมทรัพย์, วิเคราะห์
ด้ านการเงินการคลัง, หัก
บัญชี, ให้ ก้ ูเงินโดยมี
หลักประกัน, ให้ คาปรึ กษา
ด้ านการเงินการคลัง
เครื่ องหมายการค้ า
Make THE
เครื่ องหมายบริ การ
Difference
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

ธนาคารพาณิชย์

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

นาฬิกา, กล่องใส่
เครื่ องประดับ, พวง
กุญแจที่ระลึก

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

ส่วนที่ 1 หน้ า 52

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสินค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมื่อ

วันสิน้ อายุ

สมุดโน๊ ต, ไดอารี่ ,ดินสอ,
5 มิถุนายน 2557
ปากกา,กระดาษฉีก,
แฟ้มเก็บเอกสาร,
กระดาษจดหมาย,
กระดาษหัวจดหมาย,
กระดาษวาดเขียน,
กระดาษเขียนหนังสือ,
ซองจดหมาย, กระดาษ
จดบันทึก, แฟ้มใช้ ใน
สานักงาน, กระดาษใช้
บันทึกข้ อความชนิดที่มี
กาวในตัว, บทความ,
สิ่งตีพิมพ์เพื่อโฆษณา,
โปสเตอร์ โฆษณา,
แผ่นข้ อความโฆษณา,
ป้ายโฆษณาทาด้ วย
กระดาษ
กรอบรูป, ที่แขวนร่ ม,
5 มิถุนายน 2557
หมอน,เบาะนัง่ มีลกั ษณะ
คล้ ายถุงที่ภายในบรรจุ
ด้ วยเม็ดโฟม,แผ่นป้าย
โฆษณาทาด้ วยพลาสติก,
แผ่นป้ายโฆษณาทาด้ วย
ไม้ , วัสดุพองลมที่ใช้ ใน
การโฆษณา

4 มิถุนายน 2567

แก้ วน ้า, ชุดถ้ วยกาแฟ, ที่
รองแก้ ว, ภาชนะใส่
เครื่ องดื่มใช้ ในครัวเรื อน,
ภาชนะใส่อาหารใช้ ใน
ครัวเรื อนที่ไม่ได้ ทาจาก
โลหะมีค่า, ที่รองแก้ วทา
ด้ วยพลาสติก

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

ส่วนที่ 1 หน้ า 53

4 มิถุนายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4.4
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
4.4.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ธนาคารมีนโยบายในการเข้ าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดาเนินธุรกิจด้ านการเงินและธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร
เพื่อให้ การบริการทางการเงินของธนาคารเป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื ้อประโยชน์สนับสนุนการดาเนินธุรกิจซึ่งกันและกันได้
อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้ องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มที่ดี มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ในการร่ วมลงทุน
ธนาคารมุ่งหวังที่จะเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานของบริ ษัทที่ธนาคารจะเข้ าลงทุน เพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของธนาคารโดยขนาดของเงิ นลงทุนจะมีจานวนไม่เกินวงเงินหรื อสัดส่วนตามกฎระเบียบข้ อบังคับที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัด ส่วนเงินลงทุน ในบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษั ท ร่ วมทัง้ หมดต่ อสิน ทรัพ ย์รวม ตามที่ป รากฏในงบ
การเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สินทรัพย์ รวม

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
(ล้ านบาท)
167,865
197
168,062
1,864,969

สัดส่ วนเงินลงทุน
ต่ อสินทรัพย์ รวม (ร้ อยละ)
9.00
0.01
9.01
100.0

4.4.2 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมของธนาคาร
การกาหนดแนวนโยบายในการกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร เป็ นการกาหนดโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์การ
การกับ แบบรวมกลุ่ม ที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยจัดทาขึน้ เพื่ อ กาหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ภ ายใต้ การกากั บ 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 างการบริหารจัดการและควบคุม (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 รวมถึ งการจัดองค์ กรภายในของ ธนาคารเพื่ อ
รับผิดชอบดูแลบริ ษัทในกลุ่มฯ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์การแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทน ธนาคารได้ มีการ
กาหนดแนวทางในการแต่งตัง้ ไว้ โดยครอบคลุมถึงเงินลงทุ นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่นๆ และเงินลงทุนทั่วไปทัง้ หมดของธนาคาร
ด้ วย
นโยบายสนับสนุน
1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน (Accounting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้ านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ ธนาคารสามารถรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการจัด
ทางบการเงินรวมสาหรับบริษัทในกลุ่มฯ ได้ อย่างถูกต้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
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ไทยกาหนด รวมถึงการน าข้ อ มูลทางการเงินและบัญชี ดังกล่า วมาเป็ น ข้ อ มูลเพื่อ ใช้ ในการวิเคราะห์ ผลการดาเนิน งานและฐานะ
การเงินของบริษัทในกลุ่มฯ ได้ อย่างถูกต้ องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้ านการก ากั บดู แลกิ จการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการท าธุ รกรรมกั 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
การปฏิบัติงาน โดยมี หลักการและแนวปฏิบัติสอดคล้ องกับ การกากั บดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้ อพึ ง
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
2.2 นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Policy
on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษัทในกลุ่มฯ ปฏิ บัติตาม
นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทในกลุ่มฯ
3. นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายเพื่ อให้ บ ริ ษั ท ในกลุ่ม ฯปฎิ บัติตามนโยบายการต่อ ต้ านคอร์ รัป ชั่น และนโยบา ยที่เกี่ ยวข้ องดังกล่า วของ
ธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ เรื่ องดังกล่ าว เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ่มฯในการต่ อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ การให้ -รับสินบนหรื ออามิสสินจ้ าง ทังจากเจ้
้
าหน้ าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทในกลุ่มฯ โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้ านต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ และส่งผลต่อความมัน่ คงของบริษัทในกลุ่มฯ ประกอบด้ วย
4.1 การบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk Management)
4.2 การบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)
4.3 การบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management)
4.4 การบริหารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ (Credit Risk Management)
5. นโยบายด้ านการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้ บริ ษัทในกลุ่มฯ ถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ การดาเนินการของบริษั ทในกลุ่มฯ เป็ น ไปตามนโยบายด้ านการกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของทางการในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ทางการ การปฏิ บัติตามนโยบาย ประกาศ และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้จักตัว ตนของลูกค้ าและการปฏิบัติ
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 ของธนาคารซึ่งเป็ นสถาบันการเงิน ทัง้ ในด้ านของการใช้ ชื่อ เครื่ องหมายการค้ า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทใน
กลุ่มฯ
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7. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการก าหนดบทบาทหน้ าที่ข องตรวจสอบ และสอบทานสิ นเชื่อ และบทบาทการกากับ ดู แลของคณะกรรมการตรวจสอบ อัน
สัมพันธ์ ร่วมกับบทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลบริ ษัท
ในกลุ่มฯ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ให้ มั่นใจว่ าธนาคาร รวมทัง้ บริ ษั ทในกลุ่ม ฯ มีวัฒ นธรรมองค์ กรเกี่ ยวกับ การควบคุม ภายใน และ
บรรษัทภิบาลที่ดี
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5.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งยังไม่สิ ้นสุดและอาจกระทบด้ านลบต่อทรัพย์สินที่มีจานวน
ทุนทรัพย์สงู กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร
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6.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “TMB BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED” ชื่อย่อ “TMB”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิ จ การธนาคารพาณิ ช ย์ ทุ ก ประเภทตามที่ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติธุ รกิ จ สถาบั น
การเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการทางการเงิน ตามที่
ได้ รับ อนุ ญ าตจากกระทรวงการคลั ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537000017

โทรศัพท์

: 0-2299-1111

TMB Phone Banking

: 1558

Website

: http://www.tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

: 100,912,374,754.35 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ทุนเรี ยกชาระแล้ ว

: 91,541,386,661.00 บาท

หุ้นสามัญ

: 96,359,354,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท
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6.2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

การลงทุน ในบริ ษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยถือหุ้นไว้ ตงแต่
ั ้ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วของบริษัท
ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษทั

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้น
ทั ้งหมดที่
ออกจาหน่าย
แล้ ว

การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย
จานวนหุ้นที่ถือ

อัตรา

จานวนเงิน(บาท)

การถือหุ้น % สุทธิจากค่าเผื่อการ
ลดราคาหลักทรัพย์

บริษัทที่เป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และ
ประกอบธุรกิจด้ านการเงิน
1 บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

0.00

2 บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
โทร. 0-2617-4068-70

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

2,500,000

2,500,000

100.00

25,000,000.00

3 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้ า
สัมพันธ์)

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

10,000,000

3,500,000

35.00

196,942,475.58

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

ลาพูน

ค้ าปลีก/ส่ง

หุ้นสามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

7 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
โทร. 0-2558-7555, โทรสาร 0-2558-7566

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

500,000

51,950

10.39

45,369,901.91

8 บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จากัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

9 บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จากัด
โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-5458-1876

แพร่

การผลิต

หุ้นสามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

11 บริษัท เมืองค้ าส่ง จากัด
โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

หุ้นสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

12 บริษัท วิงกรุ๊ป จากัด
โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053-331314,
053-331336

เชียงใหม่

ผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

6,064,862,170 6,063,411,688

99.9761 167,840,202,196.55

บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร
5 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9
บริษัทอื่นๆ
6 บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟี ดมิลล์ จากัด
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6.3 รายการที่มีผลกระทบต่ อการลงทุน
ในปี 2562 ธนาคารได้ รับการเปรี ยบเทียบปรับจากผู้กากับดูแลทางการตามจานวนเงิน และมาตราตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
หน่วยงานทางการ

2558 - 2561
ยอดเงิน (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย เปรี ยบเทียบปรับ
ธนาคาร ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2551 จานวนทัง้ สิ ้น 4,903,125
บาท แบ่งเป็ น
• มาตรา 60 จานวน 2,128,125 บาท
• มาตรา 71 จานวน 2,775,000 บาท
สานักงานคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
กากับหลักทรัพย์และ
หลัก ทรั พ ย์ เปรี ยบเที ยบปรั บ ธนาคาร ตามมาตรา
ตลาดหลักทรัพย์
113 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จานวน 832,000 บาท
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2562
ยอดเงิน (บาท)

ไม่มี

สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั กทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เปรี ยบเที ยบปรับ ธนาคาร ตาม
มาตรา 113 แห่ งพระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ.2535 จ านวน 4,254,000
บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.4 บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
•

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000

•

ผู้สอบบัญชี
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
หรื อ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์
หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
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เลขที่ 6827
เลขที่ 4208
เลขที่ 3920

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.5 ข้ อมูลสาคัญอื่น
6.5.1 การจัด อันดับความน่ าเชื่อ ถื อธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอัน ดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส,
มูดีส์ อินเวสท์เตอร์ และฟิ ช เรทติ ้งส์ ณ สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2561 และ 2562
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

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 ้
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
แนวโน้ ม
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั ้น
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั ้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขันต
้ ่า
แนวโน้ ม
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BBBA-3
bb+
Stable

BBBA-3
bb+
Positive

Baa2
Prime-2
ba1
Positive

Baa1
Prime-2
baa3
Positive

BBBF3

BBBF3

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

AA-(tha)
F1+(tha)
A+(tha)
bbb2
BBBPositive
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจานวน 100,912,374,754.35 บาท ซึ่งเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ ว จานวน
91,541,386,661 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 96,359,354,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรั พย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จานวนหุ้นหรือผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทย (Non-Voting depository receipt - NVDR)
NVDR คื อ ใบแสดงสิ ท ธิในผลประโยชน์ที่ เกิ ดจากหลักทรัพ ย์อ้ า งอิ งไทย ออกโดย “บริ ษั ท ไทยเอ็ น วีดี อ าร์ จ ากั ด (Thai
NVDR Company Limited)” ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ จั ด ตัง้ ขึ น้ โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ผู้ ถื อ NVDR สามารถรั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้ เสมือนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็ นเงินปั นผล สิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือ
หุ้น ยกเว้ นกรณีการใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์
(Delisting) ดังนัน้ หากมีการนาหุ้ นของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจานวนมาก จะทาให้ จ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคาร
ลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ หลังสุด บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มีห้ ุนของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์
อ้ า งอิง สาหรับ การออกใบแสดงสิ ท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิดจากหลักทรัพ ย์ อ้ า งอิ ง ไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)
จานวน 5,403,394,082 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.608 ของหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วของธนาคาร อนึ่ง จานวนหุ้นของธนาคารที่
นาไปออก NVDR ไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลจานวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
7.1.4 หลักทรัพย์ อ่ นื ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
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ประเภทหลักทรัพย์
1. 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
ผู้ถือหุ้นกู้
-

เงื่อนไขอื่น ๆ
ธนาคารอาจใช้ สิทธิไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออก
หุ้นกู้ หรื อภายหลังจากนัน้
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอนั ส่งผล
ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคาร
เปลี่ยนแปลงไป
3.มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุน อันส่งผลให้ ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทังนี
้ ้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้ องตรงกับวัน
ชาระดอกเบี ้ยตราสารเท่านัน้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
2. ตราสารด้ อยสิทธิ (TMB296A)
(วันที่ออก: 28 มิถุนายน 2562
จานวน 30,000 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

มิถุนายน
2572

ไม่มี
หลักประกัน
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จานวนและมูลค่ า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2561)
30 ล้ านหน่วย
30,000 ล้ านบาท

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
-

เงื่อนไขอื่น ๆ
ธนาคารอาจใช้ สิทธิไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้ หรื อ
ภายหลังจากนัน้
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอนั ส่งผล
ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคาร
เปลี่ยนแปลงไป
3.มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุน อันส่งผลให้ ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทังนี
้ ้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้ องตรงกับวัน
ชาระดอกเบี ้ยตราสารเท่านัน้
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ประเภทหลักทรัพย์
3. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลดอลลาร์ สหรัฐ
(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 250 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)

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

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้

1,250 หน่วย

ธนาคาร

250 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

เอชเอสบีซี

เงื่อนไขอื่น ๆ
หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ Euro
Medium Term Note ของธนาคาร

(ประมาณ 7,539
ล้ านบาท)

4. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (กรี นบอนด์)
(วันที่ออก: 5 มิถุนายน 2561
จานวน 60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)

อัตราดอกเบี ้ยอิงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว Libor 6 เดือน
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

มิถุนายน
2568

ไม่มี
หลักประกัน

1 หน่วย

-

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ แก่
ภาคเอกชนในโครงการที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม

-

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ แก่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

-

หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 1,809
ล้ านบาท)

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

อัตราดอกเบี ้ยอิงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว Libor 6 เดือน
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

ธันวาคม
2568

ไม่มี
หลักประกัน

1 หน่วย
90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 2,713
ล้ านบาท)

6. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลยูโร(ชุดที่ 1)
(วันที่ออก: 12 พฤศจิกายน 2562

อัตราคงที่ ร้ อยละ 0.10 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2563

ไม่มี
หลักประกัน

จานวน 150 ล้ านยูโร)

150,000 หน่วย
150 ล้ านยูโร
(ประมาณ 5,060
ล้ านบาท)
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7. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลยูโร(ชุดที่ 2)
(วันที่ออก: 11 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

อัตราคงที่ ร้ อยละ 0.22 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2564

ไม่มี
หลักประกัน

จานวน 150 ล้ านยูโร)

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

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้

150,000 หน่วย

-

หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

-

หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

-

หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

150 ล้ านยูโร

เงื่อนไขอื่น ๆ

(ประมาณ 5,060
ล้ านบาท)

8. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลยูโร(ชุดที่ 3)
(วันที่ออก: 11 พฤศจิกายน 2562

อัตราคงที่ ร้ อยละ 0.48 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2565

ไม่มี
หลักประกัน

จานวน 70 ล้ านยูโร)

70,000 หน่วย
70 ล้ านยูโร
(ประมาณ 2,361
ล้ านบาท)

9. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลยูโร(ชุดที่ 4)
(วันที่ออก: 13 พฤศจิกายน 2562

อัตราคงที่ ร้ อยละ 0.85 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2567

ไม่มี
หลักประกัน

จานวน 155 ล้ านยูโร)

155,000 หน่วย
155 ล้ านยูโร
(ประมาณ 5,228
ล้ านบาท)

10.ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็น
เงินกองทุนชันที
้ ่1

อัตราคงที่ ร้ อยละ 4.90 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

ไม่มกี าหนด
อายุ

ไม่มี
หลักประกัน

(วันที่ออก: 2 ธันวาคม 2562

400,000 หน่วย

ธนาคาร

400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

เอชเอสบีซี

(ประมาณ 12,062

จานวน 400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)

ล้ านบาท)
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- หุ้นกู้ดงั กล่าวออกภายใต้ โครงการ Euro Medium
Term Note ของธนาคาร
-ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ ณ วัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรือ ณ วันกาหนด
ชาระดอกเบี ้ยใดๆ ภายหลังจากนัน้ ทังนี
้ ต้้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
11. ตราสารด้ อยสิทธิ (TBANK25NA)
(วันที่ออก: 11 พฤษภาคม 2558
จานวน 7,000 ล้ านบาท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน
พฤศจิกายน
2568

หลักประกัน
ไม่มี
หลักประกัน
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จานวนและมูลค่ า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2561)
7 ล้ านหน่วย
7,000 ล้ านบาท

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
-

เงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้ออกตราสารอาจใช้ สิทธิไถ่ถอนตราสารทัง้
จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ หากได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
1. ณ วันชาระดอกเบีย้ ใดๆ หลังวันครบรอบ 5
ปี นับแต่วนั ออกตราสาร หรื อ
2. ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นบั แต่วนั ออกตราสาร
ถ้ าผู้ออกตราสารสามารถแสดงได้ ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากร อันส่งผลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป หรื อ
3.ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นบั แต่วนั ออกตราสาร
กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลเงินกองทุน อันส่งผลให้ ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอีกต่อไป
หรื อ
4. เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
12.หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

ร้ อยละ 1.90 , 1.93 , 1.96
(อัตราคิดลดจากมูลค่าเงินต้ น
ซึ่งเป็ นไปตามอัตราตลาด ณ
ขณะที่เสนอขาย)

กุมภาพันธ์
2563 และ
มีนาคม

หลักประกัน
ไม่มี
หลักประกัน

2563
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จานวนและมูลค่ า
ที่ยังไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2561)
24.5 ล้ านหน่วย
24,419 ล้ านบาท

ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
-

เงื่อนไขอื่น ๆ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น
)1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อ ผู้ถือหุ้ นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วัน ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ครัง้ ล่ าสุด เมื่ อวัน ที่ 11 ธัน วาคม
2562 มีดงั นี ้
คิดเป็ น
ร้ อยละ
1. ING Bank N.V.
22,190,033,791
23.03
2. บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
19,375,000,040
20.11
3. กระทรวงการคลัง
11,364,282,005
11.79
4. กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึ่ง
9,578,979,415
9.94
5. SCOTIA NETHERLANDS HOLDINGS B.V.
5,723,611,111
5.94
6. บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จากัด
5,403,394,082
5.61
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
1,316,959,544
1.37
8. GIC PRIVATE LIMITED
933,133,292
0.97
9. กองทัพ*
784,612,673
0.81
10. STATE STREET EUROPE LIMITED
667,690,561
0.69
*ประกอบด้ วยกองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ ทีเอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นสามัญ )หุ้น)

7.3

ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด )มหาชน) ในด้ านธุรกิจ
ประกันชีวิต
ในปี 2560 ธนาคารได้ เ ข้ 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 ในการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ดีที่สุดให้ กับลูกค้ าธนาคาร ความร่ วมมือในครัง้ นี ้จะยัง
ประโยชน์ ต่ อ ทัง้ สองฝ่ าย เอฟดับ บลิ วดี จ ะได้ รับ สิ ท ธิการเข้ า ถึ งลูกค้ า ธนาคารเพื่ อ ธุรกิ จการเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ซึ่ ง
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
จากการเป็ น พันธมิ ตรกั บ เอฟดับ บลิ วดี ในครัง้ นี ้ ธนาคารได้ รับ รายได้ ค่าธรรมเนี ยมการเข้ าถึ งช่ อ งทางการให้ บ ริ การของ
ธนาคาร (Access fee) ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขายและรายได้ พิเศษ (Incentive) หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ต่างๆทัง้ สิ ้น
เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้ รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุทธิ 19,582 ล้ านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ของธนาคารเป็ นระยะเวลา
เบื ้องต้ น 15 ปี โดยรายละเอียดในส่วนอื่นได้ ถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ตังแต่
้ เมษายน 2557 ธนาคารได้ เริ่มนโยบาย Open Architecture ซึ่งเป็ นการเปิ ดกว้ างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ที่ครบถ้ วน และหลากหลายจากหลายบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เพื่อ ให้ ลูกค้ าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการและความสามารถในการรับ ความเสี่ ยงของลูกค้ า เมื่อ เดื อนกรกฎาคม 2561 ที เอ็ม บี ได้ ป ระกาศความร่ ว มมื อ กั บ
Eastspring Investment ที่เป็ นผู้นาบริษัทจัดการกองทุนระดับเอเชีย และทีเอ็มบีตกลงขายหุ้นบลจ.ทหารไทยร้ อยละ 65 เพื่อร่วมเป็ น
พัน ธมิ ตรกั บ อี ส ท์ สปริ ง การร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ตรดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ Open architecture ของธนาคาร ทั ง้ ยัง ช่ ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพของบลจ.ทหารไทยในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมและยกระดับบริการให้ ดียิ่งขึ ้น
ในปี 2562 ธนาคารได้ ตกลงเป็ นผู้สนับสนุนการจาหน่าย รับซื ้อคืน และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ กับบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด ทาให้ ปัจจุบันภายใต้ นโยบาย Open Architecture ของธนาคารมีพันธมิตร รวมทังสิ
้ ้น 11 บริษัท ได้ แก่
1) บริ ษั ท หลักทรั พ ย์จัดการกองทุ น ทหารไทย จากั ด 2) บริ ษั ทหลักทรัพ ย์ จัดการกองทุ น ยู โอบี (ประเทศไทย) จ ากั ด 3) บริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด 4) บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิ ล (ประเทศไทย)
จากัด และ 5) บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด 6) บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด 7)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด 8) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด 9) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จากัด 10) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด และ 11) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแต่งตัง้ ธนาคารให้ เป็ นผู้สนับสนุ นการจาหน่าย รับซื ้อคืน และสับเปลี่ยนการถือหน่ วย
ลงทุน หรื อให้ คาปรึกษา ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญา รวมทัง้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคาร

ธนาคารก าหนดการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น จากงบการเงิน เฉพาะของธนาคาร โดยคานึ งถึ ง ผลประกอบการ และ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจน
เงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผลของธนาคารต้ องเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สนส.5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่กาหนดว่า ใน
ระหว่างเวลาที่สถาบันการเงิ นยังไม่ได้ ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรื อยังกันเงินสารองสาหรับสินทรัพย์ และภาระผูกพันที่
อาจเสียหายและไม่ เสียหายไม่ ครบทัง้ จานวน สถาบันการเงิน จะจ่ายเงิน ปั น ผลหรื อเงิน ตอบแทนอื่ นใดแก่ ผ้ ูถือหุ้ นมิ ได้ และตาม
ประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที่ สนส. 20/2558 เรื่ อ ง ข้ อ กาหนดเกี่ยวกั บ การบัน ทึกบัญชี ของสถาบันการเงิ น หมวด 8
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่กาหนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จริง หรื อไม่มีกระแส
เงินสดรับจริงมาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่ เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้ า (Mark to Market) และกาไรที่เกิดจากการ
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้ น และสถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้ มีการซื ้อขาย
จริ ง ซึ่งมีผลทาให้ สถาบันการเงินมีกาไรสูงกว่าหรื อขาดทุนต่ากว่ากรณี ปกติมาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขาย
ทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้ สถาบันการเงินสามารถซื ้อคืนหรื อมีสิทธิซื ้อคืนทรัพย์สินนันได้
้ ในอนาคต เป็ นต้ น
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.12/2555 ซึ่งจะเริ่มมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ กาหนดให้ ธนาคารดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้
ธนาคารพาณิชย์ดารงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าของธปท. ทัง้ นี ้ ในการดารงอั ตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มข้ างต้ นนัน้ หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด ให้ ธนาคารพาณิชย์เก็บสะสมเงินกาไรสุทธิบางส่วนหรื อทังหมดตามสั
้
ดส่วนที่กาหนด โดยจากัดวิธีการจัดสรรกาไรสุทธิของ
ธนาคารพาณิชย์ (Earning distribution)ได้ แก่ การจ่ายเงินปั นผล ธนาคารมุ่งที่จะดารงเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มที่ต้องดารงเพิ่มเติม ตามแผนการดารงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ อให้ ความเห็ นชอบ โดยการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษั ทย่ อยจะขึน้ อยู่ กับผลประกอบการและแผนงานธุ 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

Digital
Experience

Integration
Workstream 1

Digital eBanking

บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อเชิงกลยุทธ์

Portfolio

บริ หารความเสียง
ด้ านป ิบัติการธุร กิจ
CEO/CFO/CRO

Banking
Platform

ศนย์ข้อม ลทางการเงิน
จัดหา

บริ หารความเสีย่ ง
ด้ านป ิบัติการ
ธุรกิจ CSBO

บริ หารกระบวนการ
และประสบการณ์ลกค้ า

Digital Channels
and User
Experience

การจัดการ
กระบวนการ
ทางธุรกิจ
บริ หารการตลาด
กลุ่ม ลกค้ าธุร กิจ

บริ หารความเสี่ยง
ด้ านป ิบัติการธุร กิจ
และควบคุม คุณภาพ –
CRBO

บริ หารความเสี่ยงด้ าน
ป ิบัติการธุร กิจและ
ควบคุม คุณภาพการ
ปฎิบัติการ – CWBO

บริ หาร
ประสบการณ์ลกค้ า

ต่อต้ านการทุจริ ต
บริ หาร
ทรั พยากรอาคาร
ติดตามหนีรายย่
้ อย

น ยบายความเสี่ยง
และปฎิบัติการ

บริ หารความเสียง
ด้ านป ิบัติการธุร กิจ
COO

* รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย

8.2

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการจ านวน 13 คน โดยเป็ น กรรมการที่ ไม่ ได้ เป็ น
ผู้บริหารจานวน 8 คนกรรมการอิสระจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 1 คน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

1. นายประสงค์ พูนธเนศ (1)
2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
• รองประธานกรรมการ

วันที่ดารง
ตาแหน่ ง
20 มิ.ย. 2561
3 ธ.ค 2562

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
1 ปี 6 เดือน
1 เดือน

30 พ.ค 2562

7 เดือน

• รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

• กรรมการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 73

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง

วันที่ดารง
ตาแหน่ ง

4. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

28 ธ.ค. 2550

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
12 ปี

5. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 ม.ค. 2557

5 ปี

6. นายธีรนันท์ ศรี หงส์

• กรรมการอิสระ

17 ธ.ค 2562

0.5 เดือน

7 เม.ย. 2560

2 ปี 9 เดือน

1 มิ.ย. 2558

4 ปี 7 เดือน

12 ก.พ. 2559

3 ปี 11 เดือน

3 ธ.ค 2562

1 เดือน

17 ธ.ค 2562

0.5 เดือน

• ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
• ประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
7. นายจุมพล ริ มสาคร

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

9. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

10. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

11. นายมิฮาว ยาน ซูเรค

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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12. นายปริญญา หอมเอนก

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสี่ยง

วันที่ดารง
ตาแหน่ ง
17 ธ.ค 2562

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
)ปี -เดือน)
0.5 เดือน

1 ม.ค 2561

2 ปี

• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
13. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

หมายเหตุ
(1)
นายประสงค์ พูนธเนศ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ทัง้ นี ้ นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งแทน โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าเฉลี่ยการดารงตาแหน่งของกรรมการทังคณะ
้
คือ 2 ปี 6 เดือน
นายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร *
* นายเกรี ย งไกร ภู ริวิท ย์วัฒ นา ด ารงตาแหน่ งเลขานุ การคณะกรรมการธนาคาร แทน นายนริ ศ อารัก ษ์ สกุ ลวงส์ ซึ่งด ารง
ต าแหน่ ง เลขานุ การคณะกรรมการธนาคารถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2563 และนายเกรี ย งไกร... ได้ รับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น เลขานุ การ
คณะกรรมการธนาคาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการธนาคารมี การประชุม เดื อนละ 1 ครัง้ การประชุ มจะจัดในวัน พฤหัส สุดท้ ายของแต่ ละเดือ น เว้ น แต่ ในกรณี
จาเป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้ มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนธนาคาร
นายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรื อ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้ าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้ าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิ บัติ หน้ าที่ ตาม “หลักความรับ ผิดชอบ” “หลักความซื่อ สัตย์สุจ ริ ต ” และ “หลักความระมัดระวัง ” ตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ เสียและเหตุอันก่อ ให้ เกิดการมี ส่วนได้ เสียนัน้ รวมถึ งกาหนดและบังคับใช้ มาตรการต่างๆ ในการ
ควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรื อองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้ เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบ
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5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
6. รั บข้ อมูลการบริ ห ารเพื่ อ ให้ คณะกรรมการธนาคารปฏิ บัติห น้ าที่ ให้ บ รรลุเป้ าหมาย ทัง้ นี ้ เป็ นหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
ธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้ องการข้ อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้ าร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีส่วนได้ เสีย
8. ก ากับ ดูแ ลผู้ บ ริ ห ารระดับ สูงของธนาคารโดยอาศัยอ านาจและหน้ า ที่ ในการสอบถามและขอคาอธิ บ ายที่ ชัดเจนจาก
ผู้บริหาร รวมถึงกาหนดให้ ได้ รับข้ อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้ อมูลลูกค้ าไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทัง้ ไม่นาข้ อมูลความลับ
ของธนาคารและลูกค้ าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนา เว้ นแต่ จะได้ รับการยินยอมจากธนาคารหรื อเป็ นไปตาม
กฎหมาย
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ มอบอ านาจการบริ ห ารจัดการและการดาเนิ นงานของธนาคารให้ แ ก่ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริ หาร
(Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนินการตามกลยุทธ์ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้มีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบาย การดูแลให้ ธนาคารมีกระบวนการทางานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้ การปฎิบัติงาน
เป็ น ไปตามนโยบายที่ กาหนด และดู แ ลให้ มี ระบบการติ ดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิ บัติตามนโยบายนัน้ ๆ นอกจากนี ้
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุ ทธ์ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการน า
วิสัยทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ ฯไปปฏิ บัติ รวมทัง้ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุท ธ์ ฯ เป็ น ประจาทุ กปี ให้ สอดคล้ องกับ ภาวะ
เศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่ อให้ ธนาคารสามารถเติบ โตได้ อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทัง้ นี ้ 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 านความเสี่ยงและขัน้ ตอนการบริ หาร จัดการด้ า นความเสี่ยง โดยคานึงถึงการดาเนิ น
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ การบริหารความเสี่ยงทีด่ ี
2. อนุมตั ิงบประมาณรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่งในที่นี ้รวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่าอานาจอนุมัติของฝ่ ายจัดการหรื ออานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
5. พิจารณาอนุมตั ิเพดานความเสี่ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
6. กาหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สาหรับประเด็น ที่สาคัญๆ ที่ควรนาเสนอ
ก่อนประเด็นทั่วไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้ าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดาเนินงาน การวางแผนเงินทุน
ความเสี่ ยงต่ า งๆ การประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร และการก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การต่ า งๆ เช่ น
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์
7. พิจ ารณาอนุ มัติอ านาจหน้ าที่ หรื อมอบอานาจอนุ มัติพิ จารณาสิน เชื่ อ เพดานความเสี่ ยงด้ านตลาด การเข้ าครอบครอง
กิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรื อการรับรู้หรื อการเริ่มธุรกิจใหม่
8. ดูแลให้ บริษัทในกลุ่มของธนาคารนานโยบายต่างๆของธนาคารไปปฏิบตั ิหรื อไปปรับใช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัทนัน้
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9. ดูแลและจัดการธนาคารให้ มีการตรวจสอบและควบคุมที่ดีเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของธนาคาร
รวมทังมติ
้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. การพิจารณามอบอานาจและกากับดูแลการกระจายอานาจในการบริหารงานหรื อดาเนินการในธุรกิจธนาคารภายใต้ สิ่ง
ที่คณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมัติไว้
2. ด้ านการกากับการปฏิบัติงาน
1. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่วนหนึ่งของการถ่วงดุล
อานาจเพื่อการกากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
2. ดูแลให้ สถาบันการเงินบริหารจัดการด้ านการให้ บริ การแก่ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม
3. ดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและมีกระบวนการแจ้ งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มี
ประสิทธิภาพ
4. พบปะผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจาเพื่อทบทวนนโยบาย สร้ างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคืบหน้ าเกี่ยวกับ
เป้าหมายของธนาคาร
5. ส่งเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคาร เข้ าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดาเนินการเพื่อให้ ธนาคารดารง
ความสัมพันธ์อนั ดีกับหน่วยงานที่กากับดูแล
6. ให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
7. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
วงเงิน สิน เชื่ อแก่ผ้ ู มีส่วนเกี่ยวข้ อ งตามที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยกาหนดในกรณี ที่ ได้ รับ อนุญาตหรื อ ต้ อ งปฏิ บัติตามกฏเกณฑ์ ที่
กาหนด
8. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและแสดง
ให้ เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีของธนาคาร
3. ด้ านการจัดการองค์ กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2. แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อให้ ความช่วยเหลือในการทาหน้ าที่และให้ คาปรึกษาในเรื่ องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมิ น ประสิท ธิภ าพการกากั บดู แ ลกิ จ การธนาคาร รวมถึ งเรื่ อ งการเสนอชื่ อและการคัดเลือ กกรรมการธนาคาร การ
จัดการเรื่ องข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การแก้ ไขจุดอ่อนที่มีและดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู้ ความเชีย่ วชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น
5. คัดเลือก ดูแล และปรับเปลี่ยนผู้บริหารหลักเมื่อจาเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผู้บริหารที่ เหมาะสม และผู้
สืบทอดตาแหน่งเป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่ กาหนด
7. ด าเนิน การเพื่ อให้ แน่ ใจว่ าผลประโยชน์ และค่ าตอบแทนของธนาคารมี ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ วัตถุ ป ระสงค์
เชิงกลยุทธ์และข้ อคิดเห็นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
8. ทบทวนโครงสร้ างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมีความชัดเจน
ทัว่ ทังองค์
้ กร
8.3

ผู้บริหาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของธนาคาร (ตามคานิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้ องกับสานักงาน ก.ล.ต.) ประกอบด้ วย
ผู้บริหาร จานวน 26 คน ดังนี ้
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

1

นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2

นายเสนธิป ศรี ไพพรรณ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

3

นาง มารี แรมลี (3)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี (ถึงวันที่ 31 ธ.ค 62)

4

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริ หารความเสี่ยง

5

นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

6

นาย มาร์ คสั โดเลงก้ า (1)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ

7

นางสาวอาวีวรรณ ตังตรงจิ
้
ตร

หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน

8

นางสาวสมคิด ปรี ชาสัมมกุล

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

9

นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ าธุรกิจ

10

นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารความเสี่ยง

11

นางสาวจิตราวดี ศรี วิจิตร

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ ารายย่อย

12

นางสาว ปรี ดิอร คลังนาค (2)

หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารและการเงิน

13

นายเมธ กนกพิบูล

หัวหน้ าควบคุมทางการเงินและบริ หารการเบิกจ่าย

14

นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน

หัวหน้ าบริหารเงิน

15

นางขวัญหทัย สุขุมธรรมรัตน์

หัวหน้ าบริหารจัดการข้ อมูลทางการเงิน

16

นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล

หัวหน้ าบริหารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน

17

นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม

หัวหน้ าบริหารสินทรัพย์หนีส้ ินและเงินกองทุน

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

หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจาลองเพื่อการบริหารเงิน

23

นาย ประยุทธ์ บุญเลิศ (5)

หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี

24

นางสาว รจนา รัตนอุบล(6)

หัวหน้ าปฏิบตั ิการทางบัญชี

25

นางสาว ศิริพร รัตนาอัมพวัลย์(4)

หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน

26

นางสาวมาลินี เหล่าอิทธิ

หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
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หมายเหตุ
(1)

ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั ิการ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ ทางการเงิน-บริหารและการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
(3)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
(4)
ดารงตาแหน่ง หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2562
(5)
ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2562
(6)
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าปฏิบตั ิการทางบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 สิงหาคม 2562
(2)

8.4 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ งตัง้ นายนริ ศ อารั กษ์ สกุ ลวงศ์ ดารงตาแหน่ ง เลขานุ การบริ ษั ท (รายละเอี ยดข้ อมู ลประวัติ
การศึกษาประสบการณ์ทางาน และประวัติการเข้ ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องด้ านเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่กาหนดและแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) อีกทัง้ ยังมีหน้ าที่ในการกากับ ดูแลติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ ายจัดการ และ
ธนาคารให้ เป็ น ไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่า งๆ ของทางการที่ เ กี่ย วข้ อ ง ข้ อ บังคับของธนาคาร รวมทัง้
สนับ สนุ นให้ การดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อ ย ฝ่ ายจัดการ และธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
1.1 ควบคุมและกากับดูแลให้ ธนาคารดาเนินธุรกิจในภาพรวมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อกาหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริ คณห์สนธิ 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 ปรึ กษาในด้ านกฎหมาย ระเบียบ ข้ อ บังคับ ที่เกี่ยวข้ อ งกับ การปฏิบัติ หน้ าที่ข องคณะกรรมการและผู้บ ริ หาร
ระดับสูง
2.2 ดู แ ล และควบคุ ม ให้ ด าเนิ น การเรื่ อ งการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ตั ง้ โดย
คณะกรรมการธนาคารให้ มีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ
และข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practice)
2.3 เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึง
คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รวมถึงจัดทารายงานการประชุมทีถ่ ูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมแจ้ งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องและมี
การติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
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2.4 ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ / กรรมการครบ
วาระ ตามข้ อกาหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้ กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติค รบถ้ วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคาร ตาม
ข้ อกาหนดของทางการอยู่เสมอ
2.6 ดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ
2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.9 ดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่ างครบถ้ วนในเรื่ องการประกัน ความรับ ผิดของ
กรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3.1 กากับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับธนาคารและเป็ น ไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 ดูแลเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น
8.5

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2562 รายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล

จานวนการประชุมตังแต่
้ ม.ค. – ธ.ค. 62

คณะกรรมการ
สรรหา กาหนด คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรม
คณะกรรมการ
ค่ าตอบแทน
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร การตรวจสอบ
สินเชื่อ
และ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
17
24
15
13
12
21

1. นายประสงค์

พูนธเนศ (1)

16/17

2. นายศุภเดช

พูนพิพฒ
ั น์ (2)

2/2

3. พลเอก อภิรัชต์

คงสมพงษ์ (3)

3/5

4. พลเอก ณัฐพล

นาคพาณิชย์ (4)

10/11

1/1

5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส(5)

16/17

6. นายสิงหะ

นิกรพันธุ์(6)

17/17

7. นายศิริพงษ์

สมบัติศิริ (7)

15/16

8. นายปริญญา

หอมอเนก (8)

1/1

1/1

11/15

9/11

9. นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง (9)

23/24

13/13
15/15
11/12
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คณะกรรมการ
สรรหา กาหนด คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรม
คณะกรรมการ
ค่ าตอบแทน
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร การตรวจสอบ
สินเชื่อ
และ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
1/1
1/1
1/1

ชื่อ-นามสกุล

10. นายธีรนันท์

ศรีหงส์ (10)

11. นายจุมพล

ริมสาคร

12. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ (11)
13. นายมิฮาว ยาน ซูเรค (12)
14. นายหยกพร

ตันติเศวตรัตน์

15. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง (14)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(13)

17/17

24/24

10/15

20/23

1/1

1/1

17/17

23/23

14/16

12/14

16/17

13/15

16. นายไพรสัณฑ์

วงศ์สมิทธิ์

17. นายสมเจตน์

หมู่ศิริเลิศ (15)

2/2

1/1

18. นายปิ ติ

ตัณฑเกษม

17/17

24/24

92%

98%

ค่ าเฉลี่ยการเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ น
)ร้ อยละ)

13/13

21/21

12/12

20/21

11/12

17/21

96%

92%

11/12

1/1

91%

97%

หมายเหตุ
(1)
นายประสงค์ พูนธเนศ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 7/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Conference Call
(2)
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
(3)
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2562
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ พิเศษที่ 1/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Conference Call
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2562
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 8/2562, ครัง้ ที่ 10/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Conference Call
(5)
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย
(4)

•

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 1/2562, 3/2562, 5/2562, 7/2562, 9/2562, 11/2562 นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ร่วมในการประชุมผ่าน
ระบบ Skype for Business
(6)
นายสิงหะ นิกรพันธุ์
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ พิเศษที่ 6/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(7)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ พิเศษที่ 6/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(8)
นายปริญญา หอมเอนก ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
(9)
นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
• ในการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 2/2562, 4/2562, 6/2562, 9/2562,11/2562,13/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(10)
นายธีรนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
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(11)

นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้ มีถิ่นพานักในประเทศไทย ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
•
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ พิเศษที่ 1/2562, ครัง้ พิเศษที่ 4/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 1/2562, 4/2562, 5/2562, 9/2562, 11/2562, 16/2562, 19/2562 ครัง้ พิเศษที่ 1/2562,
• 2/2562, 3/2562, 4/2562 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(12)
นายมิฮาว ยาน ซูเรค ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายวอน นิเจล ริกเตอร์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
(13)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
• ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 5/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
(14)
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ พิเศษที่ 3/2562, 4/2562, 5/2562 ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ พิเศษที่ 2/2562, 3/2562, ครัง้ ที่ 10/2562 ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for Business
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครัง้ พิเศษที่ 1/2562, 2/2562 ร่วมในการประชุมผ่านระบบ Skype for
Business
(15)
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562

8.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
ใช้ ห ลักการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกั บภาระหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่ ได้ รับ
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทัง้ อยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้ กับ บริ ษัทที่อยู่ ในอุ ตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ คานึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหาให้ ได้ กรรมการที่ มีคุณภาพ และ
สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความตัง้ ใจและความทุ่มเทในการสร้ 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 ้ยประชุมต่อครัง้ (Attendance Fee)
 กรรมการจะได้ รับค่าเบี ้ยประชุมทุกครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้ วย

คณะกรรมการธนาคาร

ประธาน
รองประธาน*

ค่ าตอบแทนกรรมการ )บาท)
เงินประจาตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
)ต่ อปี )
กรรมการ )ต่ อปี )
)ต่ อครัง้ )
1,800,000
1,800,000
40,000
420,000
420,000
35,000
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กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ*

ประธาน
รองประธาน*
กรรมการ*
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

384,000

384,000

30,000

1,440,000
420,000
384,000
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400

1,440,000
420,000
384,000
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400

40,000
35,000
30,000
32,400
24,600
32,400
24,600
32,400
24,600
32,400
24,600
32,400
24,600

หมายเหตุ
*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 1/2563 ทบทวนค่าตอบแทนในตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการ รองประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีโดยให้ มีผลในเดือน มกราคม 2563

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารไม่ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู้แทน ที่เป็ น
ผู้บริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้ นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้ อยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติเงินโบนัสให้ แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนินงานปี 2561 ในอัตรา
ร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้ แก่กรรมการแต่ละราย ทัง้ นี ้ กรรมการที่เ ป็ น
ผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็ นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2562 ธนาคารได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการเป็ นเงินจานวนทัง้ สิ ้น 32,675,000 บาท และเงินโบนัสจานวนทัง้ สิ ้น
15,347,828.15 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
รายละเอียด
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ (1)
(จนถึง 31 พฤษภาคม 2561)
2. นายประสงค์ พูนธเนศ (1)(2)
(ตังแต่
้ 20 มิถุนายน 2561)
3. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์(3)
(ตังแต่
้ 3 ธันวาคม 2562)

ได้ รับเงินโบนัสจานวน 920,869.70บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการธนาคาร จานวน 4,240,000 บาท และเงิน
โบนัสจานวน 1,289,217.57 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
จานวน 193,600 บาท
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4. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท (1)
(จนถึง 31 ตุลาคม 2561)
5. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (1)(4)
(ตังแต่
้ 14 พฤศจิกายน 2561 –
3 พฤษภาคม 2562)
6. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (5)
(ตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2562)

ได้ รับเงินโบนัสจานวน 1,105,043.63บาท

7. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส (6)

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน
5,392,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50บาท

8. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 2,772,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท

9. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (1)
(จนถึง 16 ธันวาคม 2562)

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการกากับความเสี่ยง จานวน
3,137,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท

10.นายปริ ญญา หอมเอนก(7)

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง จานวน 117,800 บาท

(ตังแต่
้ 17 ธันวาคม 2562)

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 378,000 บาท และเงินโบนัส
จานวน 245,565.25 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 748,000 บาท

11. นายจุมพล ริมสาคร

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 4,831,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท

12. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 1,942,200 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท

13. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จานวน 3,954,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท

14. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง(1)

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน
2,439,400 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท

(จนถึง 16 ธันวาคม 2562)
15. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ (1)
(จนถึง 3 ธันวาคม 2562)
16. นางแคทเธอรี น โล เป็ ก เช็ง(1)

ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
จานวน 2,101,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,473,391.50 บาท
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

(จนถึง 3 ธันวาคม 2562)
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รายชื่อกรรมการ
17.นายธีรนันท์ ศรี หงส์ (8)
(ตังแต่
้ 17 ธันวาคม 2562)
18.นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

(9)

(ตังแต่
้ 3 ธันวาคม 2562)
19. นายมิฮาว ยาน ซูเรค

(10)

รายละเอียด
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน
176,600 บาท
ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจานวน
249,400 บาท
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

(ตังแต่
้ 17 ธันวาคม 2562)
20. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ไม่ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ
(1)
ปัจจุบนั ไม่ได้ ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
(2)
นายประสงค์ พูนธเนศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการแทน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถุนายน 2561
และลาออกจากตาแหน่ง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
(3)
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
(4)
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และลาออก
จากตาแหน่ง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2562
(5)
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2562
(6)
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทน นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
(7)
นายปริญญา หอมเอนก ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
(8)
นายธีรนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็งโดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
(9)
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
(10)
นายมิฮาว ยาน ซูเรค ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายวอน นิเจล ริกเตอร์ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ค่ าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ
- ไม่มี –
8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารจานวน 26 คนของธนาคาร (ตามคานิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้ อง
กับสานักงาน ก.ล.ต.) ได้ รับค่าตอบแทนรวมเป็ นมูลค่า 252 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ
ผลตอบแทนอื่ นๆ (ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารตามนิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้ อ งกั บสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผู้ จัดการ หรื อผู้ดารงตาแหน่ ง
ระดับ บริ ห ารสี่รายแรกนับ ต่ อ จากผู้ จัดการลงมา ผู้ซึ่ งดารงตาแหน่ งเที ย บเท่ าผู้ ดารงตาแหน่ง ระดับ บริ ห ารรายที่ สี่ ทุ กราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ ผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และเจ้ าหน้ าที่ใน
งานบัญชีหรื อการเงินที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
8.7 บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีพนักงานทังสิ
้ ้น จานวน 8,135 คน
จานวนพนักงานแบ่ งตามสายงาน
2562
จานวนพนักงาน
)คน)
473

สายงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

715

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี

493

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย

4,610

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง

410

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน

172

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบัติการ
รวม

1,262
8,135

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

8,135 คน

2561

2560

จานวนพนักงาน )คน)

จานวนพนักงาน )คน)

8,373 คน

8,547 คน

8.7.2 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญ
ประเภทคดี
1. กรณีธนาคารฟ้องร้ องพนักงาน
1.1 เรื่ องผิดสัญญาจ้ างแรงงาน
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2. กรณีพนักงานฟ้องร้ องธนาคาร
2.1 เรื่ องเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว
2.2 เรื่ องขอให้ แก้ ไขผลการประเมินผลงาน
- คดียงั ไม่สิ ้นสุด
- คดีสิ ้นสุดแล้ ว

จานวนคดี
1
1
1
21
20
5
15
1
1
-
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ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้ ธนาคารบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ธนาคารจึงให้ ความสาคัญในการดูแลให้ พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน ให้ ได้ รับผลตอบแทนตาม
ผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ ได้ รับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 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 กับการจ่ายของกลุ่มการเงินการธนาคารและให้ เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร และธนาคารได้ ปรับปรุ ง
ข้ อมูลค่าตอบแทนให้ เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบและจัดหาเครื่ องมือในการทางานตามบทบาทหน้ าที่ โดยไม่ยึดถือ
ระดั บ พนั ก งาน รวมถึ ง น าเอาความเสี่ ย งในการดาเนิ น ธุ รกิ จ มาเป็ น หน่ ว ยชี ว้ ัด ในการดาเนิ น หน้ าที่ และมี ผ ลในการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน อีกทัง้ การวางกรอบค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดัน ให้ เกิดวัฒ นธรรมตามแนวคิ ด “Pay for Performance” โดยจะ
แปรผันตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและผลการดาเนินงานของธนาคาร
โดยที่ธ นาคารมีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี และการขึ น้ เงินเดือ นและจ่า ยโบนัสประจาปี ตามผลงาน
ประจาปี ในปี 2562 พนักงานของธนาคารทังหมดได้
้
รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การทางาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 8,015 ล้ านบาท
เงินช่ วยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารช่ว ยเหลื อพนักงานในโอกาสต่ า ง ๆ เช่น กรณี พ นักงานสมรส คลอดบุตร อุป สมบทประกอบพิ ธี ฮัจจ์ รวมทัง้ มอบ
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรื อบุคคลในครอบครั วเสียชีวิต ธนาคารได้ จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร เป็ นต้ น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบี ยนแล้ ว
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุ น ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการฝ่ ายนายจ้ า งซึ่ งมาจากการแต่ งตั ง้ และ
กรรมการฝ่ ายลูกจ้ างซึ่งมาจากการเลือกตังโดยสมาชิ
้
กกองทุน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานสะสมเงินออมตามอัตราส่วนที่ต้องการส่วนหนึ่ง
และธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice
โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนได้ ในอัตราร้ อยละ 2-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบ
เงิ นร้ อ ยละ 5-10 ของเงิน เดือ นของพนัก งานเข้ า กองทุ นสารองเลี ย้ งชี พ เพื่ อเป็ น เงิ นก้ อนสุดท้ ายในการยังชี พ ด้ ว ยความมั่นคงหลัง
เกษียณอายุการทางานของพนักงาน
สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอื่น
สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับพนักงานในรูปแบบการประกันสุขภาพรักษาพยาบาล
โดยผ่านบริษัทประกันที่มีมาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพให้ บริการและคาแนะนาแก่พนักงานให้ ได้ รับความสะดวกและมี ความ
คล่องตัวในการใช้ บ ริ การ ซึ่งครอบคลุม ถึง การรักษาด้ านทัน ตกรรม นอกจากนัน้ ธนาคารยังจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้ กับ
พนักงานทุกระดับซึ่งเป็ นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน โดยตัง้ แต่ปี 2559 ธนาคารได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ให้ เหมาะกับพนักงานตามกลุ่มอายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน และความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิ ดขึ น้ จากสภาพแวดล้ อ มการท างานบางตาแหน่ งงานประกอบการพิ จ ารณา รวมทัง้ จัดให้ มี ห้อ งพยาบาลที่ สานักงานใหญ่ แ ละ
สานักงานธนาคารที่อาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้ คาปรึ กษาปั ญหา
ส่วนที่ 2 หน้ า 87

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สุขภาพให้ กับ พนักงาน นอกจากนัน้ ยังมี เตี ยงผู้ป่วยรองรับการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น สาหรับ พนักงานระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน
การทาประกัน ชีวิต การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษ าพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้ องการที่แตกต่างของพนักงานแต่ละคน
โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้ เอง เพื่อให้ พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการทางานกับธนาคาร คุ้มครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทังในและ
้
นอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชีวิตให้ กับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ ยะลา ปั ตตานี
นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
สิน เชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ ให้ การช่วยเหลือด้ านการเงิ นแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่ อพนักงาน โดยยึด
หลักการให้ บริ การ กระบวนการท างานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้ เคียงกับลูกค้ าของธนาคาร รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ พนักงานยึดมั่น
ด้ านวินัยทางการเงิน นอกจากนี ้ ยังให้ สวัสดิการสินเชื่อกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กับพนักงาน
เหล่านัน้
กิจกรรมพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้ มีการจัดตัง้ ชมรมต่างๆ เพื่อให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ตามความสนใจ เพื่อเป็ น
การสร้ างสมดุลให้ กับการทางานและชีวิตส่วนตัว
ห้ องอาหาร เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับพนักงาน ธนาคารจึงได้ จดั ห้ องอาหารสาหรับพนักงาน ณ อาคารสานักงานใหญ่
โดยพนักงานสามารถซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดี
ห้ องออกกาลังกาย เพื่อสนับสนุนและให้ ความสะดวกกับพนักงาน รวมถึงช่วยให้ พนักงานเกิดความใส่ใจกับสุขภาพ และช่วยให้
มีสขุ ภาพแข็งแรงและมีสมาธิในการทางาน และสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีในที่ทางานได้ ณ อาคารสานักงานใหญ่
ห้ องสั นทนาการ เพื่ ออานวยความสะดวกให้ กับ พนัก งาน รวมถึ งสามารถพักผ่อนในเวลาพัก เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพในการ
ทางานต่อไป
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ สอดคล้ องตามแผนธุรกิจ
ในปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้ พัฒ นาเส้ นทางการเรี ยนรู้ ตามโร้ ดแมป เพื่ อพัฒนาความรู้ ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานที่ จาเป็ น และ
สมรรถนะความเป็ นผู้นาให้ กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยโครงการต่างๆ สามารถอ่านได้ จากรายงานความยัง่ ยืน
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ ของการกากั บดูแลกิจการที่ ดี จึงได้ จัดให้ มีน โยบายการกากับดูแ ล
กิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษรตัง้ แต่ปี 2549 รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ พ นักงานธนาคาร
และบุคคลภายนอกได้ รับทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการได้ ดูแลและติดตามให้ พนักงานถื อ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตลอดมาและมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ
ปี 2560 คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการน าหลั กการกากั บ ดูแ ลกิจ การที่ ดีสาหรับ บริ ษั ท จด
ทะเบี ยนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่ สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง สานักงาน
ก.ล.ต. ได้ นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2555 มาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริบท
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ ครอบคลุมแนวคิด
หรื อ ปั จ จัยที่ เปลี่ ยนแปลงไป ให้ เป็ น ไปตาม หมวดหลักของหลักการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีสาหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ยนของ ตลาด
หลักทรัพ ย์ฯ ปี 2555 ไว้ เพื่อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐานสากล มีการดาเนินธุรกิจอย่า งมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์
สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความยั่งยืนให้ แก่ธนาคารและเป็ นการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
สาหรับ ในปี 2562 นี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคารโดยยังคง
ยึ ดถื อ แนวทางตามหลักการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีสาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ปรับ ปรุ ง ให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (industry code of conduct) ทัง้ นี ้
เพื่อ ให้ ครอบคลุม และทันต่ อพัฒ นาการด้ า นการกากับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป ( ปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติมในหัวข้ อ
“การปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื ่ องอื่น ๆ”) และเพื่อให้ มั่นใจว่านโยบายยังคงมีความสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
และแนวปฏิบตั ิที่ดีอยู่ ซึ่งครอบคลุมหลักการ ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน อันได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกาไรของกิจการ การได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ
รวมทังการสนั
้
บสนุนการใช้ สิทธิในการเข้ าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ การแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่ องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยง
กัน การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น โดยธนาคารจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่ งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทัง้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้ จัดขึน้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ.ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ธนาคารจะคานึงถึงความสะดวกของ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ถือ หุ้น ที่จ ะเข้ าร่ ว มประชุม เป็ น หลัก โดยการดาเนิน การจัดประชุม ผู้ถือหุ้ น จะเป็ น ไปตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี โดยสรุ ป
ดังต่อไปนี ้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ แจ้ งกาหนดการพร้ อมวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า 35 วัน และได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ภายใต้ หัวข้ อ “การ
ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น” เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น ได้ มี เวลาในการศึ กษาข้ อ มู ลประกอบการประชุ ม ล่ วงหน้ า อย่ างเพี ยงพอ ธนาคารได้
มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญ
ประชุ มในรู ปแบบเอกสารที่มี ข้อมูลเช่น เดียวกับ ที่ป รากฏบนเว็บไซต์ให้ กับผู้ ถือ หุ้น ล่วงหน้ าก่ อนวันประชุ ม 21 วัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายและมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม จะระบุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล และความเห็ น ของคณะกรรมการในแต่ ล ะวาระ รวมทั ง้
รายละเอี ย ดข้ อ มู ลประกอบการพิ จ ารณาในแต่ ละวาระอย่ า งครบถ้ ว นและเพี ยงพอต่ อ การตั ดสิ น ใจ ในแต่ ล ะวาระมี ก ารระบุ
รายละเอียดให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อทราบ นอกจากนี ้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ มีการแจ้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นนามาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการประชุ
้
ม และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนพร้ อมทัง้ ได้ แนบรายงานประจาปี (Annual Report) ในรูปแบบQR Code (ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเป็ นรูปเล่มได้ ) และ
เอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ธ้ นาคารได้ เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญ ประชุ มผ่ านหนังสื อพิ ม พ์เป็ น เวลา 3 วันตามข้ อ กาหนดของ
กฎหมาย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคล
ใด ๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้น โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะที่ ธ นาคารได้ จัดส่งไปพร้ อมกั บหนังสือ เชิ ญประชุ ม ทัง้ นี ้ กรณี ที่ผ้ ูถื อหุ้น เป็ นผู้ ลงทุ น
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ
ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ อานวยความสะดวกให้ แก่นักลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้ จดั เตรี ยม
หนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ ดาเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผู้ถือ หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้ าร่ วมประชุม ได้ แก่ มา
ประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ และจัดให้ มีการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกต้ อง พร้ อมจัดทา
ใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกราย รวมถึงได้ อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยการ
จัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื ้นที่จอดรถสาหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
ก่อนเริ่ มเข้ าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้ชแจงรายละเอี
ี้
ยดต่าง ๆ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้ จดั
เจ้ าหน้ าที่เพื่ อทาหน้ าที่ แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุ มเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นต่ างชาติ ธนาคารไม่มีการ
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ลิดรอนสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า และไม่จากัดสิทธิในการ
เข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่ ม เป็ นต้ น
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิลงคะแนนเสีย ง
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทัง้ นี ้ ประธานให้ ความสาคัญกับข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
โดยได้ มีการชีแจงข้
้ อซักถามที่สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนาข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารจะดาเนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใสโดยมีผ้ แู ทนคือ นางสาวรพีพร
สังข์จาปา จากบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ ธนาคารมี
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจานวน 2 คนได้ แก่ 1.นายภคณิ ต จันทร์ สว่าง 2.นางสาวอัญชลี วัชราภัย เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นทาหน้ าที่เป็ น
สักขีพยานในการตรวจสอบ วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริ ษัทจะต้ องบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุ ปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น คาชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้ อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้ องใน
ทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุ ม ผู้ถือหุ้ นเสร็ จ สิ ้น ธนาคารได้ แ จ้ งมติ ที่ ประชุม ผ่ านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ในวัน ศุ กร์ ที่ 12
เมษายน 2562 เวลา 20.34 น. โดยมติดังกล่าวได้ ระบุคะแนนเสียงทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในต่ละวาระ นอกจากนี ้
ธนาคารได้ จดั ทารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้ วน ประกอบด้ วย รายชื่อกรรมการที่เข้ าร่ วมและไม่เข้ าร่วมประชุม คาชีแ้ จง
ที่เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรื อข้ อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 14 วันนับ
แต่ วนั ประชุ ม พร้ อมทัง้ เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร (www.tmbbank.com) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษเพื่ อ ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น
สามารถตรวจสอบได้ รวมทังธนาคารได้
้
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้ จัดให้ มี การบันทึ กภาพบรรยากาศการประชุมในรู ปแบบ DVD เพื่อ ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมสามารถ
ติดตามการประชุมได้ ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นสนใจให้ สอบถามได้ ที่ธนาคาร
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้ มั่นใจว่าสิทธิของตนจะได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ รับการปฏิบัติด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาคตามเงือ่ นไขของกฎหมาย โดย
สรุปดังต่อไปนี ้
สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารจะแต่งตังให้
้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ดาเนิน การเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
ของธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นในการการซื ้อ ขาย หรื อโอนหุ้น
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สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไรของธนาคาร
ธนาคารจะจัดสรรกาไรให้ กับผู้ถือหุ้นในรู ปของเงินปั นผลรวมถึงเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้
ธนาคารค านึ ง ถึ ง การสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตของผลการดาเนิ น งานที่ ยั่ ง ยื น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาวบนศั กยภาพและขี ด
ความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่าง ๆ ของธนาคาร กรอบเวลา
การจ่ายปั นผลและเงินปั นผลระหว่างกาล รวมถึงรายละเอียดการจ่ายปั นผลและจานวนเงินปั นผลได้ เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงานอย่ างสม่าเสมอและทันเวลา
ธนาคารจะดูแลผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้ วนนอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ธนาคารยังได้ เผยแพร่ ข้ อมูลที่สาคัญ รวมทัง้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่ เป็ นปั จ จุบัน แสดงไว้ บนเว็ บไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com)
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใด ๆ เข้ าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ/กรรมการอิสระ
ของธนาคารซึ่งไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมเป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ด้วยเช่นกัน
สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ธนาคารให้ สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้ นที่ผ้ ูถือหุ้นถื ออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิท ธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง การนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้ อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้ างมากเป็ นมติ
ยกเว้ นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับของธนาคารกาหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ตามทีต่ ้ องการ
ธนาคารได้ จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงและดาเนินการนับคะแนนด้ วย
ระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ว พร้ อมประมวลผลอย่างถูกต้ อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้ แจ้ งผลการนับคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบในแต่ ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็ นจานวนเสี ยงที่ เห็ นด้ วย ไม่เห็น ด้ วย งดออกเสียง และจานวนบัตรเสีย รวมทัง้
ธนาคารได้ บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้
สิ ท ธิ ผ้ ู ถือ หุ้ น ในการเสนอวาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และการเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ พิ จารณาเข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่ วงหน้ า
ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ธนาคารได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้ นไป พร้ อม
รายละเอียด ขันตอนและวิ
้
ธีการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ ดารงตาแหน่งกรรมการไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร
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www.tmbbank.com ส่วนของ “นักลงทุ นสัมพันธ์ ” ภายใต้ หัวข้ อ “การให้ สิท ธิผ้ ูถือ หุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุ คคลเป็ น กรรมการ
ล่วงหน้ าและเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้ า” และแจ้ งให้ นกั ลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ธนาคารกาหนดให้ มี
วาระการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่
จะเลื อ กบุ คคลที่ เห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติเ หมาะสม เข้ า มาท าหน้ าที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั กษาผลประโยชน์ แ ทนตน ท าให้ เกิ ดความ
หลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริง ทัง้ นีร้ ายละเอียดของบุคคลที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเช่น
ชือ่ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ประเภทการดารงตาแหน่งกรรมการ จานวน
ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมกรรมการ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เป็ นต้ น จะได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านหนังสือเชิญประชุมในวาระนันๆ
้
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ประกอบการพิจารณา
สิทธิในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ธนาคารกาหนดให้ มีวาระการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี
เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยธนาคารได้ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบั ญชีที่เสนอเข้ ารับการแต่งตัง้ รวมทัง้ รายละเอียด
เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ประกอบการพิจารณา
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ ความสาคัญในการปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ ผ้ ู มีส่วนได้ เสียได้ รับสิท ธิอย่างเต็มที่ เป็ น
ธรรม และเหมาะสม ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจ โดยยึดลูกค้ า เป็ น ศูน ย์กลางและเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ต อบสนองความต้ อ งการของลูกค้ า
นอกจากนีธ้ นาคารได้ จัดให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ าและดาเนินการแก้ ไขปั ญหาด้ วยความระมัดระวังและยุติ ธรรม มี
การเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้ กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารดาเนินธุรกิจด้ วย
หลักการแข่งขัน ที่เป็ นธรรมและมีจ ริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชัน ธนาคารปฏิ บัติต่อพนักงานทุก คนอย่า ง
ยุติธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้ นการพัฒนาด้ านการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้ โอกาสแก่พนักงานใน
การโยกย้ ายตาแหน่งหน้ าที่ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในระยะยาว
และมีการกาหนดผลตอบแทนที่เป็ นธรรมเทียบเคียงได้ กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเสริ
้ มสร้ างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขึ ้นในองค์กร
นอกจากนี ้ ธนาคารมีม าตรการชดเชยในกรณี ที่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที่ธนาคารธนาคารละเมิดสิท ธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ เสีย
ในปี 2562 ธนาคารได้ ทบทวนนโยบาย 17 ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้
นโยบายต่ อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน
รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิ
ในการแสดงความเห็ นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิผ้ ูถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
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พิจารณาเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผลการดาเนินงาน และข่าวสาร
สาคัญ ๆ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลา
แนวปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกากั บ ดูแ ลการดาเนิ น ธุรกิ จ ให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสปราศจากการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชัน โดยคานึง ถึง การสร้ า งความ
เจริ ญเติบโตของผลการดาเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ธนาคารทังในรู
้ ปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ ้น และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้ พนักงานธนาคารทุกคนได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้ เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานสูงสุด
จัดให้ มี สภาพการจ้ า งที่ เหมาะสมยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ให้ พ นักงานทุ กคนได้ มี โอกาสก้ า วหน้ าในหน้ าที่ การงานโดยได้ รับ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ด รับฟั งความคิดเห็น ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความ
เคารพต่อความเป็ น ปั จเจกชน จัดให้ มี สวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทางานและให้ การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง การว่าจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย และกระบวนการลงโทษ
พนักงานต้ องพิจารณาบนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ดูแลให้ มีแผนการใช้ ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ธนาคาร
แนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ทางานและให้ การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เช่น การจัดให้ มีพยาบาลอยู่ประจาห้ องพยาบาลตลอดทุกวัน ที่
อาคารสานักงานใหญ่และสานักงานธนาคารที่อาคาร AIA Capital Center โดยจะมีแพทย์เข้ ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่ วย
ทุกวัน การจัดให้ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผ้ ูป่ วยนอก) ที่ เข้ ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทัง้ ของ
รัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้ รับอัตราวงเงินค่ ารักษาพยาบาลต่ อปี ตามระดับพนักงาน จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
จัดตัง้ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพแบบ Employee's Choice เพื่อเป็ นหลักประกันความมั่นคงในชี วิตการทางาน การทาประกันชีวิตกลุ่ม
การทาประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการทาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคาร จัด
ให้ มีสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนของพนักงาน รวมทังสิ
้ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้ น
ธนาคารกาหนดวิธีการปฏิ บัติงานในองค์ก รตามหลักสิท ธิมนุษ ยชน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กากั บดูแลให้ มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วอย่ า งสม่ า เสมอทั ง้ นี ร้ ายละเอี ย ดนโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ เ ปิ ดเผยไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
(www.tmbbank.com)
ธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานและแต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานซึ่งได้ ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ธนาคารได้ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงานมีความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ซึ่งสอดคล้ อง
กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารธนาคารได้ จดั ให้ มีหลักสูตรอบรมต่างๆให้ พนักงานเช่น ความรู้เกี่ยวกับการให้ บริการ
ลูกค้ าอย่างเป็ น ธรรม (market conduct), การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล (data security) เป็ นต้ น ธนาคารจัดฝึ กอบรมอย่า ง
สม่าเสมอในทุกระดับแบ่งเป็ นการฝึ กอบรมทัง้ ในด้ านธุรกิจธนาคาร ด้ านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้ านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกัน
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โดยการจัดอบรมภายในธนาคารผ่ านห้ องเรี ยน (Classroom Training) การอบรมผ่ านระบบสื่ อ ดิ จิทัล (E-Learning) และการส่ ง
พนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของธนาคาร ซึ่งกาหนดเป็ น
แผนการฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานใหม่ และจัดให้ มีการอบรมพนักงานผ่านระบบสื่อดิจิทัล (E-Learning)
นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้ น การให้ บริ ก ารโดยยึ ดลูกค้ าเป็ น ศูน ย์กลาง (Customer Centricity) เพื่ อให้ ลูกค้ าของธนาคารได้ รับ บริ การ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลกู ค้ า
แนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
ธนาคารได้ ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่งประกอบด้ วยค่านิยม 5 ประการ คือ การยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง การ
สื่อสารอย่ างเปิ ดกว้ าง การมุ่งมั่น สร้ า งความสาเร็ จ การรู้ จักบริ หารความเสี่ยง และการยึดมั่น ในความถูกต้ องให้ แก่ พนักงานเพื่ อ
ส่งเสริ มให้ พ นักงานมุ่งเน้ นลู กค้ าเป็ นศู น ย์กลาง (Customer Centricity) มี การทางานไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และมี ความเข้ าใจถึ ง
พฤติกรรมของลูกค้ าอย่างแท้ จริง
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมธนาคารซึ่งช่วยลดความยุ่งยากใน
การทาธุรกรรมทางการเงินและช่วยให้ ลูกค้ าเชื่อมโยงเครื อข่ายสังคมและธุรกิจได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น ทีเอ็ มบี ทัช โมบายแอพ
ซึ่งเป็ นโมบายแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ ทุกธุรกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย ซึ่งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้ าใน
ยุคปั จจุบนั
ธนาคารได้ รับ รางวัล Best Innovation Centre by Financial Institution จากการน าเทคโนโลยี เอไอมาประมวลผลเพื่ อ
สร้ างความเข้ าใจและประสบการณ์ที่ดใี ห้ กับลูกค้ าบุคคลในงานมอบรางวัล The Asian Banker Thailand Awards 2019
ธนาคารยังจัดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริ การ การให้ คาปรึกษา วิธีการแก้ ไข
ปั ญหา และการรับข้ อร้ องเรี ยน โดยลูกค้ ามั่นใจได้ ว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า ไม่นาข้ อมูลของลูกค้ าไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ ป ระโยชน์ส่ว นตนโดยมิ ชอบ และจัดให้ มีน โยบาย วิ ธีปฏิ บัติ และระบบงานการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้ อ มูลลูกค้ า
รวมถึ ง นโยบายการให้ บ ริ การลูกค้ า อย่ างเป็ น ธรรม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แผนธุ รกิ จของธนาคารและความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นโยบายต่ อคู่ค้า
ธนาคารดาเนินธุรกิจร่ วมกับคู่ค้าในระยะยาวอย่างยัง่ ยืนในลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจที่ดีต่อกัน ธนาคารมีระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้ าง การเช่า และเช่าซื ้อทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่
มีมาตรฐานเข้ าไปในทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) และมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้ าง การเช่า หรื อเช่าซื ้อ นอกจากนี ้
ธนาคารได้ ป ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อย่างระมัดระวังและรัดกุ ม เพื่ อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุ กฝ่ าย การดาเนิน การมีความโปร่ งใส
ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
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แนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
ธนาคารกาหนดให้ มี น โยบายการจัดซื อ้ (Procurement Policy) ซึ่ ง กาหนดแนวทางการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคู่ ค้ า ที่ ต้อ ง
คานึงถึงผลกระทบขององค์กรต่อประเด็นด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมซึ่งรวมถึงประเด็นด้ านสิทธิมนุษ ยชน โดยธนาคารทาการประเมิน
คู่ค้าที่ป ฏิบัติตามหลักการที่ ธนาคารกาหนดก่อนอนุมัติให้ เ ป็ นคู่ค้าใน vendor list นอกจากนีธ้ นาคารมีกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของของกระบวนการจัดซื ้อผ่านการประเมินตนเองที่เรี ยกว่า Risk Control Self-Assessment (RCSA)
ซึง่ มีการทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่างสม่าเสมอ
ธนาคารกาหนดให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา การจ้ าง การเช่า และเช่าซื ้อทุกประเภท ต้ องปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ดังนี ้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการจัดหาต้ องปฏิบัติหน้ าที่อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็ นอิสระ และโปร่งใส ใน
การติดต่อ และประสานงานกับ ผู้ขาย และต้ องไม่ เปิ ดเผยรายชื่อ ผู้ร่วมคัดเลื อกผู้ ขาย ราคา ข้ อเสนอ หรื อข้ อมูลด้ า น
เทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากข้ อ มูลสาธารณะ ของผู้เข้ าร่ วมคัดเลื อกให้ ผ้ ูที่ ไม่ มีห น้ าที่ รับผิ ดชอบโดยตรงหรื อ
ผู้เข้ าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพื่อให้ เกิดความยุติธรรมแก่ผ้ ขู าย
ทุกรายที่ได้ เข้ าร่วมในการเสนอราคา
2. ห้ ามไม่ให้ พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้ เสียกับการจัดซื ้อและการจัด
จ้ างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมร่วมเป็ นผู้พิจารณาการจัดหาครัง้ นัน้ ๆ เช่น เป็ น พนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรื อ ที่
ปรึ กษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้ รับค่าตอบแทน ค่านายหน้ า หรื อสินนา้ ใจ หรื อไม่ก็ตาม และธนาคารได้ มีการอบรม
พนักงานถึงนโยบายเรื่ องการไม่รับของขวัญ ของกานัล (No Gifts Policy) เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่โปร่งใส
3. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึ งสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผู้ที่ได้ ก้ ูเงินจากหรื อให้ ก้ ูยืมแก่ผ้ ู ขาย
ปั จจุบนั หรื อผู้ขายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
4. พนักงานจัดหาและผู้ ที่เกี่ ยวข้ อ งในการจัดหามี การ self-declaration เพื่ อ ความโปร่ งใสและหลี กเลี่ ยงการเกิด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
แนวปฏิ บตั ิ การคัดเลือกคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า ธนาคารจะไม่เลือกคูค่ ้ าที่เป็ นนายหน้ า แต่จะเลือกคู่ค้าที่เป็ นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้แทนจาหน่าย หรื อ
ผู้แทนจาหน่ายช่วง ซึ่งมีสินค้ าหลักเป็ นของตนเอง ควบคู่กับการพิจารณาปั จจัยที่สาคัญ ประกอบด้ วย ประเภทของสินค้ าและบริการ
ความเชี่ย วชาญและประสบการณ์ ที่ ผ่านมา สถานะทางการเงิน ประวัติการดาเนิ นกิจการ ความน่ าเชื่อถือ และประสบการณ์ ของ
ผู้บริหาร และความปลอดภัยในข้ อมูลและสินค้ า
1. กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมคัดเลือกต้ องผ่านการคัดกรองโดยทา Due Diligence และ KYC เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ที่ได้ รับ
คัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้ วน ทางธนาคารมีการทบทวนและตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าให้ เป็ นปั จจุบันทุก ๆ 6 เดือนเพื่อให้
แน่ ใจว่ า ธนาคารได้ มี คู่ค้า ที่ เหมาะสมและมี ป ระวัติที่ ดี ต ามนโยบายของธนาคาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ธนาคารให้
ความสาคัญแก่คู่ค้าที่มีนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และคูค่ ้ าที่ได้ รับใบรับรองจากแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)
2. ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคู่ค้าด้ วยกันเองและกับพนักงานธนาคารด้ วย
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3. การจัดตัง้ คณะกรรมการจัดหาเพื่อคัดเลือกคู่ค้าสาหรับรายการจัดหาที่มีมลู ค่าสูงตามที่ธนาคารกาหนด และรับรองผล
การประมูลเพื่อให้ แน่ใจว่าการคัดเลือกและการประมูลโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อคู่ค้า และในการจัดทาสัญญา ธนาคาร
ได้ มฝี ่ ายกฎหมายเป็ นผู้ดแู ลและทบทวนเพื่อความเป็ นธรรมของทังธนาคารและคู
้
่ค้า
นโยบายต่ อเจ้ าหนี ้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิ บัติตามสั ญญาและข้ อ ผูกพันต่าง ๆ ที่มี ต่อเจ้ าหนีอ้ ย่า งเคร่งครัด ทัง้ ในเรื่ องเงื่อนไข ค า้
ประกัน การบริ หารเงิน การไม่ผิดนัดชาระหนี ้ และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ให้ ข้อตกลงไว้ กับเจ้ าหนี ้ ธนาคารจะต้ องชาระคืนเงินกู้และดอกเบีย้
ให้ กับเจ้ าหนีเ้ งินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้ วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงอย่างเคร่ งครัดโดย
ไม่ใช้ เงินกู้ยืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
แนวปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
ธนาคารดาเนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็ มที่เพื่อให้ เ จ้ าหนี ม้ ีความมั่นใจในฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการชาระหนีท้ ี่ดีของธนาคาร ธนาคารได้ กาหนดให้ หน่วยงานบริ หารเงินทาการรายงานฐานะและข้ อมูล
ทางการเงินของธนาคารให้ แก่เจ้ าหนี ด้ ้ วยความถูกต้ อง ครบถ้ วน และซื่อสัตย์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ บริ หารเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมัน่ คงและแข็ง แกร่ง และมีการบริ หารสภาพคล่องที่ดีเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการชาระหนี ้คืนให้ แก่เจ้ าหนี ้
อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายปฏิ บัติต่อคู่ แข่งทางการค้ าโดยดาเนิน ธุรกิจภายใต้ กรอบกติ กาของการแข่งขันที่ เป็ นธรรม บนพืน้ ฐาน
การค้ าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน ไม่ทาลาย ทาให้ เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อจากัดการ
ประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิ บตั ิ ตอ่ คู่แข่งทางการค้า
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าบนหลักการที่ให้ บริ การอย่างเป็ นธรรมโดยลูกค้ า
สามารถตัดสินใจได้ โดยอิสระ ธนาคารไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรื อไม่เหมาะสม
เช่น การให้ สินบนหรื ออามิสสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคู่แข่ง หรื อไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
นโยบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่ถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกาหนดเวลาหรื อตาม
เวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ ต่อผู้ลงทุน
รายละเอียดดังแสดงในหัวข้ อ “การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส”
นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ และระเบียบของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด และให้ ความร่ วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่น การปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน เป็ นต้ น
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นโยบายต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารมีโครงการ Hackathon เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานมีการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สังคมและสิ่ง แวดล้ อ มซึ่ งในปี ที่ ผ่านมาได้ อ อกผลิ ตภัณ ฑ์ Ultimate All Free ซึ่ งสามารถแลกอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศผ่านการตัดบัญชีบัตรเดบิตได้ โดยลูกค้ าสามารถทารายการผ่านโทรศัพท์มือถือทาให้ ลดภาระในการเดินทางมา
แลกเงินตราต่างประเทศที่สาขาธนาคาร
ธนาคารมีน โยบายดาเนิน ธุรกิจควบคู่กับ ความรับผิ ดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และรณรงค์ผ่า น
กิจกรรมในธนาคารให้ พ นักงานตระหนักถึงการใช้ พลังงานอย่างรู้ ค่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลื อในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน ธนาคารให้ การสนับสนุนการให้ สินเชื่อแก่โครงการที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ รั ก ษาระบบธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ โ ครงการ IFC Green Bond ธนาคารก าหนดนโยบาย Environment & Social
Responsibility (ESR Policy) เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางการพิ จารณาสิน เชื่อ ที่ มีผลกระทบต่อ สังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม โดยธนาคารจะไม่
สนับ สนุน สินเชื่อแก่ธุรกิจที่ มีกิจ กรรมที่ ไม่ สอดคล้ องกั บนโยบายที่ ธนาคารกาหนด รวมทัง้ การสร้ างความสัม พัน ธ์ อันดี กับชุ มชนที่
สถานประกอบการของธนาคารตัง้ อยู่ รวมถึ ง ชุ ม ชนโดยรอบ ธนาคารได้ จัดงบประมาณส่ ว นหนึ่ ง จากรายได้ ข องธนาคาร เพื่ อ
ดาเนินการตามนโยบายที่เกีย่ วข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมมูลนิธิไฟ-ฟ้าที่พนักงานอาสาสมัครในธนาคารอาสาได้ มี
ส่วนร่ วมในการเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือในด้ านการส่งเสริมความรู้เพื่อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตทัง้ ในด้ าน
สังคมและสิ่งแวดล้ อมในระยะยาว
นโยบายการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื อ้ ชาติ
ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
โดยธนาคารได้ ก าหนดนโยบายในการปฏิ บัติเรื่ องการปฏิ บัติ ตามหลักสิ ท ธิม นุ ษ ยชนสากลไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน ธนาคาร
กาหนดวิธีการในการพิจารณาการจ้ างงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการจ้ างงานกาหนดจากความรู้ความสามารถ
ของบุคคลเป็ นเกณฑ์และกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับโครงสร้ างตาแหน่งโดยเทียบกับค่าตลาดแต่ละขัน้ ตามระดับที่กาหนดไว้
แนวปฏิ บตั ิ ในการไม่ล่วงละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
พนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้ วยความสุภาพ เคารพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสมหรื อล่วงละเมิ ดสิท ธิมนุษ ยชนโดยการเลือกปฏิบัติทงั ้ คาพูดและการกระทา เพราะความแตกต่างเรื่ องถิ่น กาเนิด เชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา
ธนาคารดาเนิน ธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิ ดทรัพ ย์สินทางปั ญญา กระท าการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรื อ
ทรัพ ย์สินทางปั ญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้ นแต่ธนาคารจะได้ รับ อนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์อย่ าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ ระบบโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
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แนวปฏิ บตั ิ การไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ธนาคารได้ ป ฏิบัติ อย่ างถู กต้ อ งตามพระราชบัญญั ติ ลิขสิ ทธิ์ และรองรับ ความถูกต้ องตามกฎหมายต่อ กรมทรัพ ย์สิน ทางปั ญญา
ตลอดจนพร้ อ มรับ การตรวจสอบโดยเจ้ า ของลิข สิท ธิ์ รวมถึงการดู แ ลมิ ให้ พนักงานท าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ ว่าจากสาเนาหรื อ
ต้ นฉบับทัง้ หมดหรื อบางส่วน หรื อนาโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของธนาคาร/ ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์อื่น ๆ ที่ติดตัง้ ได้ ทันที มาใช้
ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
นโยบายการป้ องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการรับสินบน
ธนาคารให้ ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการรับ
สินบน ธนาคารมีการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องด้ วยมาตรการที่เข้ มงวดเพื่อลดความเสียหายที่
เกิดจากการกระทาทุจริต เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้ มีมาตรการป้องกันมิให้ บุ คคลภายนอกมาใช้ ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดทางกฎหมาย
รวมถึงธนาคารมีม าตราการป้องกันคุ้ มครองผู้ที่ป ฏิเสธหรื อผู้แจ้ งการกระท าการทุจริ ต ให้ ได้ รับ ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
ปองร้ าย ถูก ลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่ มขู่ เช่น นโยบายที่เ กี่ยวกั บการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต (Anti Fraud Policy) และ
TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ ความสาคัญในการห้ ามให้ หรื อรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการห้ ามจ่ายสินบนในการ
ตกลงธุรกิจใด ๆ ทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน ธนาคารจัดทานโยบายของขวัญ เลี ้ยงรับรอง ซึง่ ธนาคารมีนโยบายไม่รับของขวัญหรื อการ
รับรอง สาหรับการให้ ของขวัญหรื อเลี ้ยงรับรองในบริ บทของธุรกิจกาหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อดาเนินการตามประเพณีปฏิบตั ิและ
ตามความจาเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ การป้องกันการทุจริ ต การรับของขวัญ การรับสิ นบน
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รายงานการรับของขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรอง หากพนักงานไม่สามารถปฏิ เสธการรับของขวัญหรื อ
การเลี ้ยงรับรองตามแนวทางที่นโยบายกาหนด
พนักงานทุกคนจะต้ องเข้ ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุ จริต (Anti Fraud Policy) และ
TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy ทุ ก ปี เพื่ อ สร้ างความตระหนั ก รู้ และ
ป้องกันกรณีการกระทาที่เข้ าข่ายทุจริ ตหรื อการรับสินบน
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือการร้ องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้ องเรี ยนของพนักงาน และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่มเพื่อให้ สามารถติดต่อสื่ อสาร แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ในกรณีที่พบเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้ อง เช่น การปฏิบัติ
ผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์ รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่ องต่าง ๆ
ที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนได้ สะดวกโดยสามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร
หรื อแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้ มีน โยบาย ขัน้ ตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ ข้อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยนได้ ถูกส่งต่อ ไปยัง
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หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดาเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไขอย่ า งรวดเร็ ว และรายงานให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบหรื อ ประธาน
คณะกรรมการธนาคารได้ รับทราบ พร้ อมทังมี
้ การแจ้ งกลับให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กาหนดมาตรการคุ้ มครองผู้ร้องเรี ยนให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้ าย
ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
แนวปฏิ บตั ิ การในเรื ่องการแจ้งเบาะแสหรื อการร้องเรี ยน
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนได้ สะดวกโดยสามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร
หรื อแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และกาหนดมาตรการคุ้ม ครองผู้ร้องเรี ยนให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูก
ปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนโดยมีหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานกากับดู แล
เพื่อให้ การแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้ มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการ
ระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณาการทารายการระหว่างกันที่สาคัญจะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ และต้ อง
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยกาหนดให้ มกี ารพิจารณารายการเหล่านีเ้ สมือนเป็ นการทารายการ
ที่ กระท ากั บ บุ คคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่ ง ผู้ มี ส่วนได้ เสี ยในรายการใดจะไม่ เกี่ ยวข้ อ งในกระบวนการอนุ มั ติรายการ
ดังกล่าว
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สาหรับพนักงาน เพื่อให้ การทา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ รับการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ทางการที่เกีย่ วข้ อง และ
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้ เสีย ธนาคารกาหนดให้ กรรมการ
ท่านนัน้ จะต้ อ งแจ้ งการมีส่วนได้ เสียของตน อย่า งน้ อยก่อนการพิ จารณาวาระนัน้ ๆ และให้ เลขานุ การคณะกรรมการบัน ทึกไว้ ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทังงดเว้
้ นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
แนวปฏิ บตั ิ การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ รายงานและหลีกเลี่ยงรวมถึงป้องกันกรณีที่จะเกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์โดย
รายงานต่อหัวหน้ างานถึงผลประโยชน์ที่อาจจะขัดแย้ งนัน้ รวมถึงหลีกเลี่ยงในการร่ วมพิจารณารายการที่อาจจมีผลประโยชน์ขดั แย้ ง
ผู้อ นุ มัติ รายการที่อ าจมี ความขัดแย้ งนัน้ จะต้ อ งเป็ น บุ คคลอื่ นหรื อผู้ บ ริ ห ารในลาดับ ถั ดไปเพื่ อป้ อ งกั น มิ ให้ เกิดความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ นอกจากนีก้ รรมการ ผู้บริ หารตามนิยาม ก.ล.ต.จะต้ องเปิ ด เผยข้ อมูลหลักทรัพ ย์ที่มีการถือครองในบริษั ทต่าง ๆ เพื่ อ
ป้องกันกรณีที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริหารและระดับปฏิบตั ิการ และจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสมา่ เสมอ ซึ่งธนาคารมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิ สระทัง้ คณะทาหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมีห น่วยงาน
ตรวจสอบทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
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เกี่ยวข้ อง พร้ อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบของธนาคารมีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้ านทัง้ ด้ านบัญชี
การเงิน การบริหาร การดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี จึงมั่นใจได้ ว่าผลประโยชน์ ของธนาคารและผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับ
การดูแลอย่างดีที่สดุ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้ อประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการได้
จัดให้ มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุก
คนได้ ลงนามรับทราบและมีหน้ าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัดเพื่อเป็ นหลักประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง คุณธรรมและ
จริยธรรมในการทางานประจาวันอันจะนาไปสู่การสร้ างความเชื่อถือและความไว้ วางใจจากผู้มีส่วนได้ เสีย
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ธนาคารให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
โดยมีแนวทางสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
ทุ ก รู ป แบบ โดยธนาคารได้ รั บ ประกาศนี ยบัตรการรับ รองในฐานะสมาชิ กแนวร่ ว มปฏิ บัติข องจากโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรื อ CAC
เพื่ อเป็ น การป้ องกั นความเสี่ยงด้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน ที่อ าจจะเกิ ดจากปั จ จัยภายในและภายนอกองค์ กร ธนาคารกาหนด
นโยบายการต่อ ต้ านการทุ จริ ต คอร์ รัป ชันและห้ ามจ่ าย/รับ สินบน และกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่ าวโดยกาหนด
มาตรการกากับดูแลผ่านนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชันเพื่อให้ กรรมการและพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าธนาคารเป็ น องค์ก รที่ มีการดาเนิน ธุรกิจที่ โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชัน และธนาคารได้ กากั บดูแ ลให้ กรรมการและพนักงาน
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย สร้ างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะ
รับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชันมิให้ เกิดขึน้ ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์
รัปชัน นอกจากนี ้ธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทัง้
มาตรการป้องกันคุ้มครองให้ ได้ รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้ าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่มขู่
ธนาคารกาหนดให้ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน การกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
ผ่ า นกระบวนการ Risk Control Self-Assessment: RCSA ซึ่ ง มี การทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่ า ง
สม่ า เสมอตามหลั ก 3 Lines of Defense และ Market Conduct Bank Wide ตลอดจนจัดให้ มี การฝึ กอบรมแก่ พ นัก งานเพื่ อ ให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของธนาคาร
ทัง้ นี ้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน”
แนวปฏิ บตั ิ การต่อต้านคอร์ รัปชัน
ธนาคารสื่อสารให้ พ นักงานทุกคนรับทราบและเข้ าใจเนือ้ ความของนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชันผ่ านทาง Infahnet ทุกปี
นอกจากนีธ้ นาคารยังกาหนดให้ พนักงานทุกคนเข้ ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันผ่าน E-learning ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
จัดเป็ น หลักสูตรบังคับที่ พ นักงานทุ กคนต้ อ งเข้ าเรี ยน นอกจากนี ธ้ นาคารยังกาหนดกระบวนการ RCSA ซึ่ งครอบคลุม ประเด็ น ที่
กาหนดแนวทางการกาหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดคอร์ รัปชัน
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารมี ก ารเปิ ดเผยสารสนเทศทั ง้ ที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเงิ น ที่ เกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ และผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริงอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและ
สถานะทางการเงิ นที่ แท้ จริ ง ของธนาคาร เพื่ อ ให้ ผ้ ู มีส่วนได้ เสียของธนาคารได้ รับสารสนเทศอย่า งเพียงพอผ่ านช่องทางต่า ง ๆ ที่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่ าเที ยมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศที่ สาคัญต่ อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหลักการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี อ ย่างครบถ้ วน เช่น การจัดส่ง รายงาน
ทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กาหนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการที่ผ้ สู อบบัญชี
แสดงความคิ ดเห็ น อย่า งมี เงื่อ นไข รวมทั ง้ ไม่มี ป ระวัติการถู กสั่ง ให้ แ ก้ ไขงบการเงิน จากตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และสานักงานก.ล.ต.
ธนาคารมีการจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (Management Discussion and Analysis:
MD&A) สาหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ น้ กั บ ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของธนาคารในแต่ ละไตรมาสได้ ดี ยิ่งขึ น้ นอกจากนี ้ ธนาคารมี ก ารเปิ ดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ หาร รวมถึงข้ อ มูลการถือครองหลักทรัพย์ ธนาคารของกรรมการและผู้ บริ หาร ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี
ความสัมพันธ์ กับนักลงทุน
ธนาคารให้ ความสาคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทัง้ ประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ
โดยค านึ งถึ งคุ ณภาพ ความถูกต้ อง ครบถ้ วน ความเพี ย งพอ โปร่ งใส และทัน ต่ อเหตุ การณ์ ข องข้ อมูลสารสนเทศของธนาคารที่
เปิ ดเผยให้ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ ฝ่ายจัดการของธนาคารได้ พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้ มีการประชุมเพื่อชีแ้ จงผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้ าร่ วมประชุมสัมมนา
กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อการดาเนินงานของธนาคาร
รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้ จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพ ย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ ได้ รับ ทราบข้ อ มูลข่า วสารของธนาคารทัง้ ข้ อมูล ทางการเงิ นและข้ อ มูลทั่วไปอย่ างถู กต้ อง ครบถ้ วน ทัน
เหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้ างความเชื่อมัน่ และการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ ดีให้ แก่ ธนาคาร โดยนักลงทุ นสามารถสอบถามข้ อมูลข่าวสารของธนาคารได้ ที่ห น่วยงานนักลงทุ นสัม พัน ธ์ กลยุท ธ์
องค์ ก ร ชัน้ 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพ ท์ 02-242-3475 โทรสาร 02-299-1211หรื อ เว็ บ ไซต์
ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรื อหากต้ องการสอบถามข้ อมูลผู้ถือ หุ้นสามารถติดต่อได้ ที่หน่วยงานเลขานุการกรรมการ กลยุทธ์
องค์ กร* (* เปลี่ย นชื่ อเป็ น Company Counselor มี ผลตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2563) ชัน้ 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2562 ธนาคารนาเสนอผลงานให้ แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงานซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
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รูปแบบการเข้ าพบ
การเข้ าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-one Meeting)
การ conference calls
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Analyst and Group Meeting)
Live Webcast
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
(Investor Conference and Non-deal Roadshow)
รวม

จานวนครั ้ง
18
11

จานวนบริษัท
23
11

จานวนราย
38
14

7

340

396

6

142

174

61

316

409

103

832

1,031

เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อสาธารณชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล ธนาคารจึงดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารไว้ บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีรายงานความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจาปี
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการเก็ บ รั ก ษาและป้ องกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเป็ นลายลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร
ซึ่ง รวมทัง้ ข้ อ มูล ที่ ยังมิ ได้ มี การเปิ ดเผยต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ว ไปซึ่ ง เป็ น สาระสาคัญ ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงราคาหรื อ มู ลค่ า ของ
หลักทรัพย์ และดูแ ลให้ มี การปฏิบัติอย่ างจริ งจังเพื่อ ป้องกันมิ ให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานที่ อยู่ในตาแหน่งหรื อ สถานะที่ มี
โอกาสล่วงรู้ ข้อมูลภายในของธนาคาร รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องตามคานิยามที่ทางการกาหนด ไปกระทาการแสวงหาประโยชน์จาก
ข้ อมูลนัน้ เพื่อ ตนเองหรื อผู้อื่น เช่ น การซื ้อขายหลักทรัพ ย์ก่อนที่ ข้อมูลนัน้ จะเปิ ดเผยเป็ นการทั่วไป การน าข้ อมูลหรื อความลับของ
ธนาคารและ/หรื อลูกค้ าไปใช้ ในการทาธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้ าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอานาจหน้ าที่ในทาง
มิชอบ
ธนาคารกาหนดให้ กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารตัง้ แต่ ระดับ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ านต่ า ง ๆ รอง
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ หรื อ ผู้ช่ วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ หรื อหัว หน้ าเจ้ าหน้ า ที่บ ริ ห ารหรื อเที ยบเท่ า และเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารหรื อ
เทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงิน วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทัง้ บุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ด้ านการเงินกาหนด มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทัง้ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครัง้ เมือ่ มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับ
โอนหลักทรัพย์นนั ้ ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี ้ ธนาคารกาหนดให้ ฝ่ายจัดการจัดทารายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิ ติ ภ าวะต่ อคณะกรรมการเพื่ อทราบเป็ น ประจาทุก เดือ น และจัดทารายงานสรุ ป การเปลี่ ยนแปลงการถือ ครองหลักทรั พ ย์
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ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านต่าง ๆ รวมทัง้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
โดยให้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
หมวดที่ 5
ธนาคารกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้ วย ทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ และเพศ คณะกรรมการมีจานวนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด พร้ อม
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสม ไม่ทาให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอานาจ
โดยไม่มีข้อจากัด ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการ
ดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณี ธนาคารได้ ใช้ ฐานข้ อ มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ (ดูในหัวข้ อ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริหาร)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้ อยในจานวนที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติที่ครบถ้ วนตามที่
ธนาคารกาหนด ซึ่งเข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จ จุบัน ประกอบด้ วยกรรมการที่ มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้ านจาก
หลากหลายสาขา จานวน 13 คน ประกอบด้ วย
ก)
ข)
ค)

กรรมการอิสระ จานวน 4 คน ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระอีก 1 คน อยูใ่ นกระบวนการสรรหา
(เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต.
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร จานวน 8 คน
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร จานวน 1 คน

ทังนี
้ ้ ผู้มสี ่วนได้ เสียสามารถมัน่ ใจได้ ว่า กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระและมี
การถ่วงดุลที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี กาหนดการประชุม เดื อนละ 1 ครัง้ เว้ น แต่ ในกรณี จาเป็ น เร่ งด่ วน ธนาคารอาจจัดให้ มีการประชุม วาระ
พิเศษเพิ่ ม เติม ตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่งกาหนดการประชุม ทัง้ ปี เป็ น การล่ว งหน้ า ให้ กรรมการแต่ ละคนได้ รับ ทราบเพื่ อให้
กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ ทุกครัง้ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะเป็ นผู้พิจารณาและเห็นชอบเรื่ องต่าง ๆ เพื่อบรรจุ
เข้ าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผู้อนุมัติ
ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการประชุ มให้ กรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการ
ก่อ นวัน ประชุ มเพื่ อให้ กรรมการมี เวลาเพี ยงพอในการศึ กษา พิ จารณา และตัดสิน ใจข้ อ มูลในเรื่ อ งต่ าง ๆ มาก่อ นล่ ว งหน้ า โดย
กรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้ อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่เข้ าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการได้ การประชุมจะใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็ นผู้กล่าวนาเข้ าสู่วาระการประชุม การประชุมดาเนินไปตามระเบียบวาระ มีการจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติ
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ในวาระต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้ มติเ ป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็ นมติที่ประชุม นอกจากนี ้ กรรมการ
ที่มีส่วนได้ เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนัน้ และจะไม่ออกเสียงใด ๆ
เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้ดูแลการจัดทารายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
รวมทัง้ การจั ดส่ งรายงานการประชุ ม ให้ แก่ ห น่ ว ยงานทางการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทั ง้ นี ้ สามารถดู การเข้ า ประชุ ม ของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในหัวข้ อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย”
ในปี 2562 กรรมการธนาคารได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็ นเฉลี่ยร้ อยละ 92 ของจานวนการประชุม โดยกรรมการ
มีการซักถามอย่ างเป็ น อิสระ และให้ ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อธนาคารซึ่ง สอดคล้ องกั บนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จการของ
ธนาคาร
การประชุมระหว่ างกรรมการ โดยไม่ มีกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บ ริ ห ารและกรรมการอิสระได้ มี การจัดสรรเวลาเพื่อ ประชุ ม ร่ วมกั นโดยปราศจากการมีส่วนร่ ว มของ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ และเพื่อเป็ นการดาเนินการที่สอดคล้ องกับหลักการกากับกิจการที่ดี
โดยในปี 2562 มีการประชุมทังสิ
้ ้น จานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
นอกจากนีเ้ มื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ธนาคารได้ จัดให้ มีการประชุมระหว่างประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารื อถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
การแบ่ งแยกตาแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารก าหนดให้ ประธานกรรมการกั บ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารจะต้ อ งมิ ใ ช่ บุ ค คลเดี ย วกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เกิ ด
สถานการณ์ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจอย่างไม่มีข้อจากัดและให้ มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่
ดารงตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร) จะไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ
โดยคณะกรรมการจะทาหน้ าที่กากับ ดูแลในภาพรวม คณะกรรมการได้ มีการจัดทากฎบัตรหรื อนโยบายการกากับดูแ ลกิจการที่ระบุ
อานาจหน้ า ที่แ ละความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ เพื่ อเป็ น การกาหนดกรอบหน้ าที่แ ละให้ กรรมการธนาคารใช้ อ้า งอิ งในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 17 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ทงหมด
ั้
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระนัน้ ธนาคารมี นโยบายกาหนดให้ กรรมการอิ สระมีการ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก หากกรรมการอิสระดารง
ตาแหน่งกรรมการอิส ระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระอีกครัง้ จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการใน
ธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (ดูในหัวข้ อ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริหาร)
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การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ในธนาคารได้ อย่างเพียงพอ ธนาคารกาหนดจานวนบริษัท ที่
กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท ดังนี ้
1. กรรมการธนาคารจะด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ ไม่ เ กิ น 5 บริ ษั ท * (ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ)
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง หรื อหลายอย่ างในบริ ษั ท อื่น ได้ อี กไม่เกิ น 3 กลุ่ มธุ รกิ จ (ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ) ทัง้ นี ้ การเป็ น ประธาน
กรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามในบริษัท หากเป็ นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้ นบั แต่ละ
บริษัทเป็ นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษั ทอื่นให้ ธนาคารทราบตามข้ อกาหนดของทางการ และ
ระเบียบของธนาคาร
หมายเหตุ * รวมธนาคาร (ธนาคารทหารไทยและบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะปฏิบตั ิงานธนาคารเต็มเวลา เว้ นแต่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ ดารงตาแหน่งใน
บริษัทอื่นได้
บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้นาของคณะกรรมการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างน้ อยครอบคลุม
เรื่ องดังต่อไปนี ้
1. กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของธนาคาร
2. ดูแลให้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้ เกิดวัฒ นธรรมองค์ กรที่มี จริ ยธรรม และการกากั บดูแ ลกิจ การที่ ดี
ร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารในการกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและมีมาตรการที่ดูแลให้ เรื่ องสาคัญได้
ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
3. เสริมสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ
โดยประธานกรรมการจะท าหน้ าที่ เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะกรรมการ และประธานในการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ของ
ธนาคารโดย ประธานคณะกรรมการของธนาคารเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้ องกับเกณฑ์ธรรมาภิบาล ธปท.
ที่กาหนดให้ ประธานกรรมการของสถาบันการเงิน สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
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บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมีบทบาทหน้ าที่ในการดาเนินกิจการธนาคารให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของธนาคารให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นภายใต้ นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะเป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
สูงสุดต่อการดาเนินงานของทังธนาคาร
้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยใช้ หลักการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทัง้ อยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้ กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกากับดูแลการดาเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไป
ตามเป้าหมาย และทาให้ ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ งและยั่งยืน คณะกรรมการได้ พิจารณาให้ โบนัสแก่คณะกรรมการใน
อั ต ราที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ผลการด าเนิ น งานของธนาคาร และเที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้พิจารณาโบนัสและนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นเพื่อให้ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นอนุ มัติ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ ดูแ ลให้ ธนาคารเปิ ดเผยโบนัสกรรมการเป็ น
รายบุคคลในรายงานต่าง ๆ ตามข้ อกาหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ทัง้ นี ้
สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ จัดให้ มี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุ ดย่ อ ย
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยวิธีประเมินตนเอง (Self-Assessment) และวิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) เพื่อสะท้ อนถึง
ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บัติห น้ าที่ และปั ญหาอุ ปสรรคต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ในปี ที่ ผ่านมา โดยใช้ แ บบประเมิ น ที่ ได้ รับ การอนุ มัติจ าก
คณะกรรมการสรรหาฯ และได้ มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ กับคณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้ วย โครงสร้ างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายจัดการ การพัฒ นาตนเองของกรรมการ และการปฏิ บัติหน้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขัน้ ตอนการประเมินผล
ขันตอนการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้ วย
1. การประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการทังคณะ
้
2. การประเมิ น การปฏิ บัติห น้ า ที่ โดยรวมของคณะกรรมการชุ ดย่ อยแต่ ละคณะ (ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
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3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
4. การประเมินแบบไขว้ (Cross Assessment)
กลุ่มที่ 1 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารหรื อกรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินประธานคณะกรรมการธนาคารหรื อ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
กลุ่มที่ 2 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดประเมินกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ และ ประธาน
คณะกรรมการธนาคารประเมินกรรมการธนาคารแต่ละคน
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย จะประเมิ น โดยกรรมการธนาคารที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ดารง
ตาแหน่งในคณะนัน้ ๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคนอื่น ๆ (โดยสมัครใจ) และผู้บริ หารของธนาคารที่ไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. การประเมินแบบไขว้ ซึ่งประธานของแต่ละคณะกรรมการจะประเมินกรรมการในคณกรรมการชุดนัน้ ๆ และกรรมการใน
คณะกรรมการจะประเมินประธานของคณะกรรมการ
การประเมิน
1.

1.1
1.2
2.
3.

3.1
3.2

ประเมินประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินรายบุคคล
ประเมินไขว้
ประธาน → กรรมการ
กรรมการ → ประธาน

ประธานของ
แต่ ละคณะ

ผู้ประเมิน
กรรมการ
ในแต่ ละคณะ









เลขานุการของคณะ






คณะกรรมการสรรหากาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลจะรวบรวมการประมวลผลการประเมินการปฏิบัติหน้ าที่เพื่ อ
เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ ทราบและแจ้ งต่ อเลขานุ การของคณะกรรมการชุ ด ย่ อยเพื่ อทบทวนและพิ จ ารณาปรับ ปรุ งการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการชุดย่อยให้ มีประสิทธิภาพขึ ้น
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ส่ง เสริ ม และสนับ สนุ น ในการให้ ความรู้ แ ก่ กรรมการในการท าหน้ าที่ ก รรมการธนาคาร โดยจัดให้ เข้ า อบรม
หลักสูตรของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (สมาคม IOD) ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ กรรมการอย่ า งน้ อย 1 หลัก สูตร ได้ แ ก่
หลักสูต ร Director Accreditation Program (DAP) หรื อ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่ น ใดที่
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เกี่ ยวข้ อ งกับ การกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี การบริ ห ารจัดการความเสี่ยงและการป้ องกัน ภัยจากไซเบอร์ การปฏิ บัติห น้ า ที่ในการเป็ น
กรรมการภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง หรื อการดาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่ม
ทักษะความสามารถในการกากับดูแล โดยธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ธนาคารได้ ดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร เช่น ด้ าน IT Risk & Cyber Security ทัง้ นี ้ ธนาคารได้
ส่งเสริ ม ให้ กรรมการเข้ า ร่ วมการสัมมนาเชิง ปฏิ บัติการด้ า น Cyber Resilience ซึ่งธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้ จัดขึ น้ ในระหว่างปี
2562 เพื่อให้ กรรมการของสถาบันการเงินได้ รับความเข้ าใจด้ าน IT Governance เพิ่มขึ ้น
ธนาคารได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ พานักอยู่ในประเทศไทยได้ มีการเข้ าอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเคียงได้ กับหลักสูตรของสมาคม IOD อีกทังสนั
้ บสนุนให้ เข้ าอบรม
หลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในกรณี ที่ธนาคารมีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ หากเป็ น กรรมการที่ ยังไม่เคยเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวกับ กรรมการ
ธนาคารจะจัดให้ เข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เพื่อให้ ได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับบทบาทของการเป็ นกรรมการและความรับผิด
ตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการตามกฎระเบียบและข้ อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทังหลั
้ กการของการกากับดูแลกิจการที่ดี และธนาคารยังได้ จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในส่วน
ที่เกีย่ วข้ องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ปั จจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จานวน 5 คน และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จานวน 1 คน และ
ผ่านทัง้ สองหลักสูตร DCP และ DAP จานวน 3 คน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ จัดหลักสูตรภายในธนาคารให้ แก่กรรมการเพื่อ เพิ่มพูน
ความรู้ ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ องกับ การดาเนิ น ธุรกิจ ของธนาคารและความรับ ผิ ดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร โดยรายละเอี ยดของ
หลักสูตรอบรมได้ ถูกจัดอยู่ในส่วนของประวัติโดยย่อของคณะกรรมการธนาคาร ในเอกสารแนบ 1
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการทุกครั ง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ โดยจัดให้ มีคู่มือกรรมการเพื่อนาเสนอ
ข้ อมูลที่สาคัญของธนาคาร เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการในรู ปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการจัดการปฐมนิเทศในเรื่ องต่าง ๆ
โดยสรุปดังต่อไปนี ้
•

การให้ ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ธนาคารและธุ ร กิ จ ธนาคาร ได้ แก่ ประวั ติ ธ นาคาร เอกสารส าคั ญ ธนาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้ างธุรกิจ โครงสร้ างการจัดการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้ น

•

การให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้ อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ได้ แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ
นโยบายและแนวปฏิบัติของธนาคารที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ สรุ ปข้ อควรระวังที่สาคัญและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ
กรรมการ ข้ อ เตื อนใจในการปฏิ บัติหน้ าที่ ข องกรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ยน และกรมธรรม์ ประกั นภัยความรับ ผิ ด
สาหรับกรรมการ เป็ นต้ น

•

การจัดให้ มีการพบปะหารื อกับผู้บริหารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
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แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหาร )Succession Plan)
ธนาคารก าหนดให้ มี ก ารจัด ท าแผนการสื บ ทอดตาแหน่ ง ผู้ บริ ห าร เนื่ อ งจากการด าเนิ น การจัด ท าแผนดัง กล่ า วเป็ น
องค์ป ระกอบสาคัญ ของการวางแผนกลยุ ท ธ์ ด้านบุ คลากร ธนาคารมี น โยบาย แผนงาน และกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ
วิสัยทัศ น์ พันธกิจ เป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒ นธรรมองค์กร เพื่ อ ให้ มั่นใจว่าการสื บทอดตาแหน่งผู้บ ริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ น
รวมถึงได้ มีการจัดเตรี ยมบุคลากรทดแทนเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธนาคาร )Board of Directors)
คณะกรรมการได้ กากั บ ดู แ ลให้ ธนาคารมี การปฏิ บัติตามนโยบายการกากั บ ดู แลกิ จ การที่ ธ นาคารกาหนด โดยถื อ เป็ น
ภาระหน้ าที่ สาคัญ ของกรรมการ และพนั กงานทุ ก คนที่ มี ห น้ าที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เพื่ อ น าพาธุ รกิ จ ของธนาคารให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
หลักการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดาเนิน ธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล เพื่ อความมั่นคงและเจริ ญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และต่อเนื่องภายใต้ วัฒ นธรรมองค์กร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ วย ยึดลูกค้ าเป็ นศูน ย์กลาง (Customer
Centricity) สือ่ สารอย่างเปิ ดกว้ าง (Open Communication) มุ่งมัน่ สร้ างความสาเร็จ (High Performance) รู้จกั บริ หาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
2. ธนาคารจะดาเนินธุ รกิจภายใต้ หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจ ริ ต
คอร์ รั ป ชั น โดยยึ ด หลั ก พื น้ ฐานสาคั ญ คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลั พ ธ์ (Accountability) ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsibility) ความเท่ า เที ย มกั น (Equitable Treatment) ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (Loyalty) และโปร่ ง ใสตรวจสอบได้
(Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ ของธนาคารควบคู่ไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความ เท่ า
เทียมกันของผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งจะเสริมสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับผู้ลงทุนทังภายในและภายนอกประเทศ
้
และมีส่วนในการ
เพิ่มมูลค่าให้ แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะดาเนินธุ รกิจภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ และข้ อ กาหนดของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้ อง
5. ธนาคารจะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
6. ธนาคารจะป้ อ งกั น มิ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผู้ มี ส่วนได้ เสี ย
รวมถึงเป็ นการสร้ างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
7. ธนาคารจะกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มี ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้ อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทัน
ตามกาหนดเวลา
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9.2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่ อย

เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องคณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผล คณะกรรมการได้ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องสาคัญ ๆ 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.
2.
3.
4.
5.
6.
)1)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการสินเชือ่
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทัง้ สิ ้น 6 คน โดยคณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ
2 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
ประธาน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
รองประธาน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ั น์ (1)
3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (2)
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
4. นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
(3)
5. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
(Mr. Michal Szczurek)
6. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร)

หมายเหตุ
(1)
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งรองประธาน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
(2)
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
(3)
นายมิฮาว ยาน ซูเรค ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นายวอน นิเจล ริกเตอร์ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
ทังนี
้ ้ นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นายนริศ อารักษ์ สกุลวงศ์ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร *
* นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วฒ
ั นา ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร แทน นายนริศ อารักษ์สกุลวงส์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้ เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

2.

ทบทวน และนาเสนอ หรื ออนุมตั ิการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับแผนงานและกลยุทธ์ ตามอานาจที่ได้ รับมอบหมาย

3.

ทบทวน และนาเสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทอื่น

4.

ติดตามความคืบหน้ าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่งนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต

5.

ติดตามความคืบหน้ าการบริหารแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร

6. ทบทวนผลการดาเนินงานของคณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEC) และให้ คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่เร่ งด่วน
หรื อสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. กากั บ ดู แลการปรับ เปลี่ ยนสู่ดิจิตัลของธนาคารและแผนการลงทุ น ด้ า น IT เพื่ อให้ แน่ ใ จว่ าการลงทุ น สาหรับ โครงสร้ า ง
พื ้นฐานและระบบงานรองรับการให้ บริ การด้ านดิจิตัลของธุรกิจรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของระบบ
8.

กากับดูแลให้ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับข้ อมูลของลูกค้ า คุณภาพของข้ อมูลและความปลอดภัยของข้ อมูล

9. ติดตามการควบคุมและดูแลการปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการช่องโหว่ต่อภัยคุกคาม
จากไซเบอร์ เพื่อให้ ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ และปลอดภัยเป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนด รวมถึงรายงาน
ให้ คณะกรรมการธนาคารทราบถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ าน IT และความปลอดภัยด้ านไซเบอร์
10. การแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยภายใต้ การจัดการของคณะกรรมการบริ หารและการกากับ ดูแลงานคณะกรรมการชุดย่อย
ให้ มีความชัดเจน
11. ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ตามหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบ หรื อดาเนินการเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
)2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทัง้ สิ ้น 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้ องกั บหลักเกณฑ์ ดังที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และกาหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสั่ง
ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
ประธาน
กรรมการอิสระ
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
3. นายปริญญา หอมเอนก(1)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ
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(1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นายปริญ ญา หอมเอนก ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 17 ธันวาคม
2562 ทังนี
้ ้ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิงหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมี นายสุนทร รักพาณิชย์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ ธ นาคารมี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนนาเสนอคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล (NRCC) เพื่อเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมตั ิตามลาดับ
3. ประเมินผลงานรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงผลงานของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. ประเมินผลงานรวมถึงประสิ ทธิภาพและประสิท ธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงผลงานของหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารกากับการ
ปฏิบตั ิงาน
5. พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบประจาปี (Annual Audit Plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้ องกั บธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ พิจารณารายงานกากับดู แลของหน่วยงานกากับ ดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance
Function)
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทังเสนอการเลิ
้
กจ้ างผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างหรื อการทาข้ อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ หรื อนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
(Audit-Related and Other Services)
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
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(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร
11. ดาเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้ าเมื่อได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์ อันควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบ
เบื ้องต้ นให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี และรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็ น สมควร ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(2) กรณีทุจริ ตหรื อข้ อบ่งชีว่้ าอาจมีการทุจริต หรื อบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อข้ อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้ อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผู้บริหารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเปิ ดเผยการกระทาดัง กล่ าวไว้ ใ นรายงานประจาปี และรายงานต่อ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดาเนินการตามความเหมาะสม เมื่อได้ รับแจ้ งในเรื่ องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรื อเหตุการณ์อันควรสงสัยจากบุคคลทังภายในและ/
้
หรื อภายนอกธนาคาร รวมทัง้ จากผู้แจ้ งเบาะแส (Whistleblowers)
13. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนินการแก้ ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบและการสั่งการ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
14. สอบทานความถู กต้ อ งน่ า เชื่ อ ถื อ ของรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ในเครื อ การปฏิ บั ติ ตามนโยบายและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกาหนดขึ ้น เพื่อให้ บริษัทในเครื อถือปฏิบตั ิ รวมทังที
้ ่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
)3)
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
)กากับดูแลธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริหาร มี
จานวนทังสิ
้ ้น 4 คน โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น
โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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1.
3.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (1)
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (2)
นายจุมพล ริมสาคร
นายธีรนันท์ ศรี หงส์ (3)
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ตาแหน่ ง
ประธาน

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ
(1)
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทน
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
(2)

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562

(3)

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562

นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ์ * ทาหน้ าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
* นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทน นางสาวจิตรดา สิระชาดาพงศ์
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 มกราคม 2563

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
การสรรหา
1.

ทบทวนและเสนอนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหา คั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี ้ โดยใช้ skill matrix
ประกอบการวิเคราะห์ ให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

กรรมการธนาคาร
กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผู้แทน ประธาน หรื อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม หรื อกิจการที่ธนาคารมีสิทธิ
ในการแต่งตัง้ กรรมการผู้แทน
ผู้บริหารระดับสูง

2.

กลั่น กรอง พิจารณาบุคคลสาหรับเสนอชื่อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งต่างๆ
ตามข้ อ 1.

3.

เสนอแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4.

ทบทวนและติดตามให้ มีการนานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้ อ 1. และ ข้ อ 3. ไปปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิผล
และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

การกาหนดค่ าตอบแทน
1.

พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้ าง และแนวปฏิ บัติโดยรวมเกี่ยวกั บค่าตอบแทนของธนาคารและบริษั ทในกลุ่ม รวมถึ ง
สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้ าง เพื่อให้ มีความ
สอดคล้ องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้ อมการควบคุมภายใน การเพิ่มมูลค่า
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ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง
และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้ กับอัตราผลตอบแทนในตลาดเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
และให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2.

เสนอจานวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อยต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับการอนุมตั ขิ องที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

3.

อนุมัติค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้ างของผู้บริหารระดับสูง (หรื อในกรณี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ)

ด้ านบรรษัทภิบาล
1.

ทบทวนและเสนอการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบี ยบ และแนวปฏิ บัติ ต่อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ เพื่ อให้ แน่ใจว่า ธนาคารมีการกากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสู งสุด มีจ ริ ยธรรมตามแนวปฏิบัติที่เป็ น
สากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการดาเนินการและประสิทธิผลของการ
ดาเนินการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

2.

เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

3.

เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้ คณะกรรมการธนาคารทราบ

หน้ าที่อ่ นื ๆ
1.

ดาเนินการเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทและขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
แล้ วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หรื อได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

2.

จัดท ารายงานและเปิ ด เผยข้ อ มู ลการท างานแก่ คณะกรรมการธนาคาร หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลธนาคาร ผู้ ถื อ หุ้ น และ
สาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

)4)

คณะกรรมการกากับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีจานวนทัง้ สิ ้น 5 คน โดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงมี
การประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายธีรนันท์ ศรี หงส์(1)
2. นายปริญญา หอมเอนก(2)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
4. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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หมายเหตุ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
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ชื่อ-นามสกุล
5. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
กรรมการ

หมายเหตุ
ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง)

หมายเหตุ
(1)
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นางแคทเธอรีน โล เป็ ก เช็ง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
(2)

นายปริญญา หอมเอนก ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562

นายวีรวัฒน์ โกมุทานนท์ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. นาเสนอกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมถึง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ าน
ตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านเงินกองทุน ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (รวมถึงความเสี่ยงด้ านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ และด้ านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยง
ด้ านอื่น ๆ
1.1

ให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ยง (Risk Strategy)
ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ

1.2 ให้ ความเห็ น ต่อ คณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับ ความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุ กตัวของ
ความเสี่ ย ง (Risk Concentration) ทั ง้ นี ้ โดยอยู่ ภ ายใต้ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ข องคณะกรรมการ
ธนาคาร
1.3

อนุมัตินโยบายและกรอบงานที่ สาคัญ เพื่อ ใช้ กากับการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกากั บ
ดูแลความเสีย่ ง (Risk Governance) ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

1.4

กากับดูแลเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์สภาพคล่องเพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

1.5

กากั บ ดู แ ลความเหมาะสมของการกาหนดนโยบายและมาตรฐานในการจัดให้ มี ระบบเทคโนโลยี ข้ อมู ล
สารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากล

1.6

กากับดูแลเทคโนโลยี ข้ อมูลสารสนเทศ และความเสี่ยงด้ านไซเบอร์ ให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ ใน
การกากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม

2. วางกลยุทธ์ ให้ มีความสอดคล้ องกั บนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ ดังกล่าวต้ องสามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลได้ วา่ ระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ส่วนที่ 2 หน้ า 117
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.1

อนุมตั ิเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายและกรอบงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

2.2

ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิท ธิภาพของ
นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงาน
ความเสี่ยงว่าได้ มีการดาเนิ นการโดยผู้บ ริ หารระดับ สูงและประธานเจ้ า หน้ าที่บ ริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยง
(CRO)

2.3 ทบทวนและติ ดตามความเสี่ ย งทัง้ หมด รวมถึ งการบริ ห ารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ ง ครอบคลุม ถึ งการควบคุ ม
ภายใน และการกากับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
3. อนุมตั ิการแต่งตัง้ การทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในระดับจัดการชุดย่อยต่าง ๆ
4. รายงานผลการปฏิบัติในเรื่ องบริ หารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในเรื่ องต่าง ๆ รวมทัง้ มาตรในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการธนาคารและหารื อ แลกเปลี่ ยนกับ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อให้ มั่น ใจว่า ธนาคารมี
นโยบายและกลยุทธ์ครอบคลุมความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อให้ มั่นใจว่า การนาไปปฏิบัติเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคล้ องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ธนาคารกาหนดไว้
5. ให้ คาแนะนาในการพัฒนาและการรักษาไว้ ซึ่งวัฒธรรมที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดย
ผ่านทางวิธีปฏิบัติ (Procedure) การฝึ กอบรมและการปฏิบัติของผู้นา เพื่อให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การกระทาของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อธนาคาร รวมทังหน่
้ วยงานธุรกิจของตน
6. ให้ คาแนะน าในการวางโครงสร้ า งผลตอบแทน ให้ มี ความสอดคล้ องกับ การบริ ห ารความเสี่ยงและวัฒ นธรรมการ
บริหารความเสีย่ งภายใต้ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
7. ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาการแต่งตัง้ หรื อโอนย้ ายหรื อถอดถอน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริห ารด้ านบริ หารความ
เสี่ยงและมีส่วนร่ วมในการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบริ หารความเสี่ยงและรับทราบ
KPI ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรื อกฎหมายกาหนด
)5)

คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจานวนทัง้ สิ ้น 4 คน โดยคณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2
ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
1. นายจุมพล ริมสาคร
2. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
3. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
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หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
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ชื่อ-นามสกุล
4. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
กรรมการ

หมายเหตุ
ผู้บริหารธนาคาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1.

พิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนีท้ ี่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.1
สินเชื่อ
1.2
การแก้ ไขและการปรับปรุงหนี ้
1.3
การตัดจาหน่ายหนีส้ ญ
ู ทางบัญชี และการจาหน่ายหนี ้ NPL
1.4
การเข้ าซื ้อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ชาระหนี ้ การจาหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจาหน่ายทรั พย์ สิน รอ
การขายออกจากบัญชี ซึ่งเกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ และไม่ใช่ลกู หนี ้ Related Parties หรื อ
เป็ นกลุ่มลูกหนีท้ ี่ไม่เกิน SLL

2.

ทบทวนคาขออนุมัติสินเชื่อเฉพาะเรื่ อ งสาหรับลูกหนี ้ Related Parties หรื อกลุ่มลูกหนี ท้ ี่เกิน SLL ก่อนน าเสนอ
เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร

3.

ทบทวนการตัดสินใจอนุมตั ิสินเชื่อของคณะกรรมการด้ านสินเชื่อในระดับบริหาร

4.

พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ยงด้ านสินเชือ่ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องสาหรับรายการการลงทุนหรื อความผูกพัน
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ

5.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรื อกฎหมายกาหนด

)6)

คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 11/2562 เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้ มีมติอนุมัติการตัง้ คณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้ มีผลตังแต่
้ เดือนมกราคม 2563
คณะกรรมการกากั บ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี จ านวนทัง้ สิ น้ 4 คน โดยคณะกรรมการกากั บ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี
กาหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายธีรนันท์ ศรี หงส์
ประธาน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
2. นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
3. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
4. นายปิ ติ ตัณฑเกษม
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นายสุทธิกานต์ รุ่งศรี ทอง ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมัติขอบเขตอานาจหน้ าที่ คณะกรรมการ
กากับเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กากับดูแลแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
• เห็นชอบหรื อทบทวนกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
- เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินงานของ ธนาคาร
- โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีมีความยืดหยุ่นที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ในอนาคต
- ธนาคารมีการประเมินความพร้ อม หรื อระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) ของเทคโนโลยี สารสนเทศ
รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัยไซเบอร์ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ติดตามผลการดาเนินโครงการที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็ นส่วนสาคัญ รวมถึงโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการ
ดาเนินงานของธนาคาร
2. กากับดูแลให้ มีนโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตที่
เหมาะสม โดย
• เห็นชอบหรื อทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อยปี ละ ครั ้ ง
• สนับสนุนให้ มีการจัดการโครงสร้ างองค์กรที่ทาให้ การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้ าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามหลักการควบคุมดูแล 3 ระดับ (three lines of defense)
• ติดตามสถานะความเสี่ยง ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่มีนยั สาคัญ ซึ่งครอบคลุมการแก้ ไข
ปั ญหาหรื อประเด็นที่มีนัยสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. กากับดูแลงบประมาณการลงทุนและค่าใช้ จ่ายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์และให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
4. กากับดูแลให้ มีการเสริมสร้ างความรู้และตระหนัก ถึงความเสี่ยงเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
)6)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการชุ ดย่ อ ยจะแต่ งตัง้ คณะกรรมการชุ ดต่า ง ๆ ในระดับ ฝ่ ายจัด การ (Management) เพื่ อ
สนับสนุน การดาเนิ น งานของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อ ยภายใต้ ข อบเขตอ านาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบตามที่
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติ
คณะกรรมการชุดต่า ง ๆ ในระดับฝ่ ายจัดการที่มี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห ารและประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริห ารด้ านต่าง ๆ เป็ น
ประธาน ประกอบด้ วย
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1.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มีหน้ าที่ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ ระยะยาว กากับดูแลให้ มีการทบทวนการดาเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย
และกลยุทธ์ ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี
และแผนอัตรากาลัง รวมทัง้ ควบคุมจานวนพนักงานให้ เป็ นไปตามแผน พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการ
สาคัญต่าง ๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์ องค์กร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดาเนิ นการเพื่ อ
กอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ ไขปั ญหาในภาวะการณ์ ที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทัง้ พิจารณากลยุทธ์ การดาเนิ นงาน
ของบริษัทในเครื อและทบทวนผลการดาเนินงาน

2.

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีหน้ าที่ประเมินความถูกต้ องและความพอเพียงของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ทบทวนและรับรองหรื อ
อนุมัติน โยบายความเสี่ยงด้ านสิน เชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบัติ งาน มาตรฐานและแนวทางการพิ จารณา
สินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การอนุมตั ิสนิ เชือ่ สาหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจอนุมตั ิที่ได้ รับมอบหมาย

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ ด้านการเงิน
มีหน้ าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และความ
เสี่ยงด้ านกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และมั่นใจว่าผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน

4.

คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีหน้ าที่ในการพิจารณา ให้ ค วามเห็น และตัดสินใจอนุมัติเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ และความ
เสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี ้ รวมถึงอนุมัติสินเชื่อตามอานาจที่ได้ รับมอบหมาย ให้ ความเห็นชอบสาหรับสินเชื่อที่
เกิ นอานาจอนุมัติ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการสิน เชื่ อพิ จารณา นอกจากนี ้ คณะพิ จารณาสิ นเชื่อสามารถมอบ
อานาจช่วงและมอบอานาจในการลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร

5.

คณะปรับปรุ งคุณภาพสินเชื่อ
มีหน้ าที่อนุมัติการปรับโครงสร้ างหนีท้ ุ กประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้ รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมัติ
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมัติการปรับโครงสร้ าง
หนี ้ ทบทวนสถานะ แผนการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนีท้ ี่อยู่ขนั ้ ตอนการปรับโครงสร้ างหนี ้ หรื ออยู่ระหว่าง
ติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่คานึงถึงชัน้ หนี ้ หรื อลูกหนีท้ ี่เป็ น NPL และการตัดหนี ้
สูญทางบัญชี (Write off)

6.

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ ิน
มีห น้ า ที่ว างหลักเกณฑ์ แ ละการปฏิ บัติ ก ารในนโยบายที่ เกี่ย วข้ อ งกั บการบริ ห ารสิ นทรัพ ย์แ ละหนี ส้ ิน ให้ ความ
เห็นชอบ / อนุมัติการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ิน รวมทัง้ กาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด การบริ หารเงิน การบริ หาร
ทุนทางเศรษฐกิจด้ านตลาด
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7.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้ าที่ให้ ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ มคี วามสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
รับทราบความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทัง้ ผลการบริ หารและปฏิบัติการด้ าน
เทคโนโลยี

8.

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้ าที่พิจารณาอนุมตั ิกรอบการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการกาหนด
ค่า ตอบแทน ระเบี ยบกฎเกณฑ์ แผนสื บ ทอดตาแหน่ งของผู้ บ ริ ห าร การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน การปรั บ
เงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ากว่าหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร อนุมตั ิโครงสร้ างการ
จัด ล าดั บ ชั น้ งาน (Job Grade) การจั ด ต าแหน่ ง ตามลั ก ษณะงาน (Functional Title) และประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้ างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

9.

คณะกรรมการกาหนดโทษทางวินัย
มีหน้ าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผู้กระทาผิดวินยั และพิจารณาการชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ธนาคาร

10.

คณะกรรมการ Customer Experience Management
มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ า นประสบการณ์ แ ก่ ลู กค้ า และบริ ห ารข้ อร้ องเรี ย นของลูก ค้ า ให้ มี การดาเนิ น การอย่ า ง
เหมาะสม

11.

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
มีหน้ าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริ ม
และสนับ สนุน กิ จ กรรมด้ านความปลอดภัย รวมทัง้ พิ จ ารณาข้ อ บั งคับ และคู่มื อ ว่า ด้ วยความปลอดภัยในการ
ทางาน มาตราฐานด้ านความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ

12.

คณะกรรมการขับเคลื่อนการต่ อต้ านการทุจริต
มีหน้ าที่กากับ ดูแลให้ มีการปฏิ บัติตามระบบการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านการทุ จริ ตของธนาคารให้ อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้ รวมถึงมีระบบงานที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสม

9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ พิ จารณาถึ งความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย
ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ โดยไม่จากัดเพศ รวมถึงคุณ สมบัติของกรรมการที่
ต้ อ งการสรรหาจะต้ อ งสอดคล้ องกับ กลยุท ธ์ และแนวทางในการดาเนิ น ธุรกิ จของธนาคาร โดยธนาคารได้ ใช้ ฐ านข้ อ มูลกรรมการ
(Director Pool) มาประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ ผ้ ูบริหาร
1.

การสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิ สระมีส่วนสาคัญในการรั กษาผลประโยชน์ ของธนาคารและผู้ ถือ หุ้นรายย่อ ย
ดังนัน้ เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นอิ สระให้ กับ กรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับ ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของทางการ รวมทัง้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้ กาหนดนโยบายใน
การพิจารณาเลือกกรรมการอิ สระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสม
สามารถให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้ าที่ และมีการนาตารางความรู้ความชานาญ
(Skills Matrix) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ประกอบการพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลจะเป็ นผู้พิจารณา สรรหาและกลัน่ กรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผู้
ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้ องเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
ซึง่ มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทัง้ นี ้ เพื่ อ มิ ให้ บุ คคลที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ดารงตาแหน่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระมี ลักษณะที่ อ าจท าให้ ไม่ ส ามารถให้
ความเห็น ตัดสินใจ หรื อลงมติใด ๆ ได้ อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการจึงมีนโยบายกาหนดให้ กรรมการอิสระมีการ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก หาก
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้
จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นอกจากนี ้ ตามที่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดให้ กรรมการอิสระที่ดารงวาระเกิน 9 ปี สามารถขอแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งต่อไปได้ แต่ต้องไม่
เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ ในการพิจารณาหากกรรมการอิสระท่านใดที่ดารงวาระเกิน 9 ปี แต่มีความรู้
ความสามารถและท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ธ นาคารมาโดยตลอด และสามารถให้ คาแนะน าและความเห็ น ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาต่อวาระแก่กรรมการโดยสอดคล้ องกับหลักการดังที่กล่าวข้ างต้ น

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย

2.

ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ ก ษาที่ ได้ เงินเดือนประจ า
หรื อผู้มอี านาจควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ท างสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของธนาคาร หรื อบริษัทย่อย
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4.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ ถือ หุ้น ที่มี นัย หรื อผู้ มีอ านาจควบคุ มของผู้ ที่มี ความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิ จกั บ ธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของ
ธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจ การ การเช่า หรื อ ให้ เช่ าอสังหาริ ม ทรัพ ย์ รายการเกี่ยวกับ สิ นทรัพ ย์ ห รื อ บริ การ หรื อ การให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิน
รวมถึงพฤติการณ์ อื่นท านองเดียวกัน ซึ่ งเป็ น ผลให้ ธนาคารหรื อคู่ สัญญามีภาระหนีท้ ี่ต้อ งชาระต่ออี ก
ฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่ ร้อยละสามของสิ น ทรัพ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ข องธนาคารหรื อ ตัง้ แต่ ยี่สิบ ล้ า นบาทขึ น้ ไป
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่ เกิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อ านาจควบคุ ม ของธนาคาร และไม่ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นัย ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของสานั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้

6.

ไม่ เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ น ที่ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อ ย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มอี านาจควบคุมของธนาคาร และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุ ม หรื อ หุ้น ส่ว นของผู้ให้ บ ริ การทางวิช าชี พนัน้ ด้ ว ย เว้ น แต่ จะได้ พ้ น จากการมี ลักษณะดังกล่า ว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร
หรื อบริษัทย่อย

9.

ไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในธนาคารต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก เว้ นแต่ได้ พ้นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี
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10.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร

ทังนี
้ ้ หากคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อ ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ มี ประกาศปรับปรุ ง / แก้ ไขเพิ่ มเติ ม / ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุ ณสมบัติกรรมการ
อิสระก็ให้ ถือปฏิบตั ิตามได้ ในภายหลัง
2.

การสรรหากรรมการที่มิใช่ ผ้ บู ริหาร
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาสรรหาและกลั่น กรองผู้ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ทางการที่กาหนดและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนีม้ ีการนา
ตารางความรู้ความชานาญ (Skills Matrix) มาเป็ นเครื่ องมือประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
หรื อผู้ถือหุ้ น (แล้ วแต่กรณี ) เป็ นผู้พิ จารณาแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ผู้ที่ได้ รับ การเสนอชื่อนอกจากจะต้ องมีคุณสมบัติตาม
ข้ อกาหนดของธนาคารและของหน่วยงานทางการ รวมทัง้ มีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ ว ยังจะต้ องเป็ นผู้ที่มี
ทักษะ ความรู้ความชานาญ ความสามารถและประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ มีความเป็ นผู้นา รวมถึงความ
เป็ นอิสระ พร้ อมด้ วยวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ ที่จะสามารถนาธนาคารไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยัง่ ยืน
ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคารด้ วย
ในกรณีตาแหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการที
้
่จะมา
ดารงตาแหน่งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยให้
อยู่ในตาแหน่งเพี ยงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนนัน้ จะต้ องได้ รับการแต่งตัง้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่ ง ตัง้ กรรมการโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ธนาคารกาหนดให้ ใ ช้ วิธี การพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ เป็ น รายบุ คคล โดย
กรรมการแต่ละรายต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.

การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการสรรหาและแต่ ง ตัง้ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อ ย คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิ จ ารณาถึ งความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านที่ ต้อ งการตามหน้ า ที่ความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุ ดย่ อยนัน้ ๆ และพิ จ ารณาผู้ ที่ มี ทัก ษะด้ า นวิ ชาชี พ คุ ณสมบัติเ ฉพาะด้ า น และประสบการณ์
รวมทัง้ ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์มาดารงตาแหน่ง นอกจากนี ้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้ องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของทางการ พร้ อมทัง้ มีการนาตารางความรู้ ความชานาญ
(Skill Matrix) มาประกอบการพิจารณาด้ วย

4.

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริหารระดับสูงของธนาคารตังแต่
้ ระดับ “หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร” ขึ ้นไป คณะกรรมการสรร
หา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบ าล จะทาหน้ าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่ มี
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คุณสมบัติเหมาะสม ที่ จะดารงตาแหน่งทัง้ จากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้ อกาหนดและข้ อบังคับของ
ธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่อพิ จารณาอนุ มัติการแต่งตัง้ เพื่อ ให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและข้ อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
สาหรับการแต่งตังผู
้ ้ บริหารตังแต่
้ ระดับ “เจ้ าหน้ าที่บริ หาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ ดาเนินการจัดทาแผนสืบทอดผู้ดารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
ในกรณีที่บางตาแหน่งได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะพิจารณาดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าก่อนครบวาระดังกล่าว
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าลได้ รับ มอบหมายให้ ดาเนิ น การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริ หารระดับสูงสุดในแต่ละปี สาหรับปี 2562 ได้ มีการประเมินในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การทากาไร
ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารต้ น ทุ น ความสามารถในการสร้ างรายได้ ใ นอนาคต การบริ ห ารความเสี่ ย ง การ
ปรับเปลีย่ นสู่ดิจิตลั การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ธนาคารกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการและควบคุม การดาเนินงานของบริ ษัทย่อ ย ทัง้ ในด้ านการจัดทาแผนกลยุท ธ์
นโยบาย เป้าหมาย และการแต่งตัง้ กรรมการผู้แทนเพื่อเข้ าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์กรภายใน
ของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1

กลไกในการกากับดูแล

คณะกรรมการมีกลไกในการกากับ ดูแลที่ท าให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับ ผิ ดชอบการดาเนิน งานของบริ ษั ท
ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้ กาหนดนโยบาย “การกากับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated Supervision
Policy) ขึ ้น ซึ่งประกอบด้ วยนโยบายในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน
เป็ นการกาหนดนโยบายด้ านการบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้ ธนาคารสามารถรวบรวมข้ อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งในการจัด ท างบการเงิน รวมสาหรั บ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ อย่ า งถู กต้ องเป็ น ไปในรู ป แบบและเนื อ้ หาเดี ยวกั น กั บ
ธนาคาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้ อมูลทางการเงินและบัญชี
ดังกล่าวมาเป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษั ทย่อยได้ อย่างถูกต้ องและ
ทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละนโยบายการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มูลภายใน (Policy on Confidential & Insider
Information and Conflict of Interest)
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นโยบายด้ านการกากั บ ดู แ ลกิ จการ (Corporate Governance Policy) เป็ น การก าหนดนโยบายให้ บริ ษั ท ย่ อยต้ อ ง
ดาเนินการในด้ านต่าง ๆ ภายใต้ จริยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและ
แนวปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) ข้ อพึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best
Practice) และสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
(Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest) เป็ น การกาหนดนโยบายเพื่ อให้ บ ริ ษั ท
ย่อยปฏิบัติตามนโยบายการท าธุรกรรมกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และป้องกัน การใช้ ข้อมู ล
ภายในของบริษัทย่อย
3.

นโยบายด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายเพื่ อให้ บริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บัติตามนโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รัป ชัน และนโยบายที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ดังกล่าวของธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ของธนาคารและบริษัทย่อย
ในการต่อ ต้ า นการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน การให้ รับ สิ น บนหรื อ อามิสสิ นจ้ าง ทัง้ จากเจ้ า หน้ าที่ /หน่ว ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน

4.

นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็ น การกาหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ยงของบริ ษั ท ย่ อย โดยครอบคลุม ความเสี่ ย งในด้ า นต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริษัทย่อยและส่งผลต่อความมัน่ คงแก่บริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย การบริหารความ
เสี่ ย งด้ าน ตลาด (Market Risk Management) การบ ริ ห ารความเสี่ ยงด้ าน สภ าพ คล่ อง (Liquidity Risk
Management) การบริ ห ารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการ (Operational Risk Management) และการบริ ห ารความ
เสี่ยงด้ านสินเชื่อ (Credit Risk Management)

5. นโยบายด้ านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับ สนุ นให้ บ ริ ษั ทย่ อยถือปฏิ บัติ เพื่อ ให้ การดาเนิน การของบริ ษั ท ย่อ ยเป็ นไปตาม
นโยบายด้ านการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ การปฏิบั ติตามนโยบาย ประกาศและหนังสือเวียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การรู้ จักตัวตนของลูกค้ าและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
6. นโยบายด้ านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้ บริ ษัทย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ ของธนาคารซึ่งเป็ นสถาบันการเงิน ทังในด้
้ านของการใช้ ชื่อ เครื่ องหมายการค้ า และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริษัทย่อย
7. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสินเชื่อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันสัมพันธ์ ร่วมกับบทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ
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ควบคุม และกากับดูแลบริ ษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทังบริ
้ ษัทย่อยมีวฒ
ั นธรรมองค์กร
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2

การแต่ งตัง้ กรรมการผู้แทน

เพื่อให้ การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็ นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการกากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการ
จึงกาหนดนโยบายในการแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทนในบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1.

ธนาคารจะแต่งตังกรรมการผู
้
้ แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร

2.

ประธานกรรมการบริษัท ต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคาร
้

3.

กรรมการผู้จดั การ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตังต้
้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร (กรณี การแต่ งตัง้ กรรมการผู้ จัดการเฉพาะบริ ษั ท ย่อ ยที่ ป ระกอบธุ รกิ จ การให้ สิ น เชื่ อหรื อธุ รกรรมที่ มี
ลักษณะคล้ ายสินเชื่อทุกบริษัทต้ องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

4.

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารที่มีหน้ าที่ควบคุมดูแลบริ ษัทย่อย จะพิจารณานาเสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริหารของ
ธนาคาร โดย
4.1

การแต่งตัง้ กรรมการผู้แทนใหม่ ให้ นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการ
โดยผ่านคณะประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หาร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบ าล
หรื อ โดยแนวปฏิบตั ิอื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดขึน้ ในอนาคต

4.2

การแต่ งตัง้ กรรมการผู้ แทนเดิ ม กลับ เข้ าดารงตาแหน่ ง อีกวาระ ให้ น าเสนอคณะประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้

5.

ธนาคารอาจพิจารณาแต่ งตั ง้ บุ คคลภายนอกที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจและการบริ หาร เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการได้
ตามความเหมาะสม

6.

กรณี มี กรรมการผู้ แ ทนมากกว่ า 1 คน ธนาคารอาจแต่ งตั ง้ กรรมการ 1 คน เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น กรรมการ Lead
Director โดยจะเป็ นผู้บริหารระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารขึน้ ไป เพื่อเป็ นผู้ ดาเนินการในการรวบรวม นาเสนอ
ข้ อมูลและให้ ความเห็นต่อผลการดาเนินงานของบริษัท

7.

ผู้ที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผู้แทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

8.

พนักงานที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการผู้แทนต้ องไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในบริ ษัทที่ธนาคารส่ง
เข้ าร่วม เป็ นกรรมการบริษัท

9.4.3

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน

1.

กรรมการผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทังผลตอบแทนทุ
้
กประเภททัง้ ในรูปที่เป็ นตัว
เงินและไม่เป็ นตัวเงิน

2.

กรรมการผู้แทนของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของบริษัทย่อยให้ สอดคล้ องกับของธนาคาร โดย Lead Director จะทาหน้ าที่ร่วมกับ
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2.1

กลยุทธ์องค์กร ที่จะเป็ นผู้สื่อสารถ่ายทอดนโยบายปั จจุบนั จากธนาคารให้ กรรมการผู้แทนทราบ

2.2

หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัทย่อ ยและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่ เกี่ยวข้ องกับ หน่วยงานที่ กากับดูแ ล
บริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารรายงานประเด็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ แก่ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทุก 6 เดือนหรื อตามความเหมาะสม

3.

ติดตามและควบคุ ม การดาเนิ น การของบริ ษั ทย่ อยให้ เป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่
ธนาคารและหน่ วยงานที่ กากั บ ดู แ ลธนาคารกาหนด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิผล รวมทัง้ ไม่ ให้ เกิ ด
ประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

4.

นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริษัทย่อยต่อธนาคาร

5.

รายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ทย่ อ ยหรื อการเปลี่ ยนแปลงอื่ น ๆ ที่ มี นัยสาคัญ และอาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ธนาคาร เช่น การเพิ่มทุน/ ลดทุนของบริ ษัทย่อย การซื ้อขาย/ ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงด้ านธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/ กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ

6.

ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร

7.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด

9.4.4

รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่ อยต้ องขออนุมัติจากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุม
คณะกรรมการ

1.

นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

2.

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน

3.

การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปั นผล

4.

การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ วของบริษัท

5.

การขายสินทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินการ

6.

การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ/ การเปลี่ยนแปลงด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net Tangible
Asset

7.

การเลิกกิจการ/ หยุดพักชาระหนี/้ ล้ มละลาย

8.

รายการเกี่ยวโยงทังกั
้ บธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท

9.

การกู้ยืมเงินที่มีขนาดรายการตัง้ แต่ 15% ของ NTA และการทาสัญญาคา้ ประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มขี นาดรายการ
ตังแต่
้ 15% ของ NTA

10.

การเปลี่ยนแปลงด้ านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ

11.

เรื่ องอื่น ๆ ของบริษัทย่อยที่กรรมการผู้แทน หรื อ หน่วยงานที่กากับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคาร
และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้แทนอย่างมีนยั สาคัญ
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ ให้ ความสาคัญในการถือป ิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลง ทษเรื่ องการไม่ป ิบตั ิตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้ อง การใช้ ข้อมลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้ อง การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การห้ ามจ่าย
สินบนเพื่อผลประ ยชน์ทางธุรกิจ หรื อการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดน ยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประ ยชน์และการป้องกันการใช้ ข้อมล
ภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest)รวมถึง ระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินยั
และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้ การป ิบตั ิงานของผ้ บริหารและพนักงานเป็ นไปด้ วยความถกต้ อง ปร่งใส ยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และป ิบตั ิต่อผ้ มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ 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 า ยมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และคู่มือ ปฏิ บัติงานเรื่ องการซื ้อ/ขายและลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์
ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้ กาหนดให้ กรรมการ และผู้บ ริ หารลงนามรับทราบแนวปฏิ บัติที่เกี่ยวข้ อง ที่ กาหนดให้ กรรมการและผู้ บริ ห าร มี
หน้ าที่ รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพ ย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญั ติหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีแก้ ไขเพิ่มเติม) ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ งให้ เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริ หารพร้ อมผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดือน นอกจากนัน้ ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหาก
มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย
ธนาคารได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ธนาคารจึงได้ กาหนดให้ หน่วยงานบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการเป็ น
หน่วยงานเดียวที่ทาหน้ าที่ในการนาส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
ก.ล.ต. โดยได้ ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
สาหรับ แนวทางการป้ องกัน การใช้ ข้ อมูลภายใน ธนาคารได้ กาหนดแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ การกระท าความผิดวินัยและการ
กระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ การปฏิบัติงานของผู้บริ หารและพนัก งานเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ยึด
มั่น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และปฏิ บั ติต่อ ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ยทุ กฝ่ ายอย่ างเป็ น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บัติตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยเรื่ องการใช้ ข้อ มูลภายใน และห้ ามพนัก งานที่มีโอกาสได้ รับ ข้ อมูลภายในเป็ นประจา หรื อ
บุคคลที่มีโอกาสได้ รับข้ อมูลภายในเพียงบางโอกาสทาการซื ้อขายหลักทรัพ ย์ จนกว่ าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลัง จากได้ มี การ
เผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ ามนาข้ อมูลภายในที่ได้ รับเปิ ดเผยแก่ครอบครัวและ/หรื อบุคคลอื่นตลอดเวลาแม้ พนักงานและ/
หรื อครอบครัวนัน้ ๆ จะมิได้ ซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อจะมิได้ ประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานแสวงหา
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรื อเพื่อบุคคลอื่น นอกจากนีใ้ นกรณีที่มีเหตุการณ์ อนั อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารจะทาการกาหนดช่วงเวลาการห้ ามซื ้อ/ขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม สาหรับกลุ่มคนที่ได้ รับข้ อมูลภายในที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์
นันๆ
้ อีกด้ วย
ทัง้ นี ้ กากับการปฏิบัติงานจะทาหน้ าที่สนับสนุนฝ่ ายจัดการ ในการบังคับให้ เป็ นไปตามนโยบายและคู่มอื ปฏิบตั ิงาน รวมทัง้
จัดให้ มี กลไกที่ เหมาะสมในการติ ดตามการดาเนิน การให้ เป็ น ไปตามนโยบายและคู่มื อ ปฏิ บัติงานดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
9.5.2 มาตรการลงโทษ ธนาคารได้ ถือปฏิบัติเ กีย่ วกับมาตรการลงโทษเรื่ องการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
การใช้ ข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การห้ ามจ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการตกลงทางธุรกิจใด ๆ ทัง้ กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินยั และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct)
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงานเป็ นไปด้ วยความถูกต้ องโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี )audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสาหรับรอบปี ที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 14,490,000 บาท
-สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ ูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบั ญชีที่ผ้ ูสอบบัญชีสังกั ด
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 458,370 บาท
9.6.2

ค่ าบริการอื่น )non-audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจะต้ องจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้ แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose
Audit Engagement) และการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures) ให้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 1,650,000 บาทและจะต้ องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ยงั ให้ บริ การไม่แล้ วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 875,000 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ ูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 4,860,000บาท และจะต้ องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้ บริการไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 9,960,000 บาท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เปิ ดเผยข้ างต้ น ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ที่ มีสถานะ
เป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคารเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี 2562 ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
9.7

การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ

ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทัง้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สร้ างความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย สังคม และผู้เกีย่ วข้ องทุกฝ่ าย จากความตัง้ ใจดังกล่าวทา
ให้ ธนาคารได้ รับ ผลการประเมิ น ด้ านการกากับ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ยนในระดับ “ดี เลิ ศ ” (Excellent) จากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย IOD มาอย่างต่อเนื่อ ง ธนาคารได้ ดาเนินการเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกากั บดูแลกิจการที่ ดีอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ตาม
โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR)
ของสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) รวมทัง้ หลักเกณฑ์ ในระดับ มาตรฐานสากล อาทิ เช่น ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) , Sustainability Disclosure Standard (GRI) และ Sustainability Reporting
Disclosure (SDG)
ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ พิจารณาบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแล
ธนาคาร เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และบริ บทของธนาคารที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตามปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งประเด็นสาคัญที่ได้ เห็นชอบ
ให้ มีการดาเนินการในปี นี ้ประกอบด้ วย
หลักการกากับดูแลกิจการ
สิ่งที่ธนาคารดาเนินการ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ บทบาทหน้ าที่ ค ณะกรรมการ จากหลักปฏิบตั ิที่ 1 – 5 ธนาคารได้ นามาเพิ่มเติมในปี 2562 ได้ แก่
ธนาคารได้ แก่
1. การจัดทานโยบายสิทธิมนุษยชนและเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ธนาคาร
หลักปฏิบตั ิที่ 1:
2. การจัดอบรมให้ กรรมการตาม skill matrix ทัง้ นี ้ ธนาคารส่ งเสริ ม
บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ กรรมการในฐานะ
ให้ กรรมการเข้ าร่ ว มการ สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ าน Cyber
ผู้นาองค์กร (รวมถึงการดูแลการจัดการบริ การลูกค้ าเป็ น
Resilience ซึ่ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ จั ด ขึ น้ ในระหว่ า งปี
ธรรม)
2562 เพื่ อ ให้ กรรมการของสถาบั น การเงิ น ได้ รับ ความเข้ า ใจใน
หลักปฏิบตั ิที่ 2 :
เรื่ อง IT Governance เพิ่มขึน้
ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลักของกิ จ การที่
3. การติ ด ตามจ านวนครั ง้ ที่ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ของกรรมการตาม
เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
กาหนดการประชุมในระหว่างปี
หลักปฏิบตั ิที่ 3 :
4. การจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ระห ว่ า งคณ ะกรรมการตรวจสอบ
เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
หลักปฏิบตั ิที่ 4 :
สรรหาและพั ฒ นาผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห าร
บุคลากร
หลักปฏิบตั ิที่ 5:
ส่ง เสริ มนวัต กรรมและการประกอบธุ รกิ จอย่ างมี ความ
รับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 6:
จากหลักปฏิบตั ิที่ 6 – 7 ธนาคารได้ นามาพิจารณาดาเนินการดังนี ้
ดู แ ลให้ มี ระบบการบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุ ม ธนาคารกาหนดให้ คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทบทวนบทบาทหน้ าที่ใน
ภายในที่เหมาะสม
การบริห ารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมความเสี่ยงทัง้ หมดรวมทัง้ ที่จะเกิดใหม่
หลักปฏิบตั ิที่ 7:
ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้ านข้ อมูลลูกค้ า และวัฒ นธรรมการ
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล บริ หารความเสี่ยง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดความ
เสี่ ยงและหน่ วยงานที่ กากั บ ดู แลความเสี่ ยงภายในธนาคาร รวมถึ งกลุ่ ม
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หลักปฏิบตั ิที่ 8:
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิ จ ทางการเงิน ของธนาคาร (ดู หัว ข้ อ 9.2 คณะกรรมการกากั บ ความ
เสี่ยง)
ธนาคารได้ เพิ่ ม การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอคาถาม
เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นล่ ว งหน้ าผ่ า นช่ อ งทางที่ ธ นาคารก าหนด
(https://www.tmbbank.com/ir/share_meetings/agenda)

ในปี 2562 มีกรรมการได้ เข้ าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี ้
Directors
หลักสูตรอบรม
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (1)
• Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

4. นายสิงหะ นิกรพันธุ์

5. นายธีรนันท์ ศรี หงส์
6. นายจุมพล ริ มสาคร

•

IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Cyber Resilience สาหรับกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแห่งประเทศไทย
Strategic Board Master Class, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Cyber Resilience สาหรับกรรมการ, ธนาคารแห่งประเทศไทย
Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Bangkok FinTech Fair 2019 ภายใต้ แนวคิด Collaboration for the Future of
Finance, ธนาคารแห่งประเทศไทย
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 9 สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•
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7. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

8. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

9. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Recovery Planning, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Recovery Planning, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแห่งประเทศไทย
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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10.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ตัง้ แต่การเปลี่ ยนแปลงองค์กร (TMB Transformation) ครัง้ สาคัญในปี 2552 ซึ่งเป็ น จุดเริ่ มต้ นของธนาคารภายใต้ ป รัช ญา
Make THE Difference นับเป็ นเวลากว่า9 ปี แล้ วที่ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ คิดค้ นและลงมือทาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิง่ เดิมๆ ให้ ดีขึ ้น รวมถึงมี
การพัฒนาวิธีการทางาน ศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงระดับองค์กร เป็ นที่มาของการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรู ปแบบใหม่ๆ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก่อให้ เกิดประสบการณ์ ที่ดีสาหรับลูกค้ าทัง้ ยังช่วยพัฒนามาตรฐานวงการธนาคารไทย เพื่อให้ ธนาคารได้ รับความ
ไว้ วางใจจนเป็ นธนาคารที่ลกู ค้ าอยากบอกต่อและแนะนามากที่สุดในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand)
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายข้ างต้ นธนาคารให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณ
ของพนักงาน และการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง
ทางการค้ า ผู้ลงทุน หน่วยงานทางการ รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ ได้ รับการปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของธนาคาร สังคมรอบข้ างและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ธนาคารมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่นาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้ องการลูกค้ า การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ
โดยให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการสร้ างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุ กฝ่ ายของธนาคาร ตาม
หลักการ 8 ประการของธนาคาร ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารให้ ความสาคัญยิ่งต่อ การประกอบกิจการด้ วยความเป็ น ธรรม ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบาย เรื่ อ ง การกากับ ดูแ ล
กิจการ ในหมวดบทบาทผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งคณะกรรมการได้ ให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ ผ้ ู
มีส่วนได้ เสียได้ รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ าและดาเนินการแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไว้ กับคู่
ค้ าอย่างเคร่งครัด ดาเนินธุรกิจด้ วยหลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน ปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาด้ านการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้
โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ ายตาแหน่งหน้ าที่ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และมีการกาหนดผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมเทียบเคียงได้ กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเสริ
้ มสร้ างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ ้นในองค์กร
2. การต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ธนาคารตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นสาเหตุสาคัญต่อการทาลายความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ เสียต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ ตลอดจนส่งผลให้ ธนาคารต้ องสูญเสียผลประโยชน์ หรื อมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนัน้ ธนาคารจัดให้ มี
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชันเพื่อให้ กรรมการและพนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน และธนาคารได้ กากับดูแลให้ กรรมการ
และพนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย โดยธนาคารมีมาตรการดูแล
และให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทัง้ หมดนี ้ จะช่วยสร้ างความตระหนักถึงการมี
ส่ว นร่ วมที่ จะรับ ผิ ดชอบในการป้ อ งกั นและต่ อ ต้ า นการคอร์ รัป ชันมิ ให้ เกิ ดขึน้ ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ กรที่
ปราศจากการคอร์ รัป ชัน และทาให้ มั่นใจว่า ธนาคารเป็ นองค์กรที่ มีการดาเนินธุ รกิจที่ โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชัน รวมถึงการ
ส่งเสริ มให้ กรรมการธนาคารและ ผู้ บริ หารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านธรรมาภิ บาลและสร้ างวัฒ นธรรมการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดภี ายในองค์กร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ ธนาคารให้ ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียม
กันของพนักงาน ธนาคารกาหนดนโยบายชัดเจนที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และนโยบายในการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน
เช่น นโยบายจ้ างงาน และการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันกับคนทุกเพศ อายุ เชือชาติ
้
สีผิว ฐานะ
ที่ครอบคลุมสตรี ผู้พิ การหรื อ กลุ่มผู้ ด้อ ยโอกาสอื่น ๆ การเข้ า ร่ วมงานและได้ รับ ค่า จ้ าง อย่ างเป็ นธรรม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ มี การ
ปรึ กษาหารื อระหว่างธนาคารกับพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการ ธนาคารสนับสนุนให้ พนักงานเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน จัดให้ มี
ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน และเกือ้ หนุ นให้ พ นักงานมี โอกาสได้ รับผลตอบแทนและการเลื่อนขัน้ ตามความรู้ ค วามสามารถ
ได้ รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง จัดให้ สถานที่ทางานมีความสะอาดและ ปลอดภัยทังอุ
้ ปกรณ์การทางาน
และสภาพแวดล้ อ มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน รวมถึงธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human
Rights) ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายของธนาคารโดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่น
กาเนิ ด เชื อ้ ชาติ ภาษา อายุ การศึ กษา สถาบัน เพศ ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุข ภาพ สถานะของบุ คคล และฐานะทาง
เศรษฐกิจหรื อสังคม นอกจากนี ้ธนาคารมีกระบวนการบริ หารจัดการคู่ค้าเพื่อคัดกรองคู่ค้าในเรื่ องสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรมีการ
ปฏิบัติ ที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกั นต่อพนักงานและแรงงาน และเพื่อป้ องกันความเสี่ยง ด้ านสิท ธิมนุษ ยชนที่อาจเกิดขึน้ จากคู่ค้ า
ธุรกิจ และธนาคารได้ จัดทาจรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code Conduct) ที่ครอบคลุม การปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนไว้
ให้ คู่ค้ารับทราบและยอมรับปฏิบตั ิตาม
ในกรณี ที่เกี่ยวกับลูกค้ าซึ่งมีสิทธิได้ รับความคุ้มครองและการปฏิบัติที่ดีจากคุณภาพสินค้ าและบริการของธนาคารดังนัน้
ในการส่ งมอบสิน ค้ าและบริ การธนาคารคานึ งถึงความเป็ น ธรรมของอัตราค่าธรรมเนียม ความปลอดภัย และความครบถ้ ว นของ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์และการบริ การตลอดจนถึ งเงื่อนไข ต่างๆ ตามที่แจ้ งกับ ลูกค้ า ผ่านการโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ หรื อ สัญ ญาที่
เกีย่ วข้ อง
จรรยาบรรณของธนาคารส่งเสริมให้ ทุกคนสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางานโดยไม่แสดงพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะความแตกต่างเรื่ องถิ่นกาเนิด เชือชาติ
้
ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ
สถานะทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักถึงคุ ณค่าของทรัพยากรบุ คคลที่มี ต่อ การขับ เคลื่ อ นธุ รกิจของธนาคารและการสร้ า งประโยชน์ให้ สังคม
ธนาคารจึงมุ่งคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้ วย การจัดให้ มีระบบการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นเหมาะสม เป็ นธรรมแก่พนักงาน การ
จัดให้ มี ระบบการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคลในเรื่ อ งการแต่ ง ตัง้ โยกย้ า ย รวมถึ ง การให้ เงิ น โบนั สและการลงโทษที่ ชัด เจน การให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
นอกจากนี ้ธนาคารยังให้ ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานโดยสถิติในปี 2562 แสดงดังนี ้
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ ในปี 2562
- ไม่มี อัตราการหยุดงานหรื อตั ราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ของพนักงานในปี 2562
- ไม่มี –
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ ความสาคัญกับ ความพึง พอใจสูง สุดและความเชื่อมั่นของลูกค้ าที่มี ต่อธนาคาร ธนาคารมุ่งเน้ นการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และให้ บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้ า โดยคานึงถึงความต้ องการและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
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และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม และดูแ ลการปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กับ ลูกค้ าอย่ างเคร่ งครัด ด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเอาใจใส่อย่างสมา่ เสมอ
ธนาคารให้ ความสาคัญกับการจัดการด้ านการให้ บริการแก่ลูกค้ าอย่างรับผิดชอบและเป็ นธรรมซึ่งเป็ นสิทธิขัน้ พืน้ ฐานของ
ผู้บริโภค และเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสนับสนุนให้ ธนาคารดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน โดยธนาคารยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บริการแก่ผ้ บู ริโภคทังหมด
้
9 ระบบ ได้ แก่
(1) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงผลักดันอย่างเป็ นรูปธรรม กาหนดให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร และมีผ้ รู ับผิดชอบชัดเจน
(2) การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์เหมาะสมกับลูกค้ า ความสามารถของพนักงานขาย ช่อ งทางการขาย ระบบงานและการควบคุม และมี
เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
(3) การจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมเช่น ให้ คุณภาพการขายเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญของค่าตอบแทน และมีมาตรการลงโทษเหมาะสม
บังคับใช้ จริง
(4) กระบวนการขายให้ ข้อมูลครบถ้ วนชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้ า
(5) การสื่อสารและให้ ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการให้ บริการอย่างเป็ นธรรมเป็ นไปอย่างทัว่ ถึ ง
(6) การดูแลข้ อมูลลูกค้ ามีความปลอดภัยและคานึงถึงความเป็ นส่วนตัว
(7) การดูแลลูกค้ าหลังการขายมีความเป็ นธรรม
(8) การควบคุม กากับ และตรวจสอบมีความรัดกุม
(9) ระบบการปฏิบตั ิงานและแผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ให้ บริการได้ อย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความสาคัญในการมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ทัง้ จากการวางนโยบายด้ านสินเชื่อที่มีความระมัดระวังถึง
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมการให้ สิน เชื่ อ เพื่ อ การสนับ สนุ น โครงการที่ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การดู แ ลรักษา
ธรรมชาติห รื อสิ่งแวดล้ อม และการบริ หารจัดการด้ านอาคารและสถานที่เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องตามหลักการของ
United Nation Global Compact (UNGC) ธนาคารสนับสนุนให้ มีโครงการรณรงค์ต่างๆ และการใช้ อุปกรณ์ ในอาคารที่สามารถลด
ปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศ น ้าและขยะ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ธนาคารสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มและปลุกจิตสานึกให้ กับชุมชนและสังคมทั่วประเทศผ่านกิจกรรม
“เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือโครงการทางสังคมต่าง ๆ ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อ
สร้ างโอกาสและส่งเสริ มให้ เยาวชน รวมทังสั
้ งคม เกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ ขี ึ ้นอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ ปรัชญา “Make THE Difference”
ธนาคารสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาความรู้ และทักษะรวมถึงจัดให้ มีโครงการภายในธนาคารเพื่อทาการพัฒนาระบบและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารเพื่อให้ บริการที่ตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้ าในการได้ รับบริการที่ดีขึ ้น
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่งเสริมให้ พนักงานได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
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จากหลักการทัง้ 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุปการดาเนินการตามหลักการที่เน้ นกับผู้มีส่วนได้ เสียของธนาคารแต่ละกลุ่มได้ ดังนี ้
หลัก 8 ประการ/
ผู้มีส่วนได้ เสีย

การประกอบ
กิจการด้ วย
ความเป็ น
ธรรม

ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
ลูกค้ า
คูค่ ้ า
เจ้ าหนี ้
คูแ่ ข่งทางการค้ า
ผู้ลงทุน
หน่วยงานทางการ









การ
ต่ อต้ าน
การ
ทุจริต
คอร์ รัป
ชัน





การ
เคารพ
สิทธิ
มนุษยชน

การปฏิบัติ
ต่ อแรงงาน
อย่ างเป็ น
ธรรม

ความ
รับผิดชอบ
ต่ อ
ผู้บริโภค







การร่ วม
การดูแล นวัตกรรม
พัฒนา
รักษา
และ
ชุมชนหรือ สิ่งแวดล้ อม เผยแพร่
สังคม
นวัตกรรม


















10.2 ประเด็นสาคัญด้ านความยั่งยืน
ทีเอ็มบีประเมินประเด็นสาคัญด้ านความยัง่ ยืนเพื่อระบุและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่มีความสาคัญต่อธนาคารและผู้มีส่วน
ได้ เสียในปี 2562
กระบวนการประเมินประเด็นสาคัญด้ านความยั่งยืน
1. การระบุประเด็นด้ าน 2. การจัดลาดับประเด็นด้ าน
3. การตรวจสอบความถูกต้ อง 4. การทบทวน
ความยั่งยืน
ความยั่งยืนที่สาคัญ
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ทบทวนความเกี่ยวข้ องและ
ระบุและพิจารณาประเด็น จัดลาดับประเด็นด้ านความยั่งยืนที่ อนุมตั ิประเด็นสาคัญด้ านความ ความสาคัญของประเด็น โดย
ด้ านความยัง่ ยืนที่มี
สาคัญและเกี่ยวข้ องกับธนาคาร
ยัง่ ยืนโดยผู้บริหารและ
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ผลกระทบต่อธนาคารอย่าง ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากหน่วยงาน
คณะกรรมการบริษัท
เสียจากภายในและภายนอก
มีนยั สาคัญ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้
องค์กร
เสีย
จากการดาเนินการประเมินประเด็นสาคัญด้ านความยั่งยืน มี 12 ประเด็น ได้ แก่
1. การสร้ างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้ า
2. การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
3. การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
4. ระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์
5. การมีธรรมาภิบาล
6. การให้ บริการลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม
7. การบริหารจัดการความเสี่ยง
8. การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
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การให้ ความรู้และการให้ โอกาสในการเข้ าถึงทางการเงิน
การให้ สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมของธนาคาร

สาหรับรายละเอียดของโครงการต่างๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จากรายงานเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ได้ จากเวบไซต์ของ
ธนาคาร www.tmbbank.com ในหัวข้ อ “ความยัง่ ยืน” หรื อสแกน QR Code https://www.tmbbank.com/sustainability/ourposition.html
10.3 รายละเอียดการดาเนินงาน
สาหรับรายละเอียดการดาเนินงาน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จากรายงานเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ได้ จากเวบไซต์ของ
ธนาคาร www.tmbbank.com ในหัวข้ อ “ความยัง่ ยืน” หรื อสแกน QR Code https://www.tmbbank.com/sustainability/ourposition.html
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิน งานของธนาคาร โดยให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุม ภายในทัง้ ใน
ระดับบริ หารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้ าที่ และการกาหนดอานาจ
และระดับในการอนุมัติรายการเพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียและธนาคารได้ รับการดู แลอย่างเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทาหน้ าที่
กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนีเ้ พื่อให้ ความ
เชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ หน่ว ยงานตรวจสอบได้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในธนาคารและรายการระหว่างกัน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร และรายงานผลการตรวจสอบยังเป็ นเครื่ องมือให้ ฝ่ายบริหารพัฒนากระบวนการและการควบคุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ร่ว มประชุ มด้ วย ได้ พิ จารณาและรับทราบผลการประเมิน ระบบการควบคุม ภายในของธนาคาร ซึ่งนาเสนอโดยหัวหน้ าเจ้ าหน้ า ที่
บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้ พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามองค์ประกอบสาคัญ 5
ประการ ได้ แก่ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งโดยทัว่ ไป
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคงต้ องมี การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปั จจัย
ความเสี่ยงของสภาพแวดล้ อมในยุคดิจิทลั และได้ ติดตามพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการการควบคุมภายในโดยฝ่ ายบริหาร
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ คาแนะนาและติดตามการดาเนิ นงานตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ และมีการรายงานความ
คืบหน้ า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการ จานวน 3 ท่ าน ซึ่ง เป็ น
กรรมการอิสระ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่บริหารและพนักงานธนาคาร ได้ ปฏิบตั ิภาระกิจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1. สอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น หรื อ รายการที่ อาจมี ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับ ธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ พิ จารณารายงานกากับดู แลของหน่ วยงานกากั บดูแ ลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกาชับให้ พนักงานปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
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พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี รวมทัง้ เสนอการเลิ กจ้ างผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี รวมทัง้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการว่าจ้ างหรื อการทาข้ อตกลงกับผู้สอบบัญชี
ในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติง านด้ า นการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่ า งใกล้ ชิ ด ตัง้ แต่ ก ารอนุ มัติ แ ผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานด้ านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้ สายงานตรวจสอบสามารถ
ปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัตหิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของทางการ
ทบทวนและติดตามข้ อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้ แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ ไขอย่าง
เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มทัง้ สิ น้ 15 ครัง้ ในระหว่างปี 2562 การเข้ าร่ วมประชุม ของกรรมการแต่ละท่ า นได้
รายงานไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการในรายงานประจาปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและความร่วมมือด้ วยดี จากฝ่ ายจัดการของธนาคาร ทัง้ ได้ เชิญผู้เกี่ยวข้ องเข้ าชีแ้ จงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบถามและรับฟั งคาชีแ้ จงจากผู้บ ริห ารและผู้สอบบัญชีในเรื่ องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน
และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว
มี ค วามถู กต้ อ งตามที่ 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 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้ าทั่วไป นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิ บัติงานและความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ของผู้ สอบบัญ ชี ภ ายนอกในปี ที่ ผ่ านมา พร้ อมทัง้ ได้ พิ จ ารณาถึง การสับ เปลี่ ยนหมุน เวียนผู้ตรวจสอบบัญ ชีเห็ น ว่า มี ความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ หลักเกณฑ์ ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบในการเสนอรายชื่อ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจาปี 2563 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคง
ต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและปั จจัยความเสี่ยงของสภาพแวดล้ อมในยุค
ดิจิ ทัล ธนาคารยังคงให้ ความสาคัญ กั บ การปฏิ บัติ และการบังคับ ใช้ อ ย่ างต่ อ เนื่อ ง ให้ การฝึ กอบรมที่ จาเป็ นแก่ พ นักงาน รวมทัง้
กระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ ไข และมาตรการทางวินัยต่อผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้ การปฏิบัติ
บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ น ยา้ ให้ ฝ่ายบริ หารแก้ ไขการดาเนิน งานตามข้ อสังเกตจาก
การตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้ า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงานของธนาคาร
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ นายสุนทร รักพาณิชย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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11.3.2 หัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ นายวรุ ณ กาญจนภู ดารงตาแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารกากับการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที่ เกี่ยวข้องกับงานกากับ
ดูแลการปฏิ บตั ิ งาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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12.

รายการระหว่ างกัน

12.1

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี

ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งประกอบด้ วยคานิยามและลักษณะความสัมพัน ธ์
นโยบายการกาหนดราคา รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผู้บริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ยอดคงเหลือกับบุคคล
หรื อกิจการที่ เกี่ยวข้ องกัน ผลตอบแทนของผู้บ ริ หารระดับสูง ผลประโยชน์ อื่นที่จ่ ายแก่ผ้ ูบ ริ หารระดับสูงในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12.2

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน

ในการทาธุรกิจ ธนาคารจะยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้ อง โปร่ งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็ นสาคัญโดยธนาคาร
ได้ ให้ ความสาคัญ ต่ อ การป้ อ งกั น ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละการท ารายการระหว่า งกั น และรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ตาม
ข้ อกาหนดของทางการ จึงได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริห ารระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารขึน้ ไปเปิ ดเผยข้ อมูลความสัมพันธ์ หรื อ
ความเกี่ ยวโยงในกิจ การที่ มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องหรื อ เกี่ ยวโยงกันเป็ นประจาทุ กไตรมาส และได้ จั ดท านโยบาย TMB Policy on
Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทัง้ คู่มือปฏิบัติในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์
ขัดแย้ ง โดยในการพิจารณาทารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะดาเนินการด้ วยหลักความ
เสมอภาคและยุติธรรม เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทัง้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้ องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม รวมทัง้ ต้ องเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้ อง
ธนาคารไม่ มีนโยบายให้ สินเชื่อโดยตรง แก่ กรรมการและผู้บ ริ หาร รวมทัง้ ผู้ เกี่ยวข้ อง สาหรับ การให้ สิ นเชื่อหรื อ ลงทุน ใน
กิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรื อผู้บริ หารระดับสูงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง จะต้ องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผลการดาเนินงาน
หรื อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ ต้ องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้ าทัว่ ไป มีการควบคุมปริ มาณการให้ สินเชื่อหรื อลงทุน
มิให้ มีปริ มาณเกินสมควร และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารด้ วยมติเอกฉันท์ โดยกรรมการหรื อผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่
อาจมีผลประโยชน์ขดั 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 ทังนี
้ ้ รายการทังหมดจะถู
้
กเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการ
กาหนด
สาหรับการทารายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมั่นในหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และผู้ถือหุ้น
โดยอย่างน้ อยจะต้ องมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไป (arm’s length basis) ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น รวมทังจะมี
้ การปรับปรุ งนโยบายและคู่มือปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่องด้ วย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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

ธนาคารไม่มีการให้ บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรื อบริษัทร่ วม แทนการถือหุ้นของ
ธนาคารโดยตรง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ในการอ่ านคาอธิบ ายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริ ห าร ผู้ลงทุน ควรอ่ านประกอบกั บงบการเงิน ของธนาคาร ซึ่งมี การสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ ซึ่งในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้ องใช้ ดุลยพินิจ การประมาณการและข้ อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนัน้ ๆ
เพื่อให้ การจัดทางบการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1

งบการเงิน

งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 ตรวจสอบโดย คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
13.2

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ ตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและได้ แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

13.3
ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรั บระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

2562

หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2561 ร้ อยละของ 2560 ร้ อยละของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์
รวม
รวม
รวม

23,853
236,311
10,399
166,265
8,953

1.3
12.7
0.6
8.9
0.5

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
-

1,458,961
1,883
1,460,844
(66,736)
(44,538)
(939)
1,348,630
4,810
23,642
22,363
1,496
4,969
6,499
1,858,190

78.5
0.1
78.6
(3.6)
(2.4)
(0.1)
72.5
0.3
1.3
1.2
0.1
0.3
0.3
100.0

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
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 106,223,552,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2561 และ 2560: 44,108,738,479 หุ้น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 96,359,354,380 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2561: 43,851,893,110 หุ้น และ
31 ธันวาคม 2560: 43,839,858,871 หุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2562

1,398,112
86,626
3,382
418
9,719
108,835
5,150
1,855
4,730
18,186
26,366
1,663,379

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2561 ร้ อยละของ 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์
รวม
รวม
75.2 649,568
4.7 64,267
0.2
3,505
396
0.5
7,328
5.9 35,124
0.3
1,221
0.1
630
0.3
1.0 17,594
1.4 13,301
89.6 792,934

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

ร้ อยละของ
สินทรัพย์
รวม
72.5
7.2
0.4
1.0
4.0
0.2
0.1
2.2
1.8
89.4

100,912

5.4

41,903

4.7

41,903

5.0

91,541

4.9

41,659

4.7

41,648

4.9

43,217
6,042

2.3
0.3

404
4,811

0.5

379
5,097

0.6

0.3
2,550
5.5 40,182
11.0 89,856
11.0 89,856
100.0 843,872

0.3
4.8
10.6
10.6
100.0

3,360
50,617
194,777
34
194,811
1,858,190
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม
หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
2562
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้ อยค่ า และภาษีเงินได้
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

39,837
12,972
26,865
11,343
3,245
8,098
1,528

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ 2561
ร้ อยละ
2560
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม
รวม
71.1 35,128
56.6 34,713
68.9
23.2 10,631
17.1
9,979
19.8
47.9 24,497
39.5 24,734
49.1
20.2 12,764
20.6 13,533
26.9
5.7
3,427
5.5
2,947
5.9
14.5
9,337
15.1 10,586
21.0
2.7
1,529
2.4
1,147
2.3

(22)
1,956
324
1,072
39,821

3.5
0.6
1.9
71.1

(11)
11,963
64
663
48,042

19.2
0.1
1.1
77.4

(24)
64
932
37,439

0.1
1.8
74.3

9,629
48
3,597
1,358
6,042
20,674

17.2
0.1
6.4
2.4
10.8
36.9

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

19,147
10,337
8,810
1,588
7,222

34.2
18.5
15.7
2.8
12.9

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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้ านบาท (ยกเว้ นร้ อยละ)
2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ เกีย่ วกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ
2561
ร้ อยละ 2560
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม

ร้ อยละ
ของรายได้
รวม

423

0.7

(80)

(0.1)

103

0.2

(41)

(0.1)

(10)

-

(51)

(0.1)

(76)
306

(0.1)
0.5

18
(72)

(0.1)

(10)
42

0.1

1,338

2.4

(48)

(0.1)

(40)

(0.1)

(112)

(0.2)

79

0.1

193

0.4

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

(245)
981
1,287
8,509

(0.4)
1.8
2.3
15.2

(6)
25
(47)
11,554

(0.1)
18.6

(31)
122
164
8,892

(0.1)
0.2
0.3
17.7

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

7,222
7,222

12.9
12.9

11,601
11,601

18.7
18.7

8,687
41
8,728

17.2
0.1
17.3

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8,509
8,509

15.2
15.2

11,554
11,554

18.6
18.6

8,851
41
8,892

17.6
0.1
17.7

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

0.1485

0.2646

0.1982

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

0.1485

0.2646

0.1981

รายการที่ต้องไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ เกีย่ วกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ ดาเนินการเข้ าซื ้อหุ้นในธนาคารธนชาต มีผลให้ ธนาคารธนชาตมีสถานะเป็ นบริษัทย่อย
ของธนาคาร ทังนี
้ ฝ้ ่ ายบริหารคาดว่าหากธนาคารและบริษัทย่อยได้ มีการซื ้อธุรกิจตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 จะมีกาไรสุทธิรวมสาหรับ
ปี เพิ่มขึ ้นจานวนประมาณ 10,000 ล้ านบาท ในการกาหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ ายบริหารใช้ ข้อสมมติโดยกาหนดให้ มูลค่ายุติธรรมมีมูลค่า
คงเดิม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ ้นในระหว่างงวดนันได้
้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ทังนี
้ ้ การประมาณกาไรสุทธิ
ดังกล่าวไม่รวมกาไรขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริษัทย่อยที่ซื ้อมา
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

2560

8,810

14,467

10,732

1,730
10,337
(68)
579

1,425
16,100
10
124

1,340
8,915
23
286

661
(5)
14
(80)
(1,956)
-

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

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

22
526
(815)
(324)
(1,940)
(26,865)
(261)
38,639
(11,078)
(2,792)
15,134

11
(471)
(74)
1
(64)
(1,310)
(24,497)
(19)
33,593
(9,339)
(1,288)
16,848

24
(383)
(1,027)
15
(24,734)
(32)
33,783
(8,626)
(2,252)
17,984

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานและ
ประมาณการหนี ้สินอื่น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้ า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการปรับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินที่กาหนด
ให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลีย่ นจากตราสารอนุพนั ธ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
ค่าใช้ จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ รอตัดบัญชี
รายได้ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี ้อื่น
รายได้ ค้างรับอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสัน้
ประมาณการหนี ้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้ างจ่ายอื่น
หนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
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2562

2561

2560

42,464
(3,999)
(9,525)
778
(159)
(155)
(220)

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

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

5,193
(26,659)
(1,857)
(1)
(100)
(1,646)
(960)
152
1,069
19,509

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

12,416
14,932
(367)
(749)
(1,317)
(144)
(19)
323
991
22,349
18,559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนและจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นกู้
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ วเพิ่มขึน้
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้ แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผลให้ ผ้ ูถือหุ้นของธนาคาร
จ่ายเงินปันผลให้ กับส่วนได้ เสียที่ไม่มีจานวนควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม/4 ธันวาคม สาหรับบริษัทย่ อยที่ได้ มาจากการซือ้ ธุรกิจ
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2562

2561

2560

1,229
405
(78,465)
111,714
(18,617)
7,716
(34)
79
(167,070)
(1,250)
(3)
(1,168)
207
(145,257)

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)

20
(14)
(1,850)
59,661
(19,622)
92,549
(5,207)
125,537
(41)
(252)
24,105
23,853

(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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ56-1)
13.4

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560

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)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้ อยละ)(5)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้ อยละ)(6)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์ (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)

67.4
12.9
6.5
4.4
1.5
2.8
4.3

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

50.6
2.8
0.7
0.06

36.4
2.8
1.4
0.07

47.3
3.0
1.1
0.06

8.5
92.2
99.6
84.1
43.7
18.9

8.0
99.6
105.6
81.9
34.8
17.3

8.4
99.2
105.2
81.1
31.1
17.4

3.3
1.1
120
2.3
0.1

4.8
1.1
152
2.8
0.2

3.9
1.4
143
2.4
0.2

อัตรากาไรขั ้นต้ น = รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ / รายได้ ดอกเบี ้ย
อัตราดอกเบี ้ยรับ = รายได้ ดอกเบี ้ย / สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ เฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย / หนี ้สินที่ก่อให้ เกิดดอกเบี ้ยเฉลี่ย(10)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินให้ สินเชื่อ) / รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ + รายได้ ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ + รายได้ จากการดาเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินให้ สินเชื่ อ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กาไรสุทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 เป็ นไปตามข้ อเสนอในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2561
(6) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (งบเฉพาะธนาคาร)
(7) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ + ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ / เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
(8) อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ เฉลี่ย = เงินให้ สินเชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านสินทรัพย์ที่มีดอกเบี ้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนในตราสารหนี ้เฉลี่ย
(10) หนี ้สินที่ก่อให้ เกิดดอกเบี ้ยเฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ านหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยเฉลี่ย + ตราสารหนี ้และเงินกู้ยืมเฉลี่ย

ส่วนที่ 3 หน้ า 154

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ ม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562
ปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้ าทายจากปั จ จัยเสี่ยงหลายด้ านต่อเนื่อ งจากปี ก่อนหน้ า ทัง้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
สงครามการค้ าที่ ยืดเยือ้ และความผันผวนทางการเงิน ทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทุกด้ านมีทิ ศทางชะลอลง โดยในช่ วงครึ่ ง ปี แรก
เศรษฐกิจโลกเข้ าสู่โหมดชะลอตัวชัดเจนมากขึ ้น กอปรกับแรงกดดันสงครามการค้ าสหรัฐฯ-จีนมีความรุนแรงมากขึน้ และค่าเงินบาทแข็ง
ค่าต่อเนื่อง ส่งผลให้ มูลค่าส่งออกของไทยในช่วง 6 เดือนแรกติดลบ 2.9% โดยเฉพาะส่งออกไปตลาดจีนหดตัวถึง 10% สินค้ าหลักๆที่
ได้ รับผลกระทบมากเป็ นกลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์ซึ่งอยู่ในซัพพลายเชนการผลิตสินค้ าส่งออกของจีน เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวได้ รับ
ผลกระทบจากการชะลอของเศรษฐกิจโลกสะท้ อนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตเพี ยง 0.7% ซึ่งเป็ นผลจากนักท่องเที่ยวจีนยังคงไม่ฟื้น
ตัวจากช่วงครึ่งหลังปี 2561ที่เกิดเหตุการณ์เรื อล่มที่จงั หวัดภูเก็ต สาหรับกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางแผ่วลง
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทังในส่
้ วนการลงทุนเครื่ อ งจักรและภาคการก่อสร้ าง ขณะที่ การบริ โภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวได้ ดี
ซึ่งได้ ปัจจัยหนุนจากกาลังซือ้ ในภาคเกษตร การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าคงทนกลุ่มยานยนต์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในไตรมาส
สอง ช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปี แรกให้ ขยายตัวได้ 2.7% แม้ เป็ นอัตราที่ชะลอลง
สาหรับในช่วงครึ่งปี หลัง สงครามการค้ าสหรัฐฯ-จีนมีความตึงเครี ยดมากขึน้ ด้ วยการใช้ มาตรการภาษีตอบโต้ กันต่อเนื่อง ทาให้ มีสินค้ า
ของจีนที่ถูกสหรัฐฯเก็บภาษี เพิ่มขึน้ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงสิงหาคม 2562 คิดเป็ นมูลค่ากว่า 3 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มสินค้ าที่เป็ นซัพพลายเชนของจีนเป็ นวงกว้ างมากขึ ้น โดยเดือนพฤศจิกายน มูลค่าส่งออกของไทยทาสถิติหดตัวถึง 7.4%
ต่าสุดในรอบ 3 ปี และทังปี
้ 2562 มูลค่าส่งออกของไทยอยู่ที่ 2.64 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หดตัว 2.7% โดยตลาดจีนหดตัว 4 % เป็ น
ปั จจัยฉุ ดรัง้ การขยายตัวของเศรษฐกิ จ ทัง้ นี ้ การส่งออกที่ ห ดตัว ต่อ เนื่ องได้ ส่งผลกระทบต่อ กิจ กรรมเศรษฐกิจ ในประเทศชัดเจนขึ น้
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอทัง้ ส่วนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการก่อสร้ าง กอปรกับการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส 4
อยูใ่ นระดับต่าเพียง 4% เนื่องจากกระบวนการจัดทาพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ล่าช้ า ทาให้ เครื่ องยนต์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปี
หลังยังคงเป็ นการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้ ปัจจัยหนุนชัว่ คราวจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยพยุงกาลังซื ้อสะท้ อน
จากยอดใช้ จ่ายในหมวดสิ นค้ าไม่คงทนและภาคบริ การขยายตัวเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ภาคการท่องเที่ยวปรับดีขึ น้ จากการกลับมาของ
นักท่องเที่ยวจีน ทาให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติทงปี
ั ้ อยู่ที่ 39.8 ล้ านคน เพิ่มขึ ้น 3.9% ทัง้ นี ้ จากภาคการส่งออกที่ทรุดตัว และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศเป็ นไปในทิศทางแผ่วลง แม้ ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ าย และภาคการท่องเที่ยวที่
ฟื น้ ตัวในช่วงครึ่ งปี หลัง แต่ก็ไม่สามารถชดเชยผลกระทบที่ ได้ รับ ทาให้ เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวชะลอลงที่ 2.4% ต่าสุดในรอบ
5 ปี ในด้ านตลาดการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 2 ครัง้ จาก 1.75% เป็ น 1.25% ณ
สิ ้นปี 2562 จากการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มชะลอต่อเนื่อง ในขณะที่ค่าเงินบาทเฉลี่ยทัง้ ปี 2562 อยู่ที่ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า
3.9% จากปี 2561 ตามปั จจัยพื ้นฐานเศรษฐกิจที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องและการไหลเข้ าของเงินทุนต่างชาติที่มองเงินบาท
เป็ นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (safe haven)
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2563
ปี 2563 เศรษฐกิ จไทยยังคงเผชิญกั บความท้ าทายทัง้ จากปั จจัย ภายนอกและภายในอย่า งต่อ เนื่ อ งและรุ น แรงขึ น้ ท าให้ เครื่ องยนต์
เศรษฐกิ จ แต่ ละด้ า นมี แรงส่ง ในระดับต่ า ด้ านปั จจัยภายนอก เศรษฐกิ จโลกมี แ นวโน้ ม ฟื ้น ตัวเปราะบางสะท้ อ นจากกองทุ นการเงิ น
ระหว่างประเทศคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มเติบโต 3.4% ปรับดีขึน้ จากปี 2562 แต่เป็ นผลจากปั จจัยฐานต่าของเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจหลักทังสหรั
้ ฐฯ ยูโรโซน ญี่ปนุ่ และจีนต่างเติบโตในอัตราที่ชะลอลง กรณีสงครามการค้ า
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สหรัฐฯ-จีน แม้ มีพฒ
ั นาการที่ดีขึน้ หลังลงนามความตกลงการค้ าเฟสแรก แต่ยงั มีความไม่แน่นอนอยู่ในการเจรจารอบต่อๆไปทาให้ สินค้ า
ส่วนใหญ่ของจีนยังต้ องเผชิญภาษี ในระดับ สูง นอกจากนี ้ ในช่วงต้ นปี เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนและแพร่กระจาย
พบผู้ติดเชือ้ ในหลายประเทศ ทาให้ รัฐบาลจีนออกมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่เข้ มงวด โดยเฉพาะการห้ ามเดินทางเข้ าออกเมืองที่
มีความเสี่ยงและการสัง่ ห้ ามจัดกรุ๊ปทัวร์ เข้ าออกประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบรุ นแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและเป็ นข้ อจากัดการฟื น้ ตัวภาค
การส่งออกไทย จาก 3 ปั จจัยเสี่ยงหลักๆคาดว่าจะทาให้ ภาคการส่งออกไทย(รู ปดอลลาร์ สหรัฐ)ในปี 2563 ยังคงหดตัวที่ 0.5% และ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 อยู่ที่ 38.7ล้ านคน ลดลง 2.8%จากปี ก่อนหน้ า
สาหรับกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้ มชะลอลงทุกด้ าน โดยการบริโภคภาคเอกชนได้ รับผลกระทบจากชะลอการบริ โภคสินค้ า
คงทนโดยเฉพาะรถยนต์ และสถานการณ์ ภัยแล้ งที่รุน แรงเทียบได้ วิกฤตภัยแล้ งในปี 2548 ส่งผลลบต่อรายได้ ภาคเกษตร ในส่ วนการ
ลงทุนภาครัฐชะลอลงมาก โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี แรกจากความล่าช้ าของงบประมาณปี 2563 ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสสอง
ทาให้ เม็ดเงินลงทุนทัง้ ปี ลดลงกว่า 6 หมื่นล้ านบาท ซึ่งรวมถึงการชะลอของการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานใน EEC ที่ต้องใช้ งบประมาณ
จากภาครัฐราว 30% เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้ มขยายตัวได้ เพียง 2% สอดคล้ องกับอัตราการใช้ กาลังการผลิตที่อยู่ใน
ระดับต่าและการฟื ้นตัวอย่างเปราะบางของภาคการส่งออก อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจทังโครงการประกั
้
นรายได้
สินค้ าเกษตรและมาตรการทางการเงินผ่านการให้ สินเชื่อดอกเบีย้ ต่าจากสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนมาตรการทางภาษี ทังนี
้ ้ จาก
ปั จจัยลบที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ แม้ มีม าตรการรัฐเข้ าพยุง แต่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึน้ พร้ อมๆกัน ทาให้ TMB
Analytics คาดเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเหลือ 1.8%.
ในด้ านตลาดการเงิน กนง.ได้ ป รับลดดอกเบี ย้ นโยบายจาก 1.25% เหลือ 1.0% ในเดือนกุม ภาพันธ์ 2563 เป็ นสถิติต่ าสุด และ TMB
Analytics คาดว่าดอกเบีย้ นโยบายจะทรงตัวในระดับ 1% จนถึงสิ ้นปี เพื่อหนุน การฟื ้นตัวของเศรษฐกิจอย่ างต่อเนื่อง สาหรับทิศทาง
ค่า เงิน บาทมี แ นวโน้ ม อ่ อนค่ าตามการความเสี่ยงที่ สูงขึ น้ ของเศรษฐกิ จ ไทย ดุ ลบัญชี เดิ นสะพัดที่เกิ น ดุ ลลดลง และการแข็ งค่ าของ
ดอลลาร์ สหรัฐ ทาให้ คาดว่าเงินบาทเคลื่อนไหวในช่วง 31.0-31.7 บาทต่อดอลลาร์
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สรุ ปผลการดาเนินงานของธนาคารทีเอ็มบี
เงินฝากและสินเชื่อในปี 2562 ขยายตัวเป็ น 2 เท่ า ปั จจัยหลักมาจากการรวมกิจการกับธนาคารธนชาตและสร้ างโอกาสเตรียมพร้ อมในการ
ปรับฐานะทางการเงินให้ มีความเหมาะสมภายหลังการรวมกิจการ ฐานะเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ งเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ทีเอ็มบี
ยังคงความรอบคอบในการตัง้ สารองฯ ขณะที่ธนาคารธนชาตตัง้ สารองฯ เพิ่มขึน้ เพื่อวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่ างรอบคอบ
ทีเอ็มบียังคงดาเนินการ write-off เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ส่ งผลให้ อัตราส่ วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพตามงบ
การเงินรวมลดลงอยู่ท่รี ้ อยละ 2.35 ขณะที่ Coverage ratio ของงบการเงินเฉพาะอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 140
เงินฝากจานวน 1,398 พันล้ านบาทมาจากการรวมงบการเงินของธนาคารธนชาตและผลิตภัณฑ์ เงินฝากหลักของทีเอ็มบี: ทีเอ็มบียังคงเน้ น
กลยุทธ์ ใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led) และส่งมอบประสบการณ์ ทางการเงินที่ดีให้ กับลูกค้ าอย่างต่อเนื่ องหลังการรวมกิจการ โดยรวมเงิน ฝาก
ขยายตัวร้ อยละ 115.2 YTD มาอยู่ที่ 1,398 พันล้ านบาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 การเติบโตอย่างแข็งแกร่ งเป็ นผลมาจากการรวมงบการเงินของ
ธนาคารธนชาต ขณะที่เงินฝากเพื่อการทาธุรกรรมและเงินฝากเพื่อออมขยายตัวได้ ตามแผนเช่นกัน ผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักของลูกค้ ารายย่อยมีแนวโน้ ม
เติบโตต่อเนื่อง หนุนโดยเงินฝาก TMB All Free (+9.2% YTD), ME Save (+7.2% YTD) และเงินฝาก No-Fixed (+4.4% YTD) อย่างไรก็ดี เงินฝากรวม
ตามงบการเงินเฉพาะขยายตัวปานกลางที่ร้อยละ 2.1 YTD ปัจจัยหลักมาจากกลุ่มลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ภายหลังการรวมกิจการกับ
ธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงมุ่งปรับโครงสร้ างเงินฝากให้ เหมาะสมโดยทดแทนเงินฝากประจาของธนาคารหลังการรวมกิ จการด้ วยบัญ ชีเงินฝาก
No-Fixed
สินเชื่อเพิ่มขึ้นเท่ าตัว เป็ นผลจากมาจากการรวมเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาต: ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 สินเชื่อรวมอยู่ที่จานวน 1,392
พันล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 103.0 YTD การเพิ่มขึ น้ ดังกล่าวมีปั จจัยหลัก มาจากการรวมเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาตภายหลังจากรวมกิจการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินเชื่อเช่าซื ้อ หลังจากรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาตแล้ ว โครงสร้ างสินเชื่อได้ มีการเปลี่ยนแปลงและปรับไปยังกลุ่มสินเชื่อ
ลูกค้ ารายย่อยที่ร้อยละ 56 ของสินเชื่อรวมจากร้ อยละ 31 ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2561 ในขณะที่สดั ส่วนสินเชื่อลูกค้ าธุรกิจลดลงเหลือร้ อยละ 44 จากร้ อย
ละ 68 ของสินเชื่อรวม สาหรับงบการเงินเฉพาะ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนหลักและเติบโตได้ ร้อยละ 10.9 YTD ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ
ยังคงชะลอตัวโดยลดลงร้ อยละ 8.2 YTD การลดลงดังกล่าวสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของธนาคารในการเตรี ยมพร้ อมสาหรับการปรับโครงสร้ างฐานะการเงิน
ให้ เหมาะสมภายหลังการรวมกิจการ
รายได้ ดอกเบี้ยขยายตัวร้ อยละ 10 ปั จจัยหลักมาจากสินเชื่อเช่ าซื้อขณะที่รายได้ ที่มิใช่ ดอกเบี้ยลดลงจากการบันทึกกาไรจาก TMBAM:
ทีเอ็มบีมีรายได้ ดอกเบีย้ อยู่ที่ 26,865 ล้ านบาทสาหรับรอบ 12 เดือน ปี 2562 เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 9.7 YoY สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกรายได้ ดอกเบีย้ ของ
สินเชื่อเช่าซือ้ ในงบการเงินของทีเอ็มบี แม้ ส่วนต่างรายได้ ดอกเบี ้ย (NIM) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.81 ในปี 2562 การชะลอตัวของ NIM ส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้นและมีการรับรู้งบกาไรขาดทุนของธนาคารธนชาต 28 วัน พร้ อมทังอั
้ ตราผลตอบแทนจากการให้ สินเชื่อลดลง
เล็กน้ อยจากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ย ขณะเดียวกั น รายได้ ที่มิใช่ดอกเบีย้ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากการบันทึกกาไรจาก
ขายหุ้นของ บลจ.ทหารไทย ในปี 2561และการชะลอตัวของรายได้ ค่าธรรมเนี ยมจากกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์ ส่งผลให้ รายได้ รวมจากการ
ดาเนินงานอยู่ที่ 39,821 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 17.1 ในปี 2562 หากไม่รวมการบันทึกกาไรจากการขายหุ้น TMBAM รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยขยายตัวได้
ร้ อยละ 10.8
PPOP ลดลงส่ วนใหญ่ ได้ รับแรงกดดันจากการเติบโตของรายได้ ที่มิใช่ ดอกเบี้ยและค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานสูงขึ้น: รายได้ รวมจากการ
ดาเนินงานลดลงร้ อยละ 17.1 YoY ขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 18.3 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของทีเอ็มบี
เพิ่มขึ ้นและการบันทึกค่าใช้ จ่ายของธนาคารธนชาตในฐานะเป็ นบริษัทย่อย ส่งผลให้ PPOP รอบ 12 เดือนลดลงร้ อยละ 35.6 YoY อยู่ที่ 19,658 ล้ าน
บาท
คุณภาพสินทรัพย์ ยังคงสอดคล้ องตามเป้ าหมาย: เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงเชิงลบที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและ
ดูแลคุณภาพสินทรัพย์เป็ นหนึ่งในเป้าหมายหลักของธนาคาร ภายหลังรวมกิจการกับธนาคารธนชาตแล้ ว ธนาคารยังคงตังส
้ ารองฯ อย่างรอบคอบ
ขณะที่ธนาคารธนชาตตังส
้ ารองฯ เพิ่มขึ ้นเป็ นการวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบร่วมกัน จากการที่ธนาคารตังส
้ ารองฯ รวมเป็ น
จานวน 10.3 พันล้ านบาทในปี 2562 ซึ่ง 1.4 พันล้ านบาทมาจากสารองฯ ในส่วนของธนาคารธนชาต ในขณะเดียวกัน ธนาคารดาเนินการ write-off
สินเชื่อด้ อยคุณภาพเพิ่มเติมเป็ นจานวน 4.0 พันล้ านบาทในไตรมาสนี ้ ส่งผลให้ อตั ราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพตามงบการเงินรวมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ
2.35 ขณะที่อตั ราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อคุณภาพของงบการเงินเฉพาะอยู่ที่ร้อยละ 140 ยังคงอยู่ในเป้าหมายของธนาคาร หลังหักสารองฯ และภาษี
ทีเอ็มบีมีกาไรสุทธิ 7,222 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 37.7 จากปี ก่อนหน้ า ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ROE ที่ร้อยละ 6.5
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การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเที ยบกับผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี ้
รายการสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย .......................................................................................
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย ..................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ .............................................................................
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ ...........................................................
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ ......................................................
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ สุทธิ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ..................................................................
รวมรายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้ .....................................................................
รายได้ รวม............................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ...........................................................
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า ....................................
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ ...............................................
ภาษีเงินได้ .............................................................................................
กาไรสุทธิ .............................................................................................
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ..............................................................
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม ...............................................................
การแบ่ งปั นกาไรสุทธิในส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ ...............................

39,837
12,972
26,865
11,343
3,245
8,098
4,858
12,956
39,821
20,674
10,337
8,810
1,588
7,222
1,287
8,509
7,222

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
11,554

หมายเหตุ งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

14.1 รายได้ จากการดาเนินงาน
ณ สิ ้นปี 2562 ธนาคารรายงานรายได้ จากการดาเนินงานทัง้ สิ ้น 39,821 ล้ านบาท ลดลง 8,221 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 17.1 จากปี ที่ผ่าน
มา ทังนี
้ ร้ ายได้ ดอกเบี ้ยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการขยายตัวของเงินฝากเพื่อออม ขณะที่รายได้ ที่
มิ ใ ช่ ด อกเบี ย้ ชะลอตั ว จากปี ก่ อ นหน้ า ส่ ว นใหญ่ ม าจากการรั บ รู้ ก าไรจากดี ล TMBAM ในปี 2561 และการชะลอตั ว ของรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากการขายกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน รายละเอียดผลการดาเนินงานมีดงั นี ้
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14.1.1 รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

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

34,334
1,965
1,555
131
30
39,837

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

6,896
781
3,371
1,900
24
12,972
26,865

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

หมายเหตุ งบการเงินรวม รวมผลการดาเนิ นงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

➢ รายได้ ดอกเบีย้
สาหรับ รอบปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี รายได้ ดอกเบีย้ รวมจานวน 39,837 ล้ า นบาท เพิ่ มขึน้ จานวน
4,709 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.4 จากปี 2561 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการบันทึกรายได้ ดอกเบีย้ การให้ เช่าซื ้อและ
สัญญาเช่าการเงินจานวน 1,823 ล้ านบาทและสินเชื่อขยายตัวปานกลาง ตามรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ ดอกเบีย้ จากเงิน ให้ สิน เชื่อ เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 2,253 ล้ า นบาท หรื อร้ อ ยละ 7.0 จากปี ก่อ นหน้ า ส่วนใหญ่ มาจากสิ นเชื่ อ
ขยายตัวปานกลาง
• รายได้ ดอกเบี ้ยจากการให้ เช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินจานวน 1,823 ล้ านบาท จากการรวมงบการเงินของธนาคารธนชาต
• รายได้ ดอกเบี ้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ ้นจานวน 203 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.6 จากปี ก่อนหน้ า
• รายได้ จากเงินลงทุนในตราสารหนี ้เพิ่มขึ ้นจานวน 335 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.5 จากปี ที่ผ่านมา
➢ ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ณ สิ ้นปี 2562 ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ของธนาคารและบริ ษัทย่อยมีจานวนทัง้ สิ ้น 12,972 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 2,340 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
22.0 จากปี ก่ อนหน้ า สาเหตุ หลัก มาจากค่ าใช้ จ่ ายดอกเบี ย้ จากตราสารหนี ท้ ี่ ออกและเงิ น กู้ ยืม และค่ าใช้ จ่ ายดอกเบี ย้ จากเงิ นรั บ ฝาก
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย มีดงั นี ้
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• ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากเงินรับฝากเพิ่มขึ ้นจานวน 1,269 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.6 ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตด้ านเงินฝาก
• ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงจานวน 95 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.9 จากปี ก่อนหน้ า
• ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม เพิ่มขึ ้นจานวน 622 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 48.7 เทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่วนใหญ่
เป็ นผลจากการออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิและตราสารหนี ้ไม่ด้อยสิทธิสกุลยูโรเพื่อรวมกิจการกับธนาคารธนชาตในปี 2562
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ณ สิ ้นปี 2562 มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 26,865 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
➢ รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ดอกเบี ้ย

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ

ล้ านบาท

39,837

35,128

34,713
24,734

24,497

9,979

10,632

ปี

26,865
12,972

ปี

ปี

หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

➢ ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ (NIM)
3.5%
0

3.13%

2.94%

3.0%
0

2.81%

2.5%
0

2.0%
0

1.5%
0

1.0%
0

จากสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ สู ง
จากการรวมงบการเงิ น ของธนาคารธนชาต
พร้ อมทั ง้ อัตราผลตอบแทนในการให้ สิ น เชื่ อ
ลดลงเล็กน้ อยส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการปรับลด
อัตราดอกเบี ้ยระหว่างปี ส่งผลให้ ส่วนต่างรายได้
ดอกเบี ย้ สุท ธิ ลดลงมาอยู่ ที่ ร้อยละ 2.81 จาก
ร้ อยละ 2.94 ในปี 2561

0.5%
0

0.0%
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน
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14.1.2 รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ ท่ีมิใช่ ดอกเบีย้
รายได้
ยมและบริ
าร น
การรัค่บาธรรมเนี
รอง รับอาวั
ล และค ก้าประกั
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่า
ยุติธกรรม
าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้ เงินปั นผลรับ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้

11,343
362
10,981
3,245
8,098
1,528
(22)
1,956
324
417
26
629
12,956

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

หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

ณ สิ ้นปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจานวน 12,956 ล้ านบาท ลดลงจานวน 10,589 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 45.0
จากปี ก่ อ นหน้ า โดยมี สาเหตุ ห ลัก มาจากการรั บ รู้ ก าไรจากการขายหุ้ น บลจ. ทหารไทยในปี 2561 และการชะลอตั ว ของรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากการขายกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิอยู่ที่ 8,098 ล้ านบาท ลดลงจานวน 1,240 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 13.3 จากปี ก่อนหน้ า การ

ลดลงดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ม าจากการชะลอตั ว ของรายได้ ค่า ธรรมเนี ยมของลูก ค้ า รายย่ อ ยจากการขายกองทุ น รวมและ
แบงก์แอสชัวรันส์ สุทธิด้วยรายได้ ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจเช่าซื ้อจากธนาคารธนชาต
• กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศค่อนข้ างทรงตัว อยู่ที่จานวน 1,528 ล้ านบาท
• ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียมีจานวน 324 ล้ านบาท ประกอบด้ วย การรับรู้รายได้ ของหุ้นบลจ.ทหารไทยร้ อยละ 35
และส่วนแบ่งกาไรในบลจ.ธนชาต (TFUND) ร้ อยละ 49.9 ในฐานะบริษัทร่วมของธนาคาร
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รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

ล้ านบาท

13,533

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

12,764
10,586

11,343
9,338
8,098

2,947

3,426

ปี 2560
ปี 2561
หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

3,245

ปี 2562

14.1.3 ค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น

2562

2561

9,629
3,598
1,358
48
6,042
20,674

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

หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

สาหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ จานวน 20,674 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 3,200 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.3
จากปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
• ค่าใช้ จ่ ายเกี่ยวกับ พนักงานเพิ่ม ขึน้ จ านวน 1,430 ล้ านบาทหรื อร้ อ ยละ 17.4 ส่ว นใหญ่ เป็ นผลค่า ใช้ จ่าย one-off จากเงิ น
ชดเชยโครงการผลประโยชน์ พ นั กงานหลั ง ออกจากงานเมื่ อ เกษี ยณอายุ (Employee Retirement Benefit) ตามพรบ.
คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ ไขใหม่ที่บันทึกในไตรมาส 1/2562 ค่าใช้ จ่ายด้ าน HR และการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายพนักงานของธนาคาร
ธนชาต 28 วัน
• ค่าใช้ จ่ายด้ านอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจานวน 167 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.9 จากปี ก่อนหน้ า
• ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เพิ่ มขึ น้ 1,504 ล้ านบาท หรื อร้ อ ยละ 33.2 สาเหตุห ลักเกิ ดจากค่าใช้ จ่ายที่สูงขึน้ จากการเร่ งดาเนิน การทาง
กฎหมายเพื่ อ ปรั บปรุ ง คุณ ภาพสิน เชื่ อ ค่ าใช้ จ่า ยที่ ป รึ กษาเกี่ยวกั บ การรวมกิ จการและค่ าใช้ จ่า ยด้ าน computer software
amortization
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14.1.4 กาไรจากการดาเนินงานหลักก่ อนหักสารองฯ
ก าไรจากการด าเนิ น งานหลั ก ก่ อ นหั ก
สารองฯ ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่
จานวน 19,658 ล้ านบาท ลดลง 10,882
ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 35.6 หากไม่ รวม
การรั บ รู้ ก าไรจากการข ายหุ้ น บ ล จ .
ทหารไทย PPOP ขยายตัวได้ ร้อยละ 5.2
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน

30,540

ล้ านบาท

19,736

ปี 2560

19,658

ปี 2562

ปี 2561

หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน

14.1.5 หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ธนาคารฯ ตัง้ สารองหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นจานวน 10,337 ล้ านบาท ลดลงจานวน 5,764 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 35.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า การตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นจานวนรวม 10.3 พันล้ านบาท ซึ่ง 1.4 พันล้ านบาทเป็ น
สารองฯของธนาคารธนชาตเพื่อเป็ นการสร้ างความแข็งแกร่งด้ านฐานะการเงินของธนาคารภายหลังการรวมกิจการ ธนาคารยังคงตัง้
สารองฯ อย่างรอบคอบ ขณะที่ธนาคารธนชาตตัง้ สารองฯเพิ่ มขึน้ เพื่อวางแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ สาหรับ
Coverage ratio เมื่อรวมกับอัตราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคารธนชาตที่ร้อยละ 102 ส่งผลให้ Coverage ratio ตาม
งบการเงินรวมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 120 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2562 เทียบกับร้ อยละ 140 ณ สิ ้นเดือนกั นยายน 2562 และร้ อยละ 152
ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดี Coverage ratio ตามงบการเงินเฉพาะอยู่ที่ร้อยละ 140 ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2562
14.1.6 กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ธนาคารและบริ ษัทย่อ ยมีกาไรจากการดาเนิน งานก่อนภาษี เงินได้ จานวน 8,810 ล้ านบาท ลดลงจานวน 5,657 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
39.1 เทียบกับปี ก่อนหน้ า ในขณะที่ภาษี เงิน ได้ ในปี 2562 มีจานวนทัง้ สิ ้น 1,588 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจานวน 1,278 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
44.6
14.1.7 กาไรสุทธิ
หลังตัง้ สารองฯ และหักภาษี กาไรสุทธิของธนาคารมีจานวนทังสิ
้ ้น 7,222 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 37.7 จากปี ก่อนหน้ า และคิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 6.5
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นธนาคาร

10.0%

100%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

12.4%

6.5%
14,000

90%
80%

12,000

ล้ านบาท

11,601

70%

60%
50%

10,000
8,000

8,687

7,222

40%
30%

6,000

4,000

20%

2,000

10%
0%

-

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมผลการดาเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน
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14.2 รายการในงบดุล
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้อื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

270,563
175,218
1,392,225
1,883
45,477
1,348,630
4,810
23,642
22,363
1,496
4,969
6,499
1,858,190
1,398,112
86,626
108,835
18,186
51,619
1,663,379
194,777
35
194,811
1,858,190

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาตสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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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
26,382
792,934
98,779
0
98,779
891,713
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,858,190 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 966,477 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
108.4 จากปี ก่อนหน้ า สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการรวมสินทรัพย์ของธนาคารธนชาตจานวน 1,016 พันล้ านบาทเข้ ามา
ในงบการเงินของธนาคาร โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
เงินให้ สินเชื่อ
1,600,000

1) เงินให้ สินเชื่อ
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ (ไม่ รวมดอกเบี ย้ ค้ างรั บ ) ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,392,225 ล้ าน
บาท เพิ่ มขึ น้ 706,518 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
103.0 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากเงินให้ สินเชื่อจาก
ธนาคารธนชาตจานวน 722 พัน ล้ า นบาท ปั จ จัย
หลั ก มาจากการรวมเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ของธนาคาร
ธนชาตภายหลังการรวมกิจการ

1,392,225

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

643,373

685,707

ปี 2560

ปี 2561

600,000
400,000
200,000
-

ปี 2562

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินเชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารอยู่ที่ 671,603 ล้ านบาท ลดลง 14,058 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.1
จากสิ ้นปี 2561 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้ าเอสเอ็มอี อย่างไรก็ดี สินเชื่อสาหรับ
ลูกค้ ารายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนหลัก
ตารางต่อไปนี ้ แสดงถึงสินเชื่อคุณภาพโดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้ า

กลุ่มลูกค้ าธุรกิจ ..............................................................
กลุ่มลูกค้ ารายย่อย .................................................. …….
รวมทัง้ สิน้ ..................................................................

(หน่วย: ล้ านบาท, ร้ อยละ)
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
%
%
จานวน
ของยอด
จานวน
ของยอด
รวม
รวม
606,825
43.6%
468,386
68.3%
783,874
56.3%
215,268
31.4%
663,987

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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100.0%

643,352

100.0%
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สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
1,392 bn

1,600,00

0.1%

1,400,00

1,200,00

686 bn

1,000,00

56%

800,00

0.3%
31%

600,00

400,00

44%

68%
200,00

-

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา ธนาคารได้ บ ริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงอย่า งระมัดระวัง และมี การติดตามคุ ณภาพของสิ น เชื่ ออย่า งใกล้ ชิ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้ สิน เชื่อ จัดชัน้ ต่ ากว่ามาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัยจะสูญและชัน้ สูญของธนาคารและบริ ษัทย่ อย มี
จานวนรวมทัง้ สิ ้น 37,746 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 16,476 ล้ านบาทจากสิ น้ ปี 2561 เนื่องจากการรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาต
สาหรับสิ นเชื่ อด้ อยคุ ณภาพตามงบเฉพาะธนาคาร มี จานวนทัง้ สิ ้น 18,150 ล้ านบาท ลดลงจานวน 3,524 ล้ านบาทเช่น กัน จากวัน ที่
31 ธันวาคม 2561
ธนาคารเร่ งดาเนิน การแก้ ไขปั ญหาสิ นเชื่ อ โดยเฉพาะจากการ write-off และการขาย NPL เพื่ อลดความเสี่ยงเชิงลบที่ อาจเกิดขึน้ ใน
อนาคตและเพื่อ ให้ ฐานะทางการเงิ นคงความแข็งแกร่ ง โดยในไตรมาส 4 ธนาคารดาเนิ นการ write off เป็ นจ านวน 4.0 พันล้ านบาท
สาหรับ ปี 2562 ทีเอ็มบีดาเนินการ write off เป็ นจานวนทัง้ สิ ้น 15.0 พันล้ านบาท
45,000

สินเชื่อด้ อยคุณภาพ

อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
37,746

40,000

5.50%

35,000
4.60%
30,000

ล้ านบาท

25,000
20,000

17,521

15,000

2.35%

21,720
2.76%

3.70%

2.35%

10,000

2.80%

1.90%

5,000

-

1.00%

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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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 2.35 เที ย บกั บ ร้ อยละ 2.76 จาก
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 สาหรั บ อั ตราส่ ว น
สินเชื่อด้ อยคุณภาพ (งบเฉพาะธนาคาร) อยู่
ที่ร้อยละ 2.33 เช่นกัน เทียบกับร้ อยละ 2.76
ณ สิ ้นปี 2561
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
การตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ อก าหนดของธปท.ที่เกี่ ยวข้ อง โดยค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่ อ
ประกอบด้ วย (ก) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในอัตราร้ อยละขัน้ ต่าตามประกาศธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขัน้ ต่า
ตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้ เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับรายงาน และ (ค) สารองส่วนเพิ่มเพื่อให้ เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจและการจัดการบริหารหนี ้ด้ อยคุณภาพ ทังนี
้ ้การคานวณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะคิดคานวณจากยอดหนีค้ งค้ างตามบัญชีหลังหัก
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากลูกหนีห้ รื อมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
จากการจาหน่ายหลักประกันซึ่งเป็ นไปตามวิธีการของประกาศธปท.
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขันต
้ ่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้ เกิดขึน้ แล้ วแต่ยังไม่ได้ รับรายงาน
พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ประเภทสินเชื่อ ส่วนสูญ เสียในอดีต ความเสี่ยงด้ านเครดิต ของลูกหนี ้ และประสบการณ์ ของฝ่ ายบริหาร
เป็ นต้ น และสารองส่วนเพิ่มพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ จากหลักประกัน
และแผนการบริหารจัดการหนี ้ เป็ นต้ น
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่ตงั ้ เพิ่มถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยตัดหนี ้สูญกับ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถเรี ยกหนีค้ ืนได้ และหนีส้ ูญได้ รับคืน (ส่วนของเงินต้ น) จะบันทึกบัญชีเพิ่มค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ
อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
152%

16
0%

15
0%

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารและ
บริ ษั ทย่อ ยมี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและการ
ประเมิ น หนี ส้ ู ญ ได้ รั บ คื น ส าหรั บ การปรั บ
โครงสร้ างห นี ้จ าน วน 45,477 ล้ าน บ าท
เพิ่ ม ขึ น้ 12,502 ล้ า นบาท เป็ น ผลจากการ
รวมงบการเงินของธนาคารธนชาต ซึ่งค่าเผื่อ
หนี ส้ งสั ย จะสู ญ ของธนาคารธนชาตอยู่ ที่
จานวนประมาณ 2.0 หมื่นล้ านบาท
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อด้ อย
คุณภาพหรื อ Coverage ratio ตามงบเฉพาะ
ธนาคารอยู่ที่ ร้อยละ 140 ณ เดื อนธั นวาคม
2562 ส า ห รั บ Coverage ratio ต า ม ง บ
การเงินรวมเมื่อรวมกับ coverage ratio ของ
ธน าคารธน ชาตที่ ร้ อยละ 102 ส่ ง ผลให้
Coverage ratio ตามงบการเงิ น รวม อยู่ ที่
ร้ อยละ 120 ณ เดือนธันวาคม 2562

2 ) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิรวม 236,311 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 122,789 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 108.2 เป็ นผลจากการ
รวมกิจการและการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
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3) เงินลงทุนสุทธิ
ณ สิ ้นเดือ นธัน วาคม 2562 ธนาคารรายงานเงิน ลงทุน สุทธิ จานวน 175,218 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 97,164 ล้ านบาทหรื อ ร้ อ ยละ
124.5 เป็ นผลจากการรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาตและการเพิ่มขึน้ ในพอร์ ตเงินลงทุนเพื่อขาย (Available-for-sale) ของธนาคาร
ขณะที่ธนาคารปรับลดการลงทุนในพอร์ ตสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด (Held-to-maturity) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินลงทุนสุทธิและการเติบโตของเงินลงทุน
เงินลงทุนสุทธิ

การเติบโตของเงินลงทุน (%)
175,218

200,000
180,000

124.5%

160,000
140,000

ล้านบาท

100,000

61,305

20,000

126.0%
86.0%

78,054

66.0%
46.0%

27.3%

60,000
40,000

146.0%
106.0%

120,000

80,000

166.0%

26.0%

-1.3%

6.0%
-14.0%

-

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางข้ างล่างแสดงถึงการลงทุนของธนาคารในช่วงปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561
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งบการเงินรวม

เงินลงทุนเพื่อค้ า - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
รวม
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
รวม
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2562

2561

6,159
417
6,576

1,293
1,293

137,906
10,166
9,193
1,129
158,394

682
682
1,410
3
1,413
(800)
613
166,265

40,828
2
40,830

31,119
31,119
1,024
2
1,026
(791)
235
73,477

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ ระเภทตราสารหนีภ้ าครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรื อราคาที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีอ้ ื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ ราคาตลาดที่ประเมินโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ หรื ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี ้นัน้ หรื อคานวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ปรับ
ด้ วยปั จจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ ายุติ ธรรมสาหรับเงินลงทุน เพื่ อค้ าและเงินลงทุน เผื่ อขายประเภทตราสารทุน ในความต้ องการของตลาดจะใช้ ราคาเสนอซื อ้ ครั ง้
สุดท้ าย ณ วันทาการสุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใช้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศ ณ วันสิ น้ รอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของ
ตลาดอ้ างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทที่ลงทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดซึ่งถือไว้ เพื่ อค้ า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุน เพื่อค้ าและแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้ บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนีร้ วมสิทธิที่จะได้ รับ ชาระราคาโอนด้ วยตั๋วสัญญาใช้ เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ และอาวัลโดยกองทุนเพื่ อการฟื ้นฟูและ
พัฒ นาระบบสถาบันการเงิ น (“กองทุนฟื ้นฟูฯ”) ที่ได้ รับจากการทาสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ แก่บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
(“บสท.”) ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยตัง้ ใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน ที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนที่จะ
ถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื ้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหนี ้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี ้
ตราสารห นี ้แ ละตราสารทุ น ซึ่ ง เป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์ ใ น ความต้ อ งก ารขอ งตลาด น อกเห นื อ จ ากที่ ถื อ ไว้ เพื่ อ ค้ าห รื อตั ้ง ใจ
ถือไว้ จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครัง้ แรกเงินลงทุ นเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน บันทึ กโดยตรงใน
ส่วนของเจ้ าของ ส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี ้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้หรื อ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ ถือ
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้ อยค่า
(ถ้ ามี)
4) ทรัพย์ สินรอการขาย
6,000

4,810

ล้ านบาท
5,000

3%

4,000

3,000

ทรัพย์สินรอการขาย ณ สิ น้ เดื อนธันวาคม
2562 จ านวน 4,810 ล้ านบาท เพิ่ มขึ น้
จานวน 2,196 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 84.0
เมื่อเทียบกับสิ ้นเดือนธันวาคม 2561

4%

2,214

2,614

2,000
1,000

2%
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการด้ อยค่ารับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือต้ นปี ....................................................
ยอดลดลงสุทธิ .......................................
ยอดคงเหลือปลายปี ...............................................
ตังส
้ ารองจากการด้ อยค่า ..........................................
มูลค่าทรัพย์สินรอการขายสุทธิ .................................
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ทรั พ ย์สิน รอการขายแสดงตามราคาทุน หรื อ มูลค่า สุทธิ ที่ คาดว่า จะได้ รับ แล้ ว แต่ ราคาใดจะต่ า กว่ า ขาดทุ น จากการด้ อยค่ ารั บรู้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
14.2.2 หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมเป็ นจานวน 1,669,870 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 876,936 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 110.6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
1) เงินฝาก
เงิน รับ ฝากรวมของธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยอยู่ที่ 1,398,112 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จานวน 748,544 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 115.2 จาก ณ
สิ ้นเดือนธัน วาคม 2561 การเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาต ซึ่งมี เงินรับฝากจานวน 735 พันล้ านบ าท
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หลักสาหรับกลุ่มลูกค้ ารายย่อยของธนาคารยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ ใช้ เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led strategy) ยังคงเป็ นเป้าหมายหลักของธนาคารภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต
ธนาคารยังคงขยายฐานเงินฝากเพื่อออมและเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้ ว เงินฝากขยายตัวได้ ตามแผนการของ
ธนาคาร เงินฝากเพื่อออมเติบโตร้ อยละ 69.8 YTD ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากเพื่อออมของธนาคารธนชาต ขณะที่เงิน
ฝาก TMB No-Fixed ยังคงเติ บโตต่อเนื่องที่ ร้อ ยละ 4.4 YTD ME Save ขยายตัวร้ อยละ 7.2 YTD ขณะที่ เงิน ฝากประจาเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ
456.2 YTD ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินฝากประจาและบัตรเงินฝากของธนาคารธนชาต อย่างไรก็ดี TMB All Free ผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากเพื่อการทาธุรกรรมของลูกค้ ารายย่อย ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายตัวได้ ร้อยละ 9.2 YTD
เงินรั บฝากรวม
1,600,000

1,398,112

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

611,430

649,568

ปี 2560

ปี 2561

600,000
400,000
200,000
-

ปี 2562

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทเงินฝากแบ่ งตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: พันล้ านบาท)
ธ.ค. 62
กระแสรายวัน
76
ออมทรัพย์
365
No Fixed และ ME
538
เงินฝากประจา
419
รวม
649

% ต่ อเงินฝาก
5.4%
26.1%
38.5%
29.9%
100.0%

ธ.ค. 61
58
199
317
75
649
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% ต่ อเงินฝาก
9.0%
30.7%
48.8%
11.6%
100.0%

เปลี่ยนแปลงจากปี ก่ อนหน้ า
30.1%
83.5%
69.8%
456.2%
115.2%
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม , รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินฝากเพือ่ การออม ประกอบด้วย“บัญชีเงินฝากไม่ประจา (TMB No Fixed Account) “บัญชีเงินฝากไม่ประจา ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Ultra Saving”
“บัญชีเงินฝากไม่ประจา (TMB No Fixed Account) “บัญชีเงินฝากไม่ประจา ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Ultra Saving” จัดอยูใ่ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เนื่องจากไม่จากัดวงเงินฝากขัน้ ตา่ และ
ระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบี้ยไม่คงทีต่ ามระยะเวลา

2) เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมแบ่ งตามประเภท
ตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ

เงินกู้ ระยะยาว

ตัวเงินกู้ ยืม

120%
100%

0.01%

0.01%

0.08%

80%

39%

42%

50%

61%

58%

50%

60%
40%
20%
0%
ปี

ปี

ปี

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงิน กู้ ยืม สุท ธิ รวม 108,835 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้
73,711 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 209.9 จากสิ น้
เดื อ นธั น วาคม 2561 การเพิ่ ม ขึ น้ ส่ ว นใหญ่
มาจากเงินกู้ยืมของธนาคารธนชาตจานวน 3.1
หมื่นล้ านบาท และธนาคารมีการออกตราสาร
หนีเ้ พื่อสนับสนุนในการรวมกิจการกับธนาคาร
ธนชาต ซึ่ง ประกอบด้ วยตราสารหนี ด้ ้ อ ยสิ ท ธิ
3.0 หมื่นล้ านบาท ตราสารหนี ไ้ ม่ด้อยสิทธิสกุล
เงิ นยู โรประมาณ 1.7 หมื่น ล้ านบาท และตรา
สารหนีด้ ้ อยสิทธิที่นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ได้
(Additional Tier 1) จานวนประมาณ 1.2 หมื่น
ล้ า นบาท สุ ท ธิ กั บ การซื อ้ คื น และไถ่ ถอนตรา
สารหนีด้ ้ อยสิทธิก่อนกาหนดจานวน 1.5 หมื่น
ล้ านบาท

3) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม 86,626 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.8 YTD เนื่องมาจากการ
รวมงบการเงินของธนาคารธนชาต
14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 194,777 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 95,998 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 97.2 ทังนี
้ ้
มูลค่ า ก าไรต่ อ หุ้ นซึ่ งปรับ ลดสัด ส่ วนการถื อ หุ้ น เต็ ม จ านวนแล้ ว (Fully diluted EPS) ลดลงมาอยู่ ที่ มูลค่ า 0.1485 บาท ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 จากมูลค่า 0.2646 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
14.3 รายการนอกงบดุล
• ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้ วยการรับอาวัลตั๋วเงิน การค ้าประกันการกู้ยืมเงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่
ครบกาหนด เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต การค ้าประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ ายังไม่ได้ ถอน วงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ของสินเชื่อที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ และภาระผูกพันอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อย มีภาระผูกพัน(ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุพันธ์ )
จานวน 273,503 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.8 จากจานวน 199,980 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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งบการเงินรวม
2562
2561
(1)

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบ
กาหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค ้าประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลก
ู ค้ ายังไม่ได้ ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ของสินเชื่อที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้
(2)
- อื่น ๆ
รวม
(1)

(2)

336
2,386

(ล้ านบาท)
319
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
243
38

319
-

2,392
13,720

2,722
15,772

2,226
12,789

2,722
15,772

63,368
104,962

65,584
81,632

63,368
83,245

65,584
81,632

44,371
41,968
273,503

3,882
30,069
199,980

4,844
23,028
189,781

3,882
30,069
199,980

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้ รวมภาระของธนาคารและบริษัทย่อยจากการรับรอง จานวน 4 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะธนาคาร :
2 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ รับมาเป็นหลักประกัน ซึ่งได้ นาไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหนึ่ง จานวน 22,463 ล้ านบาท (2561:
29,375 ล้ านบาท) โดยธนาคารมีภาระในการนาส่งคืนหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน

14.4 การจัดการสภาพคล่ อง
จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรี ยมเงินทุนเพื่อให้ ธนาคารสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของ
ธนาคารทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคต รวมถึ งสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ น้ ได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชาระหนี ้ที่ครบกาหนดไถ่ถอน การขยายสินเชื่อ ความต้ องการแหล่งเงินทุนหมุนเวีย นที่
ใช้ ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตังส
้ ารองตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้ น
ธนาคารมี แ หล่ ง สภาพคล่ อ งเพี ยงพอและสามารถบริ ห ารสภาพคล่ อ งผ่ านตลาดเงิน ในประเทศ และต่ า งประเทศ ตลาด
แลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื ้อคืนพันธบัตร
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้
หน่วย: ล้ านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(งบการเงินรวม)
สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ

2562
339,803

2561
137,967

2560
131,362

เงินให้ ก้ ยู ืม / เงินฝาก (ร้ อยละ)

99.6

105.6

105.2

สินทรัพย์สภาพคล่อง / สินทรัพย์ (ร้ อยละ)

18.3

15.5

15.6

2562
23,853

2561
15,234

2560
17,872

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

236,311

113,522

112,534

เงินลงทุนสุทธิ

166,265

73,477

61,305

86,626

64,267

60,349

339,803

137,967

131,362

สินทรัพย์ สภาพคล่ องสุทธิ
เงินสด

หัก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี ส้ นิ )
รวม

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิจานวน 339,803 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากจานวน 137,967
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการรวมกิจการของธนาคารธนชาต
14.5 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ณ สิ ้นปี 2562 ธนาคารมี อัตราส่ วนเงิน กองทุ น รวม (CAR ratio) อัตราส่ วนเงิน กองทุ น ชัน้ ที่ 1 (Tier 1 ratio) และอัตราส่ ว น
เงิ น กองทุ น ชั น้ ที่ 1 ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ าของ (CET1 ratio) ตามเกณฑ์ Basel III อยู่ ที่ ร้อยละ 19.0 ร้ อยละ 14.6 และร้ อยละ 13.6
ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ธนาคารพยายามรักษาระดับความสามารถในการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนรวม อัตราส่วนเงินกองทุ นชัน้ ที่ 1 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อสินทรัพย์เสี่ยง สูงกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
11.0 ร้ อยละ 8.5 และร้ อยละ 7.0 ตามลาดับ
เงินกองทุนรวม

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

19.0%

17.4%

17.3%

9.75%

10.375%

14.6%

13.5%

13.3%

11.0%
7.25%

13.5%

13.3%

7.875%

13.6%

8.5%

5.750%

6.375%

7.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม, รวมงบแสดงฐานะทางการเงินของ
ธนาคารธนชาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(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 อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ความสาเร็จของที เอ็ม บีขึน้ อยู่กับการบรรลุเป้ าหมายกลยุ ทธ์ ของธนาคาร 7 ประการ ได้ แก่ การเข้ าใจลูกค้ าอย่างลึกซึ ง้
การเพิ่ มจ านวนเงินฝากคุณภาพ การสร้ างความเป็ นเลิศด้ า นธุ รกรรมทางการเงิน การสร้ า งรายได้ ที่มิ ใช่ ดอกเบี ย้ อย่า งยั่งยื น การ
บริ หารเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ทีเอ็ มบีอาจไม่สามารถได้ รับผลตอบแทน และประโยชน์อื่นๆ ตามที่คาดหวังเนื่องจากปั จจัย
หลายด้ าน ปั จจัยที่สาคัญได้ แก่ การแข่งขันด้ านเงินฝากที่เพิ่มขึน้ อัตราดอกเบีย้ ต่าเป็ นพิเศษเกินกว่าที่คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้ เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึน้ ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อีกทัง้ อาจต้ องเผชิญกับความท้ าทายในการได้ มาซึ่ง
เงินฝากที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านีอ้ าจส่ งผลกระทบในทางลบต่อต้ นทุนเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนเงินฝากที่มีคุณภาพไปเป็ น
สินทรัพย์ที่สร้ างกาไร ทีเอ็มบียังคงต้ องประสบกับการแข่งขันที่มากขึน้ อีกทัง้ วิวฒ
ั นาการทางการเงินการธนาคารอาจมีผลให้ คู่แข่งที่
มีความสามารถในการจัดการเงิน ทุนที่ มีป ระสิท ธิภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ แ ละบริ การทางการเงินที่ห ลากหลายในราคาที่
ได้ เปรี ยบมากกว่า นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีอาจต้ องเผชิญกับคู่แข่งที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของทีเอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ นอกจากนี ้ การขยายตัวของสินเชื่อ ภายใต้ การขึน้ ดอกเบีย้ ในตลาดโลกจะ
ส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบและกดดันต่อต้ นทุนทางการเงินของธนาคาร การแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นดังที่กล่าวมาข้ างต้ น อาจส่งผลเสียต่อ
ธนาคาร โดยสร้ างความกดดันให้ ทีเอ็มบีลดกาไรส่วนต่างจากผลิตภัณฑ์และบริการ หรื อแม้ กระทัง่ ไม่สามารถได้ มาซึ่งเงิ นฝากที่มั่นคง
ซึง่ อาจทาให้ ต้นทุนทางการเงินของธนาคารสูงขึ ้น อย่างไรก็ดี ทีเอ็มบีได้ มีการวางแผนกลยุทธ์ ในการรองรับสถานการณ์ ดังกล่าว โดย
มุ่งเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้ มีคุณภาพและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไป และนาเสนอธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายและ
ใช้ งานสะดวก เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบโจทย์ทางการเงิน
ของลูกค้ าเหล่านี ้ จะช่วยลดความกดดันในเรื่ องของราคา และส่งผลให้ ทีเอ็มบีประสบความสาเร็ จในการได้ มาซึ่งเงินฝากที่มีคุณภาพ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ ชะลอตัว ทีเอ็มบี อาจประสบปั ญหาในการรักษาคุณภาพสิน ทรัพย์และอาจจะไม่สามารถ
เติบโตสินเชื่อได้ ตามที่คาดการณ์ การที่สภาพเศรษฐกิ จไทยยังมีแนวโน้ มที่จะไม่ฟื้นตัวในระยะเวลาสั ้น อาจส่งผลให้ ทีเอ็มบีจาเป็ น
จะต้ องมีการบริ หารจัดการสินทรัพย์ที่ รัดกุมมากยิ่งขึ ้น อันจะนาซึ่งค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่สูงขึน้ ส่งผลให้ ทีเอ็มบีอาจต้ องเผชิญ
กับความกดดันและความท้ าทายในการสร้ างรายได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้น ทัง้ นีท้ ีเอ็มบีได้ มีการเตรี ยมการเพื่อรับมือกับสภาพ
เศรษฐกิจที่อ่อนแอมาโดยตลอด โดยตัง้ แต่ปี 2556 ทีเอ็มบีได้ เพิ่มความรัดกุมในนโยบายการให้ สินเชื่อและมีการทบทวนการประเมิน
การให้ สินเชื่อประจาปี ที่เข้ มข้ นมากขึน้ นอกจากนี ้ยังมีการใช้ ระบบเพื่อคาดการณ์สถานภาพของลูกค้ า (Early warning system) และ
มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้ า เพื่อที่ธนาคารจะได้ ให้ คาปรึ กษาและแก้ ปั ญหาให้ ลูกค้ าได้ ทนั ท่วงที ทัง้ นี ้ทีเอ็มบีได้ มีการพัฒนากระบวนการ
บริ หารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ ทีเอ็มบีสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในระยะ
ยาว ทีเอ็มบียงั ได้ มีการนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เข้ ามาใช้ เพื่อเสริมศักยภาพการปล่อยสินเชื่อ ที่ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยให้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึน้ เท่านัน้ แต่ยังสามารถช่วยให้ ธนาคารสามารถใช้ กลยุทธ์ ราคาที่สะท้ อนถึงความเสี่ยงที่
แตกต่างกันของลูกค้ าแต่ละรายได้ ดียิ่งขึ ้นอีกด้ วย
ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถสร้ างกาไรในระดับที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ต่ากว่าที่คาดการณ์ เหตุ การณ์ นีอ้ าจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้ จากการดาเนินงาน อัตราดอกเบีย้ ที่ต่าอาจเกิด
จากการดาเนินนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทังอั
้ ตราดอกเบี ้ยที่ต่าเป็ นพิเศษอาจก่อให้ เกิดความท้ าทาย
ที่สงู ขึ ้นต่อความสามารถของธนาคารในการได้ มาซึ่งเงินฝากที่คุณภาพและการทากาไร ทังนี
้ ก้ ารที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารมี
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ความน่ าดึ งดูดน้ อยลง ลูกค้ า อาจจะเลื อกลงทุ น ในผลิตภัณ ฑ์ ทางเลื อกอื่น เช่ น ตราสารหนี ้ และตราสารทุ น แทนการฝากเงิน กั บ
ธนาคาร ท าให้ ธนาคารอาจไม่ สามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนทางการเงินที่คาดการณ์ ไว้ และอัตราการเติบ โตของธุ รกิจในระดับ ที่
คาดหวัง อย่างไรก็ตามทีเอ็มบีได้ เตรี ยมแผนการทัง้ ในระยะสั ้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้ นในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยให้
มากขึ ้น ดังนัน้ จากกลยุทธ์ ในการดาเนินงานดังกล่าวจะทาให้ ทีเอ็มบีสามารถสร้ างกาไรในระดับที่คาดหวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ
ที่อาจจะผันผวนในอนาคตได้
ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินที่ให้ บริ การทางการเงินที่มีความหลากหลายผ่านช่องทางมากมาย
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม การนาเทคโนโลยีใหม่ ได้ แก่ การบริ การผ่านช่องทางดิจิตลั ส่งผลให้ ธนาคารจาเป็ นที่
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายอย่างมากในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แ ละบริการ ทัง้ นีท้ ีเอ็มบี อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จในการนาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมทางการใช้ จ่ายละการออมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้ า อีกทัง้ บริ การทางการเงินของ
ธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า หรื อไม่เพียงพอต่อการรักษาไว้ ซึ่งลูกค้ าที่มีอยู่ นอกจากนีท้ ีเอ็มบีอาจประสบปั ญหา
เรื่ องความปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยี และอาจถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ซึ่งความปลอดภัยนัน้ ถือเป็ นเรื่ องสาคัญสูงสุด อันจะส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของธนาคารและการได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า ทัง้ นีท้ ี เอ็มบีได้ ให้ ความสาคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบ
ดิ จิ ทัล (Digital Transformation) ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย การน าเทคโนโลยี เข้ ามาใช้ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กร การพั ฒ นา
โครงสร้ างไอที และการบริการผ่านหลากหลายช่องทาง (Omni Channels) เป็ นอย่างมาก โดยได้ ร่วมมื อและได้ 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
หากกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนีย มของธนาคารเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้ รับผลกระทบ
ด้ านความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจคุกคามเป้าหมายของธนาคารที่ต้ องการเติบโต
ทางด้ านธุรกิจและการทาผลกาไรอย่างยั่งยืน ทีเอ็มบีให้ ความสาคัญกับธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เงินทุนเพื่อประโยชน์
สูงสุด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ ย วกั บค่ าธรรมเนียมที่ ธนาคารในประเทศไทยได้ รับอนุญาตให้ 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 2563 จะส่งผลกระทบต่อ การคานวนค่ าธรรมเนี ยมสิ นเชื่อ และรายได้ ดอกเบีย้ รวมไปถึง การคานวนเงิน สารองฯ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ ยวกับค่าธรรมเนี ยมอาจทาให้ ธนาคารเผชิญกับความท้ าทายด้ านกลยุทธ์ และการเงิน
เพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมของทีเอ็มบีไม่ได้ พึ่งพาค่าธรรมเนียมในรู ปแบบเดิมๆ มีการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้ าของธนาคารอยู่แต่เดิมแล้ ว เมื่อลูกค้ าทาธุร กรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ของทีเอ็มบี (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 ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ สร้ าง
ฐานข้ อมูลลูกค้ า ที่จะสนับสนุนให้ ทีเอ็มบีสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่มีค่าธรรมเนียมให้
ตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น ซึ่งในที่สดุ จะส่งผลให้ ธนาคารสามารถมีการเติบโตทางธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

1 นายประสงค์ พูนธเนศ *
- ประธานกรรมการ
(แต่งตัง้ 20 มิ.ย. 2561)
* ดารงตาแหน่งถึง 31 ธ.ค. 2562
และแต่งตัง้ นายเอกนิติ
นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ ดารงตาแหน่ง
แทน มีผล 13 ก.พ. 2563

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริ หารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารง
ราชานุภาพ
- หลักสูตรบริหารงานตารวจชั ้นสูง วิทยาลัยการตารวจ
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Cyber Resilience Awareness, IFRS 9 Implication and Readiness,
Inside Information and Data Privacy, Branding and NPS Update, และ
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2562
2561
2557
2555
2555
2557

- ปัจจุบนั - กรรมการกฤษฎีกา
- ปัจจุบนั - ปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการโดยตาแหน่งปลัด
กระทรวงการคลัง
- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2561 - อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

69 - Master of Science, University of Wisconsin, USA
2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
- รองประธานกรรมการ
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
(แต่งตัง้ 3 ธ.ค. 2562)
- Role of the Compensation Committee, Role of the Chairman Program,
Financial Institutions Governance Program, และ Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Thailand in the New Global Landscape บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Anti Corruption for Executives 1/2557, การพัฒนามาตรฐานงานต่อต้ าน
การคอร์รัปชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives
2017) และ Block Chain Technology ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

-

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ธ.ค.62
2559
2548
2562
2548
2561
2558
2549
2559
2555
2557
2550
2549
2549
2548
2546
2558
2557
2548
2556
2553
2550

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - กรรมการคัดสรรประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จากัด
- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
- 2562 - ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี ้ส์ อินเวสเม้ นท์ ไพรเวท
จากัด
- 2562 - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- 2562 - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- 2561 - ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- 2561 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- 2561 - กรรมการบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ต่อ)

3 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
- กรรมการ
(แต่งตัง้ 30 พ.ค. 2562)

59 -

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนายร้ อย รุ่นที่ 74 โรงเรียนทหารราบ
หลักสูตรนายพัน รุ่นที่ 52 โรงเรียนทหารราบ
หลักสูตรหลักประจา รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 71 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรความมัน่ คงภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
Cyber Resilience สาหรับกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bangkok Sustainable Banking Forum 2019, ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2550
2546
2545
2554

-

2561
2561
2558
2560

2554
2546

-

2558
2558

-

กรรมการบริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จากัด
รองประธานกรรมการ บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ดิ เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี ้ส์ อินเวสเม้ นท์ ไพรเวท จากัด
- กรรมการบริษัท แปลน เอสเตท จากัด

ธ.ค.62 - ปัจจุบนั - กรรมการ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ไออาร์พีซี
จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั - รองผู้บญ
ั ชาการทหารบก
2561 - ปัจจุบนั - ผู้ช่วยผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
2559 - 2562 - สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
2560 - 2561 - เสนาธิการทหารบก
2559 - 2560 - รองเสนาธิการทหารบก
2558 - 2559 - เจ้ ากรมยุทธการทหารบก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

4 นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
(แต่งตัง้ 28 ธ.ค. 2550)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

69 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia University,
New York, USA
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aé ronautique et de
l'Espace, Toulouse, France
- Ingé nieur Civil Electricien Mé canicien, Université Libre de Bruxelles,
Brussels, Belgium
- Military Service, Belgian Army
- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Strategic Board Master Class, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data
Privacy, Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

5,126,411

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบนั - กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบนั - Director, OBOR Capital
2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ, บริษัท ซิมบา เอสเตทส์ จากัด
2561 - ปัจจุบนั - Chairman of the Board and director Ecopol Pte. Ltd. (Singapore)
2557 - ปัจจุบนั - Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
2557 - ปัจจุบนั - Board member, The Blue Circle (Singapore)
2557 - ปัจจุบนั - Board member, Sport Sevens (Singapore)
2556 - ปัจจุบนั - Board member, PCMA Houlder Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบนั - Board member, PCMI Insurance Brokers Pte. Ltd.
2554 - ปัจจุบนั - Board member, Eurofin Asia (Singapore)
2551 - ธ.ค.62 - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2559 - Board member, Capstone Partners (Asia)
2554 - 2558 - International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

5 นายสิงหะ นิกรพันธุ์
65 - Master of Science (Human Relations and Management), Abilene Christian
University, Dallas, Texas, USA
- กรรมการอิสระ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(แต่งตัง้ 10 ม.ค. 2557)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้ า
- Advanced Management for Bankers, Wharton School of the University
of Pennsylvania, USA
- Strategic Board Master Class, Successful Formulation & Execution the
Strategy, Ethical Leadership Program, Risk Management Committee
Program, Director Certification Program Update, Role of the Chairman
Program, Advanced Audit Committee Program, Anti-Corruption for
Executive Program, Financial Institutions Governance Program, Role of
the Compensation Committee และ Director Certification Program, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum: TFRS 15: Ready for the Challenges, Cyber SecurityAdvances to the more complex level, และ Intelligent Automation for
Internal Audit, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล, บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
- Cyber Resilience Leadership, Bangkok FinTech Fair 2019 ภายใต้ แนวคิด
Collaboration for the Future of Finance, และ Bangkok Sustainable
Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- โครงการเสริมสร้ างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานักงาน ก.ล.ต.
- Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data Privacy,
Branding and NPS Update, และ Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น ้ามันพืช จากัด
2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
2556 - ปัจจุบนั - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะอนุกรรมการความเสี่ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
2556 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับความเสี่ยง
บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จากัด
(มหาชน)
2549 - ปัจจุบนั - ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
2558 - 2561 - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

6 นายธีรนันท์ ศรีหงส์
54 - Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor,
- กรรมการอิสระ
USA
- ประธานคณะกรรมการกากับ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
- ประธานคณะกรรมการกากับ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- Advanced Management Program, Harvard Business School, USA
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
กาหนดค่าตอบแทนและ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
บรรษัทภิบาล
สถาบันวิทยาการพลังงาน
(แต่งตัง้ 17 ธ.ค. 2562)
- Director Accreditation Program และ Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที่ 9 สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน Startup
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จากัด
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ ประโยชน์
ข้ อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์
คอมพิวติ ้ง (Cloud Computing)
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ จากัด
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ Arcel Capital Company Limited
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บีเคที โฮลดิ ้งส์ จากัด
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ นอร์ท เทิร์นเรลเวย์ พาร์ค จากัด
2560 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซล่าร์ คอนซัลติ ้ง จากัด
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
2562 - 2562 - ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2561 - 2562 - กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน)
2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2561

-

2562

2560
2560
2560

-

2562
2562
2561

2560

-

2561

2560
2560
2557
2559
2559
2556
2556
2546

-

2561
2561
2561
2560
2560
2560
2560
2560

2557
2556

-

2559
2559

- ประธาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดจิ ิทลั เพื่อตลาดทุน
สานักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา สานักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จากัด
- ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด
- กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิ ทัล จากัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

7 นายจุมพล ริมสาคร
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตัง้ 7 เม.ย. 2560)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สานักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ.
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริษทั ระดับสูง สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- IT Governance and Cyber Resilience Program, Director Certification
Program, Financial Statement for Directors, Role of Chairman Program
และ Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data
Privacy, Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบัน - กรรมการ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ
บาล ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุม
2561 - ปัจจุบัน - แห่งชาติสิริกิติ์
ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการกากับการดาเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั ้งและกากับการดาเนินงาน
2561 - ปัจจุบัน - ของกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
รองปลัดกระทรวงการคลัง
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับการปฏิบัติตาม
2559 - 2561 - กฎหมายและระเบียบการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการอานวยการ โรงงานยาสูบ
2557 - 2561 - ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้
2560 - 2561 - สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ในประเทศ
กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2560 - 2561 - กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
2560 - 2561 - กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
2560 - 2561 - กรรมการ บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
2558 - 2560 - กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จากัด
2558 - 2558 - ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงการคลัง
2557 - 2558 - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

8 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

64 - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.60

ปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะ

- กรรมการ

- เศรษฐศาสตร์บญ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการในคณะกรรมการ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School

2560
2560

- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

- Advanced Bank Management Program, Wharton School of the

2559

- ปัจจุบนั - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กากับความเสี่ยง
(แต่งตัง้ 1 มิ.ย. 2558)

กรรมการกากับความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

University of Pennsylvania, USA

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- Advanced Bank Management Program, Asian Institute of

(ก.ล.ต.)

Management

2558

- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- IT Governance and Cyber Resilience Program, Advanced Audit

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Committee Program, Director Certification Program, Risk Management

2558

-

2562

- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

Program for Corporate Leaders และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559

-

2560

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- โครงการเสริมสร้ างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานักงาน ก.ล.ต.
- Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,

2551

-

2558

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด

IFRS 9 Implication and Readiness, Recovery Planning, Inside
Information and Data Privacy, Branding and NPS Update, และ
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

(มหาชน)
2557

-

2558

- รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)

2554

-

2558

- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

9 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(แต่งตัง้ 12 ก.พ. 2559)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - Master of Science (Economics), Oklahoma State University, USA
- Bachelor of Science in Business Administration (Economics/Finance),
Oklahoma State University, USA
- การบริหารการจัดการด้ านความมัน่ คงขั ้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จากัด
- IT Governance and Cyber Resilience Program, Ethical Leadership
Program, Advanced Audit Committee Program, Boards that Make a
Difference, Role of the Chairman Program, Director Certification
Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,
IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data
Privacy, Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

10,987

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จากัด
2558 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
2560 - 2562 - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด
2560 - 2562
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - 2561 - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2557 - 2559 - กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอสซีเอ็มบี จากัด
2555 - 2559 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
2558 - 2559 - ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2557 - 2558 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)
2557 - 2558 - ประธานคณะทางานกากับและติดตามการบริหารงาน NPL ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

10 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
(แต่งตัง้ 3 ธ.ค. 2562)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

64 - Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Role of the Chairman Program Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- TLCA Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Anti Corruption for Executives 1/2557, หลักสูตรการพัฒนามาตรฐาน
งานต่อต้ านการคอร์รัปชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption
for Executives 2017) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ธ.ค.62 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จากัด
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการกากับความเสี่ยง ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จากัด
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จากัด
2560 - ปัจจุบัน - อุปนายกสมาคมสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด
2554 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด
2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
2552 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2561 - 2561 - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
2559 - 2561 - ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย
2554 - 2559 - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
2557 - 2561 - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2556 - 2561 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2553 - 2561 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2555 - 2561 - ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2554 - 2561 - ประธานเจ้ าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2552 - 2561 - กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2554 - 2561 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (ต่อ)

11 นายปริญญา หอมเอนก
- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยง
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(แต่งตัง้ 17 ธ.ค. 2562)

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2553
2558
2557

50 - วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

-

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Certified Information System Security Professional (CISSP),
International Information System Security Certification Consortium
- Certified Information System Auditor (CISA) and Certified in the
Governance of Enterprise IT, ISACA
- Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud
Examiners

เอกสารแนบ 1 หน้ า 13

-

-

2561
2560
2559

2554 - 2558
ธ.ค.62 - ปัจจุบนั

2561

- ปัจจุบนั

2560

- ปัจจุบนั

2560
2558
2558
2546

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2562
2561

-

2562
2562

2558

-

2559

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ คณะกรรมการอานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการใน
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการกากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั บริษทั อินเทลลิเจนท์ ดาต้ า
อนาไลติค จากัด
- กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ (TISA)
- วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ไซเบอร์ตรอน จากัด
- ที่ปรึกษา บริษัท บุญรอดเทรดดิ ้ง จากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอซิส
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

นา
12 นายมิฮาว ยาน ซูเร็ค
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(แต่งตัง้ 17 ธ.ค. 2562)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

48 - Master of Economics, Warsaw University

-

- Bachelor of Economics, Columbia University
- General Management Programme (GMP), European Centre for
Executive Development (CEDEP)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 14

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบนั - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการใน
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
2562 - ปัจจุบนั - Head of Challengers and Growth Markets, Asia (Executive)
ING Bank N.V., Hong Kong Branch
2555 - 2562 - Chief Executive Officer (Executive), ING Bank N.V.,
Bucharest Branch

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

13 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
49 - Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business Administration, Bangkok
- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่
University in Collaboration with The University of Nebraska-Lincoln,
บริหาร
USA
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- Master of Business Administration, The University of North Carolina at
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
Chapel Hill, USA.
ความเสี่ยง
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- Chartered Financial Analyst CFA Institute
(แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2561)
- Financial Derivatives, EuroMoney Training
- Executive Education: Building Leading Customer-Centric
Organization
- Director Certification Program, Boards that Make a Difference, และ
Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 และ Bangkok Sustainable
Banking Forum 2019, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience Awareness,

11,572,894

IFRS 9 Implication and Readiness, Recovery Planning, Inside
Information and Data Privacy, Branding and NPS Update, และ
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 15

-

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปัจจุบนั - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการใน
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
2539 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษัท ติยณา จากัด
2560 - 2560 - กรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - กรรมการกากับความเสี่ยง บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
2557 - 2560 - กรรมการอิสระ บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - ประธานกรรมการสรรหา บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
2557 - 2560 - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
2560 - 2560 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2551 - 2560 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่ างกรรมการและ
(ร้ อยละ)*
ผู้บริหาร **

นายปิ ติ ตัณฑเกษม (ต่อ)

หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 16

ประสบการณ์การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

2559

-

2560

2559

-

2560

2560

-

2560

2560
2559

-

2560
2560

2557

-

2559

2554

-

2558

- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) (เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้ าน
จิตวิทยาองค์กร) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
- ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้ านการเงินและการบัญชี
การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร สานักงานบริหารกองทุน เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ บริษทั ทริสเรทติ ้ง จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
1.
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายปิ ติ ตันฑเกษม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
49 - Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business
6,838,700
2561 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Administration, Bangkok University in Collaboration
2560 - 2560 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
with The University of Nebraska-Lincoln, USA
2551 - 2560 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Master of Business Administration, The University of
North Carolina at Chapel Hill, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

2 นายเสนธิป ศรีไพพรรณ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

48 - Master of Business Administration (MBA),
The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
- Master of Science, Computer Information Systems,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต, วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

2560 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2555 - 2560 - กรรมการผู้จัดการ, S Ventures Co.,Ltd.
2550 - 2560 - กรรมการผู้จดั การ, Business Navigator Consulting

3 นางมารี แรมลี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย

46 - Master degree in Tax & Business Law, Law School,
France
- Bachelor of Arts, European Business, Middlesex
University, United Kingdom

-

-

2562 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2562 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธรุ กิจรายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2554 - 2557 - Vice President – Product and Distribution Channels, ING

4 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ด้ านบริหารความเสี่ยง

60 - Master of Business Administration,
Nyenrode University, The Netherlands
- Bachelor of Business Administration,
Hogeschool Nyenrode, The Netherlands

-

-

2561 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2560 - 2561 - Chief Operation Officer - Risk, ING Bank N.V., Head Office
2558 - 2561 - Director, Chairman of the Risk Management Committee, and Member of
Credit Committee, TMB Bank Plc.
2559 - 2560 - Head of Corporate Operational Risk Management, ING Bank N.V.
2554 - 2559 - Global Head of Non Financial Risk, ING Bank N.V.

เอกสารแนบ 1 หน้ า 17

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
5 นางประภาศิริ โฆษิตธนากร
55 - Master of Business Administration (MBA),
2561 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2541 - 2561 - พาร์ทเนอร์ส, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์
- Bachelor of Business Administration (Magna Cum
คูเปอร์ส จากัด
Laude), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6 นายมาร์คสั โดเลงก้ า
49 - Business Diploma, Industrie- und Handelskammer,
2562 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารด้ านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ
Germany
2559 - 2562 - COO Asia, Middle East and India Jardine Lloyd Thompson Asia
2556 - 2558 - COO Asia Pacific Managing Director, Marsh (Singapore) Insurance
Brokers Pte Ltd
3,634,400
7 นางสาวอาวีวรรณ ตังตรงจิ
52 - Master of Public Administration, University of
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
้
ตร
2552 - 2561 - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน,ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Southern California, USA.
หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน
ั ฑิต, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
- บัญชีบณ
มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 18

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
2,204,100
8 นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล
45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, สถาบัน
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
2561 - 2561 - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริหารและการเงิน,
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2560 - 2561 - ผู้บริหารอาวุโสวาณิชธนกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2559 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2558 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจ , ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2557 - 2557 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อและธุรกิจการค้ าต่างประเทศ,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2557 - ผู้บริหารระดับสูงฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
9 นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร
40 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
108,500
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(มหาชน)
ลูกค้ าธุรกิจ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2555 - 2557 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ ารายใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
10 นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
38 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
424,300
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารความเสี่ยง
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริหารความเสี่ยง
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - ผู้ชานาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2558 - หัวหน้ างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - 2557 - ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 19

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
11 นางจิตราวดี ศรีวิจิตร
45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-ลูกค้ ารายย่อย, ธนาคารทหารไทย
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ศศินทร์
จากัด (มหาชน)
– ลูกค้ ารายย่อย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ ารายย่อย, ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - 2560 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารนักลงทุนสัมพันธ์, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
12 นางสาว ปรีดิอร คลังนาค
39 - ปริญญาโท Financial Management
2562 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-บริหารและการเงิน, ธนาคารทหารไทย
หัวหน้ าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากัด (มหาชน)
บริหารและการเงิน
2562 - 2562 - ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด
* แต่งตังใหม่
้ มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2562
(มหาชน)
2561 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานขายกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
1,400,700

-

2561 - ปัจจุบนั 2560 - 2561 2555 - 2559 -

41 - B.S. Economics and Finance, Wharton School of
the University of Pennsylvania

-

-

47 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

2560
2550
2557
2560
2555

13 นายเมธ กนกพิบูล
หัวหน้ าควบคุมทางการเงินและบริหาร
เบิกจ่าย

52 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย

14 นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน
หัวหน้ าบริหารเงิน
15 นางขวัญหทัย สุขุมธรรมรัตน์
หัวหน้ าบริหารจัดการข้ อมูลทางการเงิน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 20

-

ปัจจุบนั
2560
2559
ปัจจุบนั
2560

หัวหน้ าควบคุมทางการเงินและบริหารเบิกจ่าย, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้าทีบ่ ริหารรายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

- หัวหน้ าบริหารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Partner (Freelance Consultant), BNC Consulting, BKK, Thailand
- Group Head of Enterprise Risk, Burgan Bank, Kuwait
- หัวหน้ าบริหารจัดการข้ อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าวิเคราะห์และพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้ านบัญชี ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
16 นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล
56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ),
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าบริหารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าบริหารเงินกลางและต้ นทุน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2556 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารบริหารการลงทุนและต้ นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
ทางการเงิน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชีและการตลาด,
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม
50 - Master of Business Administration in Finance,
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าบริหารสินทรัพย์หนี ้สินและเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
หัวหน้ าบริหารสินทรัพย์หนี ้สินและ
University of Rochester, USA
2560 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
เงินกองทุน
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - 2560 - ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสพัฒนากระบวนการ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
2558 - 2558 - ผู้ชานาญการควบคุมผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
์
18 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ
40 - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ),
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าบริหารข้ อมูลทางการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - 2561 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด
ต่อทางการ
- บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(มหาชน)
2558 - 2560 - หัวหน้ างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2555 - 2558 - ผู้บริหารตรวจสอบ – ธุรกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
19 นางสุภาวดี วุฒิเทียร
51 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2018 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.
2017 - 2018 - หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงาน ธปท, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2011 - 2016 - หัวหน้ าจัดการรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
20 นางกมลมาลย์ สถาวร
55 - บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน
2560 - 2561 - หัวหน้ าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - ผู้เชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2553 - 2557 - หัวหน้ าบัญชีพิเศษ บัญชีพิเศษ รายงานทางการเงินและภาษี สายงานควบคุม
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
21 นางสาววีรญา มหาขันธ์
44 - ปริญญาโท Information Technology มหาวิทยาลัย
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าบริการรายงานทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าบริการรายงานทางการเงิน
นเรศวร
2560 - 2561 - หัวหน้ าบริการรายงานทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคล
2560 - 2560 - ผู้เชี่ยวชาญ-วิเคราะห์พัฒนากระบวนการข้ อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด(มหาชน)
2558 - 2560 - ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 21

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
22 นางพัชรี ลีลารัศมี
42 - ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการเงิน,
2561 - ปัจจุบนั
หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจาลองเพื่อการบริหารเงิน,
หัวหน้ าวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
แบบจาลองเพื่อการบริหารเงิน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน,
2560 - 2560 - ผู้จัดการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์, บริษทั ดิจิทัล เวนเจอร์ส จากัด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2556 - 2557 - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน, บริษัท เอสซีจี ออโต้ แก๊ ส จากัด
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพาณิชย์
2551 - 2556 - ผู้อานวยการอาวุโสควบคุมทางบัญชีและบริหารความเสี่ยง,ธนาคารสแตนดาร์ด
อิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
23 นายประยุทธ์ บุญเลิศ
42 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2562 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี , ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี
2562 - 2562 - VP Financial Project, CIMB Thai
* ดารงตาแหน่งวันที่ 16 สิงหาคม 2562
2561 - 2562 - VP Controller and Improvement, Nok Airline PLC.
2560 - 2561 - หัวหน้ าควบคุมทางบัญชี, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - หัวหน้ าควบคุมบัญชีสาขา, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2559 - Assistant to Finance Manager, RHB Bank Berhad
24 นางสาวรจนา รัตนอุบล
53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าปฏิบตั ิการทางบัญชี, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าปฏิบตั ิการทางบัญชี
สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560 - 2561 - ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส - พัฒนาระบบการควบคุมทางการเงินและติดตามผล, ธนาคาร
* แต่งตังใหม่
้ มีผล วันที่ 26 สิงหาคม 2562
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
บัญชี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - 2560 - หัวหน้ าบริการรายงานทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2559 - เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 22

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
25 นางสาวศิริพร รัตนาอัมพวัลย์
44 - ปริญญาโท Master of Business Administration สาขา
2562 - ปัจจุบนั - หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน
Finance, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 - 2562 - Senior Vice President of Finance, Krung Thai Bank PCL.
* ดารงตาแหน่งวันที่ 16 สิงหาคม 2562
- ปริญญาตรี Bachelor Degree คณะบัญชี สาขา
2559 - 2562 - First Senior Vice President of International Accounting and Finance,
Accounting Info. Systems, มหาจุฬาลงกรณ์ราช
Muang Thai Life Assurance PCL.
วิทยาลัย
2558 - 2559 - Chief Financial Officer, Executive Vice President, Asia Wealth Securities
Co., Ltd
26 นางสาวมาลินี เหล่าอิทธิ
39 - Master of Engineering Management, University of
2561 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
London
2554 - 2561 - รองผู้อานวยการ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บญ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 23

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน
ทางครอบครัว
ตาแหน่ ง
(ปี )
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
นางประภาศิริ โฆษิตธนากร
55 - Master of Business Administration (MBA), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2561
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านการเงิน
- Bachelor of Business Administration (Magna Cum Laude),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2541
- Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
2537
บริษัทไทย
- อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร, สภาวิชาชีพบัญชี
2534
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวอาวีวรรณ ตังตรงจิ
้
ตร
หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน

หมายเหตุ:

51 - Master of Public Administration, University of Southern California, USA.
- บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- 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)
- Smart Disclosure Program (SDP), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Beyond Treasury Management รุ่น 2/2562, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปภัมภ์

3,634,400

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 24

-

2561
2552
2543

2539

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง
- ปัจจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- 2561 - พาร์ทเนอร์ส, บริษทั ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร
ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จากัด
- 2540 - ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ าย Investment Banking
บริษัท บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากัด
- 2537 - ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ าย Corporate Finance บริษัท มอร์แกน
เกรนเฟลล์ ไทย จากัด
- ปัจจุบนั - หัวหน้ าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2561 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- 2552 - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จากัด (มหาชน)
- 2543 - ผู้อานวยการ สายวางแผนธุรกิจและทรัพยากรบุคคล,
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56- 1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์
- เลขานุการบริษัท
- หัวหน้ ากลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )
37

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Business Administration, Harvard Business School,
Massachusetts, USA
- Master of Science, Management Science and Engineering,
Stanford University, California, USA
- Bachelor of Science, Electrical Engineering (Distinction), Stanford
University, California, USA
- Company Secretary Program และ Board Reporting Program,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Design Thinking, Southeast Asia Center
- Cybersecurity Awareness, Deloitte
- มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ าย, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- การต่อต้ านคอร์รัปชัน่ , ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- How can we secure from cyber threats, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
- Promoting Risk Awareness 2018, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Cyber Resilience Awareness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- IFRS 9 Implication and Readiness, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Inside Information and Data Privacy, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) Branding and NPS Update, ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน), Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
จานวนการ
ทางครอบครัว
ถือครองหุ้น
ระหว่ าง
ในบริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
-

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 25

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปัจจุบนั - เลขานุการบริษทั ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั หัวหน้ ากลยุทธ์องค์กร, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส กลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ,
2558 - 2561 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2550 - 2558 - Engagement manager, McKinsey & Company

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (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 งของกรรมการ/ผู้บริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาดับที่

รายนามผู้บริหารธนาคาร

บริษัทย่ อย

ตาแหน่ งของกรรมการ / ผู้บริหาร
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

นายปิ ติ ตัณฑเกษม
นายประสงค์ พูนธเนศ
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
นายจุมพล ริมสาคร
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
นายมิฮาว ยาน ซูเรค
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัช คริเซล
นางสุวรรณี แคม
นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
นายสุทธิชัย ถิรานุชิต
นางมารี แรมลี
นางอภิรุมวดี ระนองธานี

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ยง
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารกฎหมาย
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารพัฒนาสินทรัพย์
หัวหน้ าบริหารข้ อมูลทางการเงินต่อทางการ
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้ าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารนวัตกรรมลูกค้ ารายย่อย
ผู้เชี่ยวชาญ - บริหารเงินกลางและต้ นทุนทางการเงิน

2

3

บริษัทร่ วม
4

1

W
D
//
D
D
D
D
D
D
D

ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค 63

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 2

บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

2

D1
X
W
W
W
W

L

D
L

เอกสารแนบ 2

หมายเหตุ :
X
Y
W
D
L
//

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการและผู้ไม่ มีอานาจลงนาม
กรรมการบริษัท และผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริษัท
ผู้ชาระบัญชี
รองประธานกรรมการ

รายชื่อบริษัท
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

1. ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท ธนชำตโบรกเกอร์ จำกัด
3. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
4. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด*

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

บริษัทร่ วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนธนชำต จำกัด
หมายเหตุ:

* บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ในวันที่ 26 ธันวำคม 2561 และปัจจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 3

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1. นายปิ ติ ตัณฑเกษม
2. นายประสงค์ พูนธเนศ
3. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
4. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
6. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
7. นายจุมพล ริมสาคร
8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
9. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
10. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
2. บริษัท ธนชำตโบรกเกอร์ จำกัด
ไม่มกี รรมการที่เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารของธนาคารทหารไทย
3. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
1. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัช คริเซล
2. นางสุวรรณี แคม
3. นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
4. นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
5. นำยสุทธิชัย ถิรำนุชิต
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่ วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
1. นำงมำรี แรมลี
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด
1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายสุนทร รักพาณิชย์
หัวหน้ าตรวจสอบ

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - MBA (Financial Management), University of
Bridgeport Connecticut
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39/IAS
- Operational Risk Management Forum
- โครงการอบรมผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX
- Internal Audit Transformation to Data Analytics
- New technology applied in financial world and key
concerned issues
- Mobile Banking and Digital Bank Audit

ความสัมพันธ์
จานวนการถือ
ทางครอบครัว
ครองหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
2561 - ปัจจุบนั
2556 - 2560
2554 - 2556
2549 - 2554

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
หัวหน้ าตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 1 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายวรุณ กาญจนภู
หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหาร
กากับการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )
52

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

จานวนการ ความสัมพันธ์
ถือครองหุ้น ทางครอบครัว
ใน
ระหว่ าง
บริษัท (หุ้น)* ผู้บริหาร**
-

* รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้ า 3

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - ปัจจุบนั - หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่บริหาร กากับการปฏิบตั ิงาน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกากับการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน, สายงานกฎหมาย,
สายงานตรวจสอบภายใน, และเลขานุการบริษัท
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2547 - 2550 ผู้จัดการกลุ่มกากับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสารแนบ 5 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ในปี 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่อ
นายประสงค์
พูนธเนศ 1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศุภเดช
พูนพิพัฒน์ 2
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก ณัฐพล
นาคพาณิชย์ 3
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ.
ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิงหะ
นิกรพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจุมพล
ริมสาคร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ 4
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 5
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปริญญา หอมอเนก 6
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมิฮาว ยาน ซูเรค 7
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางประภาศิริ
โฆษิตธนากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเสนธิป ศรีไพพรรณ
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมาร์คสั โดเลงก้ า 8
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางมารี แรมลี 9
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่อย

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

หมายเหตุ 1 นายประสงค์ พูนธเนศ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการ ตั ้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562
3
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั ้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ ตั ้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
4
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ ตั ้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562
5
นายสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ ได้รับการแต่งตั ้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ ตั ้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
6
นายปริญญา หอมอเนก ได้รับการแต่งตั ้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ ตั ้งแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
7
นายมิฮาว ยาน ซูเรค ได้รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการ ตั ้งแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
8
นายมาร์คัส โดเลงก้ า ได้รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้าทีบ่ ริหารด้ านปฏิบัตกิ าร ตั ้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
9
นางมารี แรมลี ได้รับการแต่งตั ้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ตั ้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ 5 หน้ า 2

ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่ เปลี่ยนแปลงสุทธิ
31 ธ.ค. 2562 เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
5,126,411
2,569,831
9,100
11,572,894
4,734,194
-

