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ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
1.1.1 ประวัติความเป็ นมา
ธนาคารทหารไทย ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และมีทนุ จด
ทะเบียนเริม่ แรกจานวน 10 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการทหารทัง้ ในและนอกประจาการ
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตัง้ ให้
ธนาคารทหารไทย จากัด และได้มีการเพิ่มทุนครัง้ แรกจากจานวน 10 ล้านบาท เป็ นจานวน 100 ล้านบาท และได้เข้าจดทะเบียนเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537
ในเดือนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึง่ การรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารมีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอยูใ่ นเครือ ทาให้สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างครบวงจรมากขึน้
ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสาเร็จในการเพิ่มทุนจานวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุม่ ไอเอ็นจี ซึ่งเป็ นสถาบันการเงิน
จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ทาให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้
ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารอันดับที่ 6 ในสินทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงิน
รวม) ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวม 1,808.0 พันล้านบาท เงินรับฝาก 1,373.4 พันล้านบาท และสินเชื่อ 1,348.0 พันล้านบาท
1.1.2 กลยุทธ์ของธนาคารใน 5 ปี ข้างหน้า
ทีเอ็มบีได้กาหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการที่จะช่วยผลักดันให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้
1. ให้ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญในการนาลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการทาธุรกิจ ธนาคารจึงรวบรวมความเข้าใจในพฤติกรรมของ
ลูกค้าเพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ และนาความเข้าใจดังกล่าวมาใช้ในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึน้
นอกจากนี ้ ยังดาเนินการวัดความพึงพอใจในประสบการณ์ที่ลกู ค้าได้รบั อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และ
บริการให้ดียิ่งขึน้ ต่อไป
2. สร้างความเป็ นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีได้ใช้กลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led strategy) เพื่อสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันเพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีด่ ีที่สดุ ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าวจะทาให้ธนาคารมีความ
ใกล้ชิดและเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึน้ ซึง่ ทาให้ทีเอ็มบีสามารถเป็ นธนาคารหลักของลูกค้าได้
3. รักษาความเป็ นผู้นาด้านสินเชื่อรถยนต์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อครบวงจร
ภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต่อยอดความสาเร็จของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และนาจุดแข็งของ
ธุรกิจทัง้ ด้านพนักงาน เครือ ข่ายตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์มาเพิ่ม ขีดความสามารถของผลิตภัณ ฑ์
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สินเชื่ออื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึน้ ยังช่วยให้ธนาคารสามารถมี
ความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวได้ทนั ต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึน้ และคงความเป็ นผูน้ าในด้านสินเชื่อรถยนต์
4 สร้างรายได้ทีม่ ิใช่ดอกเบีย้ อย่างยั่งยืน
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เพราะรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ จะส่งผลให้
ธนาคารสามารถบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์การลงทุน เป็ นต้น ทัง้ นี ้
ทีเอ็มบีได้ใช้โมเดลธุรกิจแบบผูแ้ ทนจาหน่ายและ Open architecture โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดี
ที่สดุ เพื่อนาแสนอแก่ลกู ค้าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์ดงั กล่าว ธนาคารสามารถการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในสภาวะ
ผันผวนของวัฏจักรธุรกิจได้และยังสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
5. ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีเอ็มบีมงุ่ มั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายกาไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้าหมายที่จะบรรลุอตั รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชัน้ นา ภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้ม่งุ เน้น
การเติบโตธุรกิจโดยพิจารณาจากโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้
6. สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ปั จจุบัน การทาธุรกรรมทางการเงิ น ผ่านช่อ งทางดิ จิทัลมีการเติ บ โตอย่ างต่อ เนื่ อง อัน เป็ น ผลมาจากพฤติก รรมของ
ผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทีเอ็มบีได้ลงทุนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ดาเนินการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับยุคดิจิทลั ปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ให้เป็ น
ดิจิทลั มากยิ่งขึน้ เพื่อความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า ทีเอ็มบีมีการปรับปรุ ง
ดิจิทลั แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องและจะดาเนินงานภายใต้หลักการ “ดิจิทลั เฟิ ร์ส” ที่จะช่วยให้ลกู ค้าได้รบั ประสบการณ์ที่ดีขนึ ้ และ
ตอบรับกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของลูกค้าที่หนั ไปใช้ชอ่ งทางออนไลน์มากขึน้ ซึง่ นอกจากจะช่วยให้ธนาคารมีความคล่องตัวใน
การผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆแล้วยังจะช่วยให้ตน้ ทุนในการให้บริการของธนาคาถูกลงด้วย
7. ผนึกพลังสร้างการเติบโต
หลังการควบรวมธนาคารได้รบั ประโยชน์ที่เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน (synergies) จากการรวมกิจการ 3 ส่วน คือ ประโยชน์ดา้ นงบดุล
ประโยชน์ดา้ นต้นทุน และประโยชน์ดา้ นรายได้
1) ประโยชน์ด ้า นงบดุ ล ที่ จ ะท าให้มู ล ค่ า ของกิ จ การเพิ่ ม ขึ น้ จากการมี ง บดุ ล ที่ เ หมาะส ม (Balance sheet
optimization) ผ่านการใช้สนิ ทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประโยชน์ดา้ นต้นทุน จากขนาดกิจการที่ใหญ่ ขึน้ (Scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากการรวมกันของหน่วยงาน
สนับสนุนที่สาคัญ เช่น โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการกระบวนการทางาน เป็ นต้น
3) ประโยชน์ดา้ นรายได้ การดาเนินงานร่วมกันจะทาให้มีประสิทธิ ภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินให้กบั ลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึน้ รวมถึงความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ จากฐานลูกค้า
ที่เพิ่มขึน้ กว่าเท่าตัว
แผนการควบรวมธนาคารมีความคืบหน้าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อการควบรวมกิ จการ EBT อย่างราบรื่นในเดือน
กรกฎาคม 2564 นอกจากนีธ้ นาคารยังใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่ง ของทัง้ สองธนาคารในแต่ละธุรกิจเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร หลังจากการทา EBT ประสบความสาเร็จ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพของ
ฐานลูก ค้า ของธนาคารที่ ค วบรวมกิ จ การผ่ า นหลัก การ Financial well-being น าเสนอบริก ารที่ เกี่ ย วกั บ การธนาคารและที่
ส่วนที่ 1 หน้า 2
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้าเป้าหมายของเรา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทลั ชัน้ นาของเรา นอกจากนีธ้ นาคารจะ
สานต่อความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการมีสว่ นร่วมกับลูกค้าในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า
เพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลายเป็ นลูกค้าหลักของธนาคาร
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2558

•

ธนาคารประสบความสาเร็จในการเติบโตเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ รวมถึงกาไรก่อนตัง้ สารองเพิ่ม ขึน้ ถึง
20% แม้ในสภาวะเศรษฐกิ จที่ ผันผวน นอกจากนี ท้ ีเอ็ มบี ยังประสบความสาเร็จ ในการออกหุ้น กู้ไม่มี
หลักประกันไม่ดอ้ ยสิทธิสกุลเงินหยวน (ติ่มซาบอนด์) วงเงิน 600 ล้านหยวน อายุ 3 ปี ชุดแรกจากประเทศ
ไทยที่จาหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งทีเอ็มบีได้รบั รางวัลตราสารหนีส้ กุลเงิ นท้องถิ่นยอดเยี่ยม 2015 (Best
Local Currency Bond 2015) จาก The Asset Triple A Country Awards

•

ธนาคารเปิ ดตัว ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ นทางการ ซึ่งเป็ นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ทกุ ธุรกรรม
ทางการเงินเป็ นเรือ่ งง่าย สะดวกสบาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มากขึน้ เพื่อให้ลกู ค้ามั่นใจในการ
ใช้งาน อีกทัง้ ยังได้มีการพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับลูกค้าธุรกิจ หรือ TMB Business
Click ให้ส มบู รณ์ ม ากยิ่ ง ขึ น้ ด้ว ยการเพิ่ ม ฟั งก์ ช่ ั นการโอนเงิ น ต่ า งธนาคารผ่ า นระบบ SMART และ
BAHTNET เพื่อเอือ้ อานวยความสะดวกให้ลกู ค้าสามารถบริหารจัดการการเงินได้ครบวงจร นอกจากนี ้
ทีเอ็มบียงั ได้เปิ ดตัวบริการคา้ ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาหรับ
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการประมูลงานภาครัฐโดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาติดต่อ

•

นอกจากนีธ้ นาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทาธุรกรรมของลูกค้ามาก
ยิ่งขึน้ เช่น บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ซึ่งเป็ นบัญชีเพื่อการทาธุรกรรมโดยลูกค้าสามารถทาธุรกรรมภายใน
ธนาคารทีเอ็มบีและถอนเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มทุกธนาคารทั่วไทยโดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมและไม่จากัดจานวน
ครัง้ รวมถึงไม่มีคา่ ธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ 5 รายการแรก
ต่อเดือน อีกทัง้ ไม่จาเป็ นต้องมีเงินขัน้ ต่าคงไว้ในบัญชี ทัง้ นีก้ ารเติบโตถึงร้อยละ 10 จากปี 2557 สะท้อน
ความสาเร็จของเงินฝากสาหรับการทาธุรกรรม (Transactional deposit) ประเภทนีไ้ ด้เป็ นอย่างดี

•

โปรแกรมการเปลีย่ นแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถกู นามาปฏิบตั ิเพือ่ ให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่
ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ด โอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพให้กับพนักงานของ
ธนาคาร ในปี 2558 นี ้ ได้มี ก ารริ เริ่ม โครงการพัฒ นาพนัก งานผู้มี ศัก ยภาพ (Talent Development
Program) เพราะทีเอ็มบีเชื่อว่าพนักงานที่มีศกั ยภาพจะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึน้ และเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของทีเอ็มบี โดยธนาคารได้
สร้างโอกาสให้กับพนักงานในการเสริมสร้างความรู แ้ ละประสบการณ์ให้กบั ตนเอง อีกทัง้ ยังวางแผนให้
พนักงานได้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตภายในธนาคาร และสนับสนุนให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของ
ตนให้มากยิ่งขึน้ สืบเนื่องไป
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•

ตลอด 6 ปี ที่ ที เอ็ ม บี มุ่งมั่น มอบโอกาส และปลูก ฝั งเยาวชนด้วยโครงการไฟฟ้ า เพื่ อ สร้า งสิ่งดี ๆ คืน สู่
สังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู ก้ ิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะแขนงต่างๆ นอกจากนีย้ งั มี โครงการ
ไฟฟ้า อินอะบ็อกซ์ โดยให้พนักงานสาขาเป็ นพลังขับเคลือ่ น รับฟั งชุมชน แก้ปัญหาชุมชน และตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชนที่อยู่รอบธนาคาร โดยช่วยแก้ไขปั ญหา พัฒนาชุมชน เป็ นการพัฒนาสังคมไทย
อย่างยั่งยืน เพราะเจาะลึกความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและเป็ นการปลูกฝังจิตสานึก Make THE
Difference ให้กับ พนัก งาน โดยในปี 2558 ที เอ็ ม บี ได้รบั รางวัล ยอดเยี่ ย มด้า นการพัฒ นาชุม ชนของ
“ไฟฟ้า” และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจการเงินและการธนาคารในระดับ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย จากผลงานด้า นซี เ อสอาร์ย อดเยี่ ย มแห่ ง เอเชี ย ครั้ง ที่ 5 (The 5th Asia Best CSR
Practices Awards) ที่จดั โดยเครือข่ายผูบ้ ริหารการตลาดแห่งเอเชีย (Chief Marketing Officers Asia) ณ
ประเทศสิงคโปร์

•

ในปี 2559 ทีเอ็มบีประสบความสาเร็จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทางาน และจะ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทาง
ธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึน้

•

ประสบความสาเร็จในการเติบ โตกาไรก่อนการตัง้ สารองถึง 10% แม้สภาวะเศรษฐกิ จจะยังไม่ฟื้ นตั ว
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประสบความสาเร็จในการเติบโตได้อย่างดีเ นือ่ งจากทีเอ็มบีเข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้ามากขึน้ จึงเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายในราคาที่ลกู ค้าเข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด“ประกันทาง่าย ใครก็
มีได้”

•

นอกจากนี ท้ ี เอ็ ม บี ยังยึด ถื อ ความเป็ น เลิศ ด้า นกระบวนการท างาน โดยในปี 2559 ได้ท าการพัฒ นา
ศักยภาพและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อบ้านสาหรับลูกค้ารายย่อยจากที่ใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่อ
ถึง 30 วัน ปั จจุบนั ใช้เวลาเพียง 5 วันทาการ ตัง้ แต่การยื่นขอจนถึงได้รบั อนุมตั ิและยืนยันลูกค้า

•

การมุ่งเป็ นธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นเลิศ ทีเอ็มบีมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมทางการเงิน ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการทาธุรกรรมและช่วยให้
ลูก ค้าเชื่ อ มโยงกับ สังคมและธุ รกิ จ ได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ โดยในปี 2559 ที เอ็ ม บี ได้พัฒ นาต่อ ยอด
ผลิตภัณฑ์ ออลล์ ฟรี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทาธุรกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึน้ โดยลูกค้ายังคง
สามารถทาธุรกรรมภายในธนาคารที เอ็ มบี และถอนเงิ นสดจากตูเ้ อทีเอ็ม ทุกธนาคารทั่วไทยโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ พร้อมทัง้ ขยายการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ จาก 5 ครัง้ ต่อเดือนเป็ นไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่ต อ้ งมีเงินคงเหลือ
ในบัญชี

•

ตัง้ แต่การเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ของ ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ซึ่งเป็ นโมบายแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยให้ทกุ ธุรกรรมทางการเงินเป็ นเรือ่ งง่าย สะดวกสบาย ปั จจุบนั จานวนธุรกรรมทางการเงินสาหรับลูกค้า
รายย่อยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่า งก้าวกระโดด จนมีจานวนธุรกรรมมากกว่าธุรกรรมทาง
การเงินที่ผา่ นช่องทางที่ใช้คนในการบริการในปี 2559
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•

จากโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่เกิ ดจากการร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินของประเทศไทยให้สอดรับ และส่งเสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย พร้อมเพย์ เป็ นโครงการแรกที่ถูกพัฒนาเพื่ออานวยความสะดวกในการโอนเงิน
และรับโอนเงินที่รวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ การรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ ซึ่งทีเอ็มบีได้เตรียมพร้อม
รองรับทัง้ ในด้านระบบและบริการที่จะเปิ ดตัวในปี 2560

•

หลักประกันทางธุรกิจ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารแรกที่ออกผลิตภัณฑ์เพื่อรอบรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2559 เพื่อให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั โอกาสใน
การทาธุรกิจมากขึน้ เพราะสามารถนา “ทรัพย์สินที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ” มาเป็ นหลักประกันเพิ่มเพื่อขอ
สินเชื่อได้

•

การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) ทีเอ็มบีเชื่อว่าพนักงานที่มีศกั ยภาพ
จะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญ ในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ ดียิ่งขึน้ ที่จะเป็ นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของทีเอ็มบี ในปี 2559 ทีเอ็มบีปรับเปลี่ยนการพิจารณาผลประโยชน์ของ
พนักงานจากระบบลาดับขัน้ องค์กรเป็ นพิจารณาตามหน้าที่งาน เพื่อเป็ นตัวพลักดันให้พนักงานพัฒนา
ศักยภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ ทีเอ็มบียงั ปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ด้วยการลดจานวนระดับ ชัน้ ของโครงสร้างองค์กรจาก 6 ขัน้ มาเป็ น 5 ขัน้ เพื่อให้ลดความเลื่อมล่า
ภายในองค์กรและให้พนักงานแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

• เติบโตฐานลูกค้าด้วยการบริการการทาธุรกรรมที่ตอบโจทย์และประโยชน์ตามการใช้งานจริง ด้วยการที่ผู้

โอนไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีทใี่ ช้บริการพร้อมเพย์ ประกอบกับการไม่มคี า่ ธรรมเนียมโอนออก
ของบัญชีออลล์ฟรี ทาให้ลกู ค้าสามารถทาธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทัง้ รับ
และจ่ายได้ในบัญชีเดียว เป็ นผลให้ในปี 2560 ธนาคารสามารถโตเงินฝากของบัญชีออลล์ฟรีได้ถงึ ร้อยละ
50.9
• ทีเอ็ ม บีได้มี โปรแกรมด้า นการตลาดที่ ให้ประโยชน์กับ ลูก ค้าที่ ใช้ธนาคารผ่า นช่ อ งทางดิ จิ ทัล ชื่ อ TMB

WOW เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าให้มาใช้ธนาคารเป็ นธนาคารหลัก และเพิ่มการใช้บริการผ่าน
ช่องทางดิจิทลั ซึ่งได้รบั การตอบรับที่ดี ร้อยละ 40 ของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านทีเอ็มบีทชั เข้าร่วมโปรแกรม
และด้วยการพัฒ นาช่องทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถื อทัง้ ด้านการตลาดและ
ประสบการณ์การใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลกู ค้าหันมาใช้บริการผ่านทีเอ็มบีทชั มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
จานวนผูใ้ ช้งานได้ทะลุเกินหนึง่ ล้านรายในปี 2560
• รายได้ทไี่ ม่ใช่ดอกเบีย้ เติบโตต่อเนื่อง เพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 21.4 ทีเอ็มบีได้ตอ่ สัญญาความร่วมมือที่ธนาคารมี

กับเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาขัน้ ต้น 15 ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2560 ซึ่งการร่วมมือในครัง้ นี ้ ธนาคารได้รบั รายได้ค่าธรรมเนี ยมการเข้าถึงช่อ งทางการให้บริการของ
ธนาคาร (Access fee) ที่ น อกเหนื อ จากค่าธรรมเนี ย มการขายและรายได้พิ เศษ (Incentive) หลังหัก
ค่าใช้จ่ายและภาษี ต่างๆทัง้ สิน้ เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้รอตัดบัญชี รวมเป็ นจานวนเงินสุทธิ 19,582 ล้าน
บาท ธนาคารและเอฟดับบลิวดีได้ร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับ
ลูกค้าธนาคารมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ การต่อสัญญาความร่วมมือในครัง้ นีจ้ ะสนับสนุนให้ธุรกิจ
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การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารแข็งแกร่งมากขึน้ ด้วยความมุง่ มั่นที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ปี 2561

ปี 2562

•

เพื่อต่อยอดคุณค่าของการสร้างเสรีภาพในการลงทุน (Open Architecture) ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบีได้เปิ ด
ให้บริการการซือ้ กองทุนบนแอปพลิเคชั่นทีเอ็มบีทชั ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ทาให้ลกู ค้าสามารถทาธุรกรรม
และติดตามผลการลงทุนได้สะดวกมากขึน้ พร้อมตัวเลือกกองทุนที่มีผลการดาเนินงานดีที่เหมาะกับระดับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างของลูกค้า นอกเหนือจากนัน้ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงการให้คาปรึกษาเพื่อการ
ลงทุนที่ซบั ซ้อนได้มากขึน้ ทีเอ็มบีได้เปิ ดให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน (TMB Advisory) ที่มาพร้อมกับ
ห้องให้คาปรึกษาส่วนตัว (Advisory room) ในสาขา เพื่อให้ลกู ค้าเข้าถึงการผูเ้ ชี่ยวชาญการลงทุนจาก
สาขาใกล้บา้ น ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาขาคอยช่วยเหลือและร่วมการพูดคุย เป็ นผลให้
รายได้คา่ ธรรมเนียมการซือ้ ขายกองทุนเติบโตถึงร้อยละ 76 ในปี 2560

•

มุง่ มั่นการสร้างฐานลูกค้าที่ใช้ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักด้วยการเปิ ดตัวผลประโยชน์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
“Get More with TMB” ซึง่ เป็ นผลให้มีจานวนลูกค้าที่ใช้ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารหลักเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 20 จาก
ปี 2560 ในขณะเดียวกันก็มีลกู ค้าใหม่ที่ตอ้ งการได้รบั สิทธิประโยชน์นีเ้ ข้ามาเพิ่มเติมด้วย โดยมีจานวน
บัญชี No-Fixed เพิ่มขึน้ กว่า 540,000 บัญชี และบัญชี All Free เพิ่มขึน้ กว่า 530,000 บัญชี ในปี 2561

•

เพื่อเป็ นการตอกยา้ และพัฒ นาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างเสรีภาพ (Open Architecture) ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทีเอ็มบีได้ประกาศความร่วมมือกับ Eastspring Investment ที่เป็ นผูน้ าบริษัทจัดการ
กองทุน ระดับ เอเชี ย โดยการร่ว มมื อ ในครัง้ นี ้ ไม่เพี ย งแต่ท าให้ธ นาคารมี รายได้พิ เศษเพิ่ ม ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ จนเป็ นผลให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 85 จากการขายหุ้นร้อยละ 65 ในบริษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย ในปี 2561 แต่ยงั จะทาให้ทีเอ็มบีสามารถเข้าถึงความเชียวชาญใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ระดับโลก จากบริษัทในเครือของพรูเด็นเชียลที่เป็ นบริษัทแม่ของ Eastspring Investment
อีกด้วย ทัง้ นี ้ Eastspring Investment เป็ นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสบความสาเร็จทีม่ ีกองทุนระดับต้นๆ ทั่ว
เอเชีย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จะได้รบั การสนับสนุนและสามารถเข้าถึงความรู ท้ ี่จะ
นามาพัฒ นาบริการและผลิตภัณ ฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึน้ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ จะเป็ นประโยชน์กับ
ทีเอ็มบีที่เป็ นทัง้ คูค่ า้ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

•

จากรายได้พิเศษทีไ่ ด้จากความร่วมมือกับ Eastspring Investment และจากการที่มาตรฐานทางบัญชี
IFRS9 จะถูกนามาบังคับใช้เร็วๆ นี ้ ทีเอ็มบีจึงใช้กลยุทธ์การบริหารงานอย่างรอบคอบ ด้วยการตัง้ สารอง
เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติม ส่งผลให้เงินสารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มเป็ น 16,100 ล้านบาท ในปี 2561

•

ในปี 2562 ถือเป็ นอีกหนึ่งก้าวสาคัญของทีเอ็มบี จากความสาเร็จในการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต
และก้าวขึน้ เป็ น ธนาคารขนาดใหญ่ ของประเทศ การรวมกิ จการที่ เกิ ดจากการประสานความร่วมมื อ
ระหว่าง 2 ธนาคารที่มีจุดแข็งที่แตกต่าง แต่ทว่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยทีเอ็มบีนนั้ มีจุดแข็งในการ
น าเสนอผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารทั้ง ด้านเงิ น ฝาก การลงทุน และประกัน ที่ แ ตกต่า งจากการธนาคารรู ป
แบบเดิม ๆ ขณะที่ธนาคารธนชาตมีความเชี่ ยวชาญด้านสินเชื่ อรายย่อย โดยเฉพาะการเป็ นผูน้ าด้าน
สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ การรวมกันของสองธนาคารในครัง้ นี ้ จึงนับเป็ นการประสานความร่วมมือเพื่อโอกาส
เติบโตทางธุรกิจ (Synergy for Growth) อย่างแท้จริง
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•

ทีเอ็มบีดาเนินการเข้าซือ้ หุน้ ธนาคารธนชาตเป็ นจานวน 6,062,438,397 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.96
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของธนาคารธนชาตจากทุนธนชาตและ BNS ในวันที่ 3 ธันวาคม
2562 ในราคาหุน้ ละ 27.55 บาท ส่งผลให้ปัจจุบนั ธนาคารธนชาตมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของทีเอ็มบี การ
โอนกิจการทัง้ หมดของธนาคารธนชาตมายังทีเอ็มบีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

•

ทีเอ็มบีประกาศความสาเร็จในการขายหุน้ ใน บลจ. ธนชาตโดยธนาคารธนชาต ให้แก่พรู เด็นเชียลตาม
สัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามสัญญาดังกล่าว ธนาคารธนชาตขายหุน้ บลจ. ธนชาต ที่
ถื อ อยู่ส่ว นแรกร้อ ยละ 25.1 (จากที่ ถื อ อยู่ร อ้ ยละ 75) ขณะที่ ธ นาคาร ออมสิน ขายหุ้น บลจ. ธนชาต
ทัง้ หมดร้อยละ 25 ให้แก่พรู เด็นเชียล โดยมูลค่าธุรกรรมรวมคาดว่าไม่ต่ากว่า 8.4 พันล้านบาท การขาย
หุน้ ใน บลจ. ธนชาตของธนาคารธนชาตเป็ นไปตามแผนการรวมกิจการ ปั จจุบนั ทีเอ็มบีถือหุน้ บลจ. ทหาร
ไทย (TMB Eastspring) ที่รอ้ ยละ 35 หลังจากการเข้าซือ้ หุน้ ธนาคารธนชาตแล้ว ทีเอ็มบีจะถือหุน้ บลจ.
ธนชาตทางอ้อมที่รอ้ ยละ 49.9 ทัง้ ทีเอ็มบีและอีสท์สปริงมีแผนที่จะรวมกิจการระหว่าง บลจ. ธนชาต และ
บลจ. ทหารไทย (TMB Eastspring) เข้าด้วยกันในปี 2564 และภายใน 5 ปี ทีเอ็มบีมีสทิ ธิที่จะเลือกในการ
ขายหุน้ ที่ถืออยูใ่ น บลจ.ใหม่ทงั้ หมดให้กบั พรูเด็นเชียล เน้นยา้ จุดยืนและกลยุทธ์การให้บริการด้านกองทุน
รวมแบบ Open Architecture

•

ทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตได้เริม่ ประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสูก่ ารรวมกิจการเป็ นหนึง่
เดียวภายในปี 2564 โดยเริม่ ตัง้ แต่การประกาศปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ M-Rate ของทัง้ สองธนาคารให้อยู่
ในระดับเดียวกัน การเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับ พอร์ตสินเชื่อเช่าซือ้ การขายหุน้ ใน บลจ. ธนชาต เพื่อ
ตอกยา้ กลยุทธ์การให้บริการกองทุนรวม Open Architecture ของทีเอ็มบี นอกจากนี ้ ยังได้มีการจัดทัพ
ผูบ้ ริหารชุดใหม่ ซึ่งเป็ นการประสานความร่วมมือจากทัง้ สองธนาคารในการกาหนดทิศทางธุรกิจของทัง้
สองธนาคารให้สอดคล้องกัน รวมถึงการวางแผนการโอนย้ายลูกค้าระหว่างธนาคาร และการให้บริการ
ลูกค้าก่อนและหลังวันโอนกิจการเพื่อให้ลกู ค้าได้รบั บริการและประสบการณ์ที่ดีที่สดุ จากธนาคาร

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในปี 2563
• หลังจากที่มี เสร็จสิน้ การเข้าซื อ้ หุน้ จากธนาคารธนชาตเมื่ อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 กระบวนควบรวมระหว่า ง
ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตได้ดาเนิ นไปตามแผนที่วางไว้และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 ขณะนีบ้ ริการของทัง้ สองธนาคารเชื่อมต่อกันอย่างราบรืน่ ไม่วา่ จะเป็ น Co-Locations การ
จ่ายบิล การชาระค่างวดสินเชื่ อรถ และการใช้เครือข่าย ATM โดยไม่คิดค่าบริการ. การนาเสนอบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของทัง้ สองธนาคารได้เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นทาให้ลกู ค้า TMB สามารถชาระเงินค่าสินค้า
ของ TBANK ได้ ลูกค้า TMB สามารถใช้ตู้ ATM ของ TBANK สาหรับฟั งก์ช่ ันถอนเงินโดยไม่ใช้บตั รและ
ลูกค้าของทัง้ สองธนาคารสามารถเข้าถึงตู้ ATM / ADM ของ TMB และ TBANK มากกว่า 4,900 เครือ่ งทั่ว
ประเทศ นอกจากนี ้ TMB และ TBANK Co-Locations ได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการตัง้ แต่ตน้ ปี นแี ้ ละได้รบั
การตอบรับเป็ นอย่างดี นอกจากนีพ้ นักงานสาขาทีเอ็มบียงั สามารถแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตให้กบั ลูกค้า การปรับโครงสร้างทรัพยากรบุคคลและการโยกย้ายพนักงานก็ ดาเนินไปตาม
แผนที่ ว างไว้ TMB ได้ด าเนิ น การแต่ง ตั้งผู้บ ริห ารระดับ C และมี ก ารก ากับ ดูแ ลโดยคณะกรรมการชุด
เดียวกัน โดยผูบ้ ริหารของทัง้ สองธนาคารได้ทางานร่วมกันตัง้ แต่ตน้ ปี นอกจากนัน้ ในระหว่างปี ธนาคารได้มี
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การโอนย้ายพนักงานบางส่วนมาเข้าร่วมทีมใหม่ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ผบู้ ริหารระดับสูงตลอดจนเจ้าหน้าที่
กากับดูแลและปฏิบตั ิงาน
•

ทีเอ็มบีเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจด้านการประกัน ผ่านช่องทางธนาคารกับบมจ. พรู เด็นเชียลประกัน
ชีวิต (ประเทศไทย) (“ พรู เด็นเชียลประเทศไทย”) ซึ่งเป็ น บริษัทย่อยของพรู เด็นเชียล จากัด (มหาชน) มี
กาหนดระยะเวลาเริ่ม ต้น 15 ปี หลังจากการควบรวมกิ จการ บริษั ท เอฟดับ บลิวดี ป ระกัน ชี วิต จ ากัด
(มหาชน) (“ FWD Thailand”) ซึ่งเป็ นพันธมิตรด้านการประกันผ่านช่องทางธนาคารเดิมกับ TMB และพรู
เด็นเชียลประเทศไทยซึง่ เป็ นพันธมิตรด้านการประกันผ่านช่องทางธนาคารเดิมกับธนาคารธนชาตได้บรรลุ
ข้อตกลงที่พรู เด็นเชียลประเทศไทยจะเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจด้านการประกัน ผ่านช่องทางธนาคารของ
ธนาคารที่เกิดจากการควบรวมภายใต้ชื่อ TMB และจะมอบชุดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิ ตที่ดีที่สดุ ให้กับลูกค้า
TMB และ TBANK กว่า 10 ล้านคน สาหรับธุรกรรมนี ้ TMB บันทึกรายได้ 1.3 พันล้านบาทในปี 2563 และ
จะทยอยรับรูร้ ายได้เป็ นมูลค่าประมาณ 20.8 พันล้านบาทตลอดระยะเวลาเริม่ ต้นและช่วงการเปลีย่ นแปลง
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 นอกจากนี ้ TMB จะหยุดรับรู ร้ ายได้จาก FWD ภายใต้ สัญญาแบงก์แอสชัวรันส์
ฉบับเก่าเริม่ ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2563 โดยไม่มีผลกระทบต่อรายได้ที่รบั รูไ้ ปแล้วของ TMB มูลค่า 4.4 พันล้าน
บาท (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามสัญญาปั จจุบนั )

•

TMB ได้รบั รางวัล“ Deal of the Year Awards” จาก SET จากธุรกรรมการควบรวมกิจการระหว่าง TMB
และธนาคารธนชาตและยังได้รบั รางวัล“ Thailand Sustainability Investment” ในสาขาการเงินซึ่งเป็ น
รางวัลที่มอบให้กบั บริษัท ที่บริหารจัดการเศรษฐกิจสังคมและ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมา
ภิบาลเพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสูค่ วามยั่งยืน

•

TMB ได้ร ับ รางวัล “Digital Transformation” และ“Cloud-Native Development” จาก Red Hat APAC
Innovation Awards 2020 ซึ่ง จัด ขึ น้ โดย Red Hat Inc. ซึ่ง เป็ น ผู้น าระดับ โลกด้า นโอเพ่ น ซอร์ส โซลูชัน
รางวัล“ Digital Transformation” เป็ นการยกย่ององค์กรที่ประสบความสาเร็จในการจัดการความท้าทาย
ด้านไอทีและสร้างมูลค่าทางธุรกิ จสาหรับการแข่งขันในฐานะองค์ก รดิจิ ทลั และรางวัล “ Cloud-Native
Development” ขึน้ อยู่กับวิธีการทางานที่คล่องตัวและองค์กรที่คล่องตัวซึ่งประสบความสาเร็จสูงสุด ใน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ การบารุงรักษาและการใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จ

•

ทีเอ็มบีได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจดิจิทลั แบงกิ ง้ สาหรับลูกค้าธุรกิจ“ Business ONE” ซึ่งเป็ น
มากกว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ลกู ค้าธุรกิจสามารถทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และ
ควบคุม ธุรกิ จ ทั้งทางการเงิ นและที่ น อกเหนื อจากการเงิน ผ่านจุดสัมผัสเดียว ด้วยต้นทุนที่ ต่ ากว่าผ่าน
แพลตฟอร์ม ONE, ONE เพื่อการควบคุม, ONE เพื่อคาสั่ง โดยทีเอ็มบีเชื่อมั่นว่า Business ONE จะเป็ น
พันธมิตรหลักในการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจทัง้ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าเอสเอ็มอีท่วั ประเทศ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุม่ ตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นการจัดตัง้ กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารออกเป็ น 2
ประเภท แยกตามสัดส่วนการถือหุน้ และประเภทของธุรกิจทีบ่ ริษัทลูกดาเนินงาน ดังนี ้
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1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สนิ เชื่อหรือธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
ที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็ นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะซึ่งธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และการบริหารงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ธนาคาร
2. กลุ่ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ด้านการเงิ นและธุรกิจสนับสนุนการดาเนินการของธนาคาร
โดยบริษัทย่อยในกลุม่ นีจ้ ะแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
•

ธุรกิจด้านการเงิน เป็ นบริษัทลูกซึ่งดาเนินธุรกิจการเงินที่ธนาคารถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ซึง่ การประกอบธุรกิจของธุรกิจทางการเงินอาจมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็ นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ธุรกิ จ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

•

ธุรกิจสนับสนุ นการดาเนินกิจการของธนาคาร เป็ นบริษัทลูกซึง่ ประกอบกิจการใน 2 ลักษณะ
(1) ที่เป็ นงานด้านปฏิบตั ิการ ซึ่งธนาคารจะต้องปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจปกติหรืองานที่เอือ้ อานวยต่อการ
ดาเนินงานของธนาคารโดยตรงโดยเป็ นการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดี ยวกันหรือ
ตามที่กาหนดในประกาศธปท.ว่าด้วยการอนุญ าตให้ธนาคารรับให้บ ริการแก่ธุรกิ จทางการเงิน หรือ
ทางการ (insourcing) หากเป็ นธุรกิจสนับสนุนประเภทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ รวมถึง
ธุ รกิ จ การให้บ ริก ารด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐานด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructure) สามารถ
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้ นอกจากนีธ้ ุรกิจสนับสนุนดังกล่าวยังสามารถให้บริการแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
ให้บ ริการขนส่งเงิน รายอื่น ได้ ในกรณี ที่ ผูป้ ระกอบธุรกิ จให้บ ริก ารขนส่ งเงิ นรายอื่นนัน้ เกิ ดเหตุการณ์
ฉุกเฉิ นที่ตอ้ งดาเนินการตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิ จอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :
BCP)
(2) ธุรกิ จเทคโนโลยีทางการเงินที่มีลกั ษณะเป็ นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหรือเป็ นการ
บริการที่ช่วยสนับ สนุน ให้ลูก ค้ามีขอ้ มู ลทางการเงิ นที่จะช่ วยสนับสนุนการเข้าถึงสิน เชื่ อของสถาบัน
การเงิน โดยธนาคารถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยในกลุม่ ตามผังภูมิโครงสร้างกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี ้
1.3.2 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
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1.3.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จากัด
3. บริษัทธนชาต โบรกเกอร์ จากัด2/

ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร
บริหารสินทรัพย์
นายหน้าประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันชีวิต
บริหารสินทรัพย์

4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จากัด3/
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด บริหารจัดการกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด2/ บริหารจัดการกองทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สุทธิ

มูลค่าเงินลงทุน
การถือหุน้ ของ
ตามวิธีราคาทุน
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
167,930
25
-

99.98%1/
100.00
100.00

167,955

-

197
197
168,152

35.00
49.90

1/ หุน้ ส่วนที่เหลือของธนาคารธนชาต 0.02% ถือโดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
2/ มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทธนชาต โบรกเกอร์ และบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต ถูกรวมอยู่ในธนาคารธนชาต
3/ บริษัทได้ย่ืนคาร้องขอชาระบัญชีไปยังกระทรวงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2561 และปั จจุบนั อยู่ในระหว่างขึน้ ตอนการชาระบัญชี

•

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจอื่นที่ธปท. อนุญาต ได้แก่
การเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย การเป็ นนายหน้าประกันชีวิต และธุรกิ จหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็ นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน การเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
ทุนรวมและผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล การค้าและจัดจาหน่ายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้ การ
ให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และการเป็ นผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในธุรกรรมที่เกี่ยวกับทองคา

•

บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอนสินเชื่อและ
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณ ภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์นนั้ และนาไปบริหารให้ได้รบั ผลตอบแทน
เพิ่มขึน้

•

บริษัทธนชาต โบรกเกอร์ จากัด เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
ชีวิต ให้บริการงานทะเบียนและต่อภาษี รถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลกู ค้าของกลุม่ ธุรกิจการเงินธนชาต แนะนา
ผลิตภัณ ฑ์ทางการเงินของธนาคารธนชาต ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สาหรับลูกค้าเช่าซือ้ รถยนต์ของ
ธนาคารธนชาต โดยครอบคลุมถึงการติดตามภาษี การเรียนเก็ บภาษี ค่าเบีย้ ประกัน และค่าบริการที่เกี่ ยวข้อง
บริการทวงถามหนีเ้ ฉพาะงานติดตามการต่อภาษี รถยนต์ประจาปี และต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สาหรับ
ลูก ค้า เช่ าซื อ้ ของธนาคารธนชาตซึ่งครอบคลุม ถึ งการติ ด ตามภาษี การเรีย กเก็ บ ภาษี ค่า เบี ย้ ประกัน ภัย และ
ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการลงทุน ตามที่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด (TMBAM) ก่อตัง้ เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2539 โดยมี ธ นาคารทหารไทยเป็ นผู้ถื อ หุ้น หลัก เมื่ อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2561 บริษั ท พรู เด็ น เชี ย ล
คอร์ปอเรชั่นเอเชีย จากัด ได้เข้าถือหุน้ ใน TMBAM 65% ร่วมกับธนาคารทหารไทยซึง่ ถือหุน้ 35% ในTMBAM และ
ได้รบั การเปลีย่ นชื่อเป็ น TMBAM Eastspring เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นบริษัท ที่ถือโดย Prudential Corporation Holdings Ltd.
และ Prudential Holdings Ltd. (ถือหุน้ ร้อยละ 50.1 ของหุน้ ทัง้ หมด) และ TBANK (ถือหุน้ ร้อยละ 49.9 ของหุน้
ทัง้ หมด) เนื่องจากดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมกองทุน ส่วนบุคคลและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ไม่เพียงเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงธุรกิจที่ ปรึกษาการลงทุน บริษัท จึงถือได้ว่าเป็ น บริษัท ที่มี บริการที่ปรึกษาแบบครบ
วงจร
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2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้จาก
การดาเนินงานอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

โครงสร้างรายได้

2563

ร้อยละ

2562

ร้อยละ

72,320

78.1

39,837

71.1

1,922
109
1,920

2.1
0.1
2.1

1,965
131
1,555

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้

45,633

49.3

การให้เช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงิน

22,734

รายได้ดอกเบีย้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้

อื่นๆ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเครือ่ งมือทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้รวม

2561
35,128

ร้อยละ
56.6

3.5
0.2
2.8

1,761

2.8

56
1,219

0.1
2.0

34,334

61.3

32,082

51.7

24.5

1,822

3.2

-

-

2

-

30

0.1

10

-

15,921
-

17.2
-

11,343
1,528

20.2
2.7

12,764

20.6

1,529

2.4

-

-

(22)

-

(11)

-

1,726
678
363
1,644

1.9
0.7
0.4
1.7

1,956
324
1,072

3.5
0.6
1.9

11,963
64
663

19.2
0.1
1.1

92,652

100.0

56,038

100.0

62,100

100.0

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน และประกันชีวิต
และทรัพย์สนิ อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้าในแต่ละกลุม่ มีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงได้แบ่งกลุม่ ลูกค้าออกเป็ น
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและกลุม่ ลูกค้าบุคคล เพื่อที่จะได้นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการมากที่สดุ ดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ
2. กลุม่ ลูกค้ารายย่อย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.1.1 ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วย
• กลุม่ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี
• กลุม่ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) มียอดขายตัง้ แต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
• กลุม่ ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี
• กลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มียอดขายน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี ้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สินเชื่อหมุนเวียน
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า
สินเชื่อเพื่อ SME (ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส)
หนังสือคา้ ประกัน
บริการธุรกรรมทางการเงิน
บริการด้านชาระเงิน
บริการด้านเรียกเก็บเงิน
บริการจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ บริการด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ
บริการเพิ่มเติม
บริการบัตรธุรกิจ
บริการตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริการวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน
2.1.2 ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล
กลุม่ ลูกค้าบุคคล สามารถแบ่งได้เป็ น
• ลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ตงั้ แต่ 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้าทีม่ ีรายได้ตงั้ แต่ 15,000 บาท – 100,000 บาทต่อเดือน
• ลูกค้าบุคคลทั่วไป สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ตงั้ แต่ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับกลุม่ ลูกค้าบุคคล สามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี ้
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ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ

ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผลิตภัณฑ์ประกัน

บริการธนบดีธนกิจ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (All Free)
บัญชีเงินฝากเพื่อออม (No Fixed)
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อบัตรเครดิต
ศูนย์รวมกองทุนดี ยื่หอ้ ดัง ทีเ่ ดียวครบ
ประกันชีวติ เพื่อการออม
ประกันชีวติ เพื่อความคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพ
ประกันชีวติ เพื่อคุม้ ครองทรัพย์สนิ
บริการธนบดีธนกิจ
บริการธนบดี

การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน TMB Open Architecture
ทีเอ็มบีถือเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก ที่เปิ ดเสรีภาพการลงทุนกองทุนรวมให้กับลูกค้าทุกคนทุกกลุ่ม ธนาคารได้เปิ ดให้บริการ TMB
Open Architecture ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่หอ้ ดัง ที่เดียวครบ โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย บลจ.ชัน้ นา ที่เหมาะกับ
ความเสี่ยงของลูกค้าหลายระดับมาให้ลกู ค้าเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจและสะดวกในที่เดียว ในปี 2562 ธนาคารได้เป็ นพาร์ทเนอร์กับ
บลจ.ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 11 แห่ ง รวมถึ ง บลจ. TMBAM, UOBAM, Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, One Asset,
Tisco, KAsset, KSAM และ TFUND เพื่อให้ลกู ค้ามีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับความเสี่ยงของลูกค้าที่
แตกต่างกัน
การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย
ทีเอ็มบีเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ดา้ นธุรกิจประกันกับ บริษัท พรู เด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ พรู เด็น
เชียลประเทศไทย”) ซึง่ เป็ น บริษัท ย่อยของพรูเด็นเชียล จากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลา 15 ปี โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
เพื่อน าเสนอผลิต ภัณฑ์ชั้นนาของพรู เด็นเชียล ทัง้ ผลิตภัณ ฑ์เพื่ อสุขภาพและเพื่ อความมั่งคั่งให้กับเครือข่ายลูกค้าที่ใหญ่ ขึน้ ของ
ธนาคารที่ ควบรวมกิ จการภายใต้ที เอ็มบี ระยะเวลาที่ เหลือของสัญ ญา bancassurance กับ FWD Life Insurance ซึ่งเป็ นความ
ร่วมมือทางธุรกิจประกันชีวิตของธนาคารก่อนหน้านีจ้ ะถูกโอนไปที่พรู เด็นเชียลประเทศไทยในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย FWD จะ
ยังคงปฏิบตั ิตามข้อตกลงและภาระการให้บริการแก่ลกู ค้าที่ซอื ้ ผลิตภัณฑ์ FWD ใด ๆผ่านทีเอ็มบีตลอดระยะเวลาทีเ่ หลือของกรมธรรม์
พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) บริษัท ประกันชีวิตชัน้ นาที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 24 ปี และเป็ นสมาชิกของบมจ.
พรู เด็นเชียล พรูเด็นเชียลประกันชีวิตนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการตลอดช่ วงชี วิตต่างๆของลูกค้า นอกจากนี ้ ทีเอ็มบี และ บริษั ท พรู เด็ นเชี ยลประกันชี วิต จะสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ธนาคารร่วมกับบริษัทประกัน
วินาศภัยหลายแห่ง โดยให้บริการรับประกันภัยหลักประกันสินเชื่อ นอกจากนัน้ ภายหลังการควบรวมกิจการ ธนาคารได้รบั ประโยชน์
จากฐานลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่แข็งแกร่งของธนาคารธนชาต ซึง่ ช่วยเพิ่มเบีย้ ประกันวินาศภัยของทีเอ็มบีได้อย่างมาก ทัง้ นีท้ ีเอ็มบียงั มี
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่นประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลสุขภาพและรถยนต์อีกด้วย
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการปี ที่ผ่านมา
ในปี 2563 กลุม่ ธุรกิจของธนาคารประกอบด้วย 1) กลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2) กลุม่ ลูกค้าธุรกิจรายย่อย และ 3) กลุม่ ลูกค้าสินเชื่อ
รถยนต์ ซึง่ ภาพรวมการดาเนินงานของกลุม่ ธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Commercial Banking)
ทีเอ็มบียงั คงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการเป็ น ธนาคารหลักในการทาธุรกรรมของลูกค้าธุรกิจ ทัง้ ในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
โซลูช่ นั การบริหารจัดการด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Solution) โดยเฉพาะการให้บริการการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางดิจิทลั ที่ขยายตัวอย่างมากในปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2563 ทางทีเอ็มบีได้เข้าไปช่วยเหลือให้ลกู ค้าธุรกิจปรับตัวและผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ได้อย่างแข็งแกร่ง ทัง้ ผ่าน
มาตรการการช่วยเหลือทางการเงินผ่านการให้เงินทุนหมุนเวียนพิเศษ (soft loan) และมาตรการผ่อนปรนสินเชื่อ (Relief and Postrelief package) ที่ออกมาตามความต้องการของลูกค้าตลอดทัง้ ปี 2563 นอกจากนีท้ างทีเอ็มบีได้มีการจัดสัมมนาให้คาปรึกษาแก่
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่ได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการตามความจาเป็ นของแต่ละกลุม่
ลูกค้าและตามอุตสาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบ อีกทัง้ ทีเอ็มบีได้ร่วมมือกับลูกค้าพันธมิตรองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ในการลดภาระ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายเล็กในห่วงโซ่อปุ ทานของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ (Supply chain ecosystem) ให้กา้ วผ่านวิกฤตและฟื ้ นตัวโดยเร็ว
ผ่านทีเอ็มบีซพั พลายเชนโซลูช่ นั เช่น การยืดเวลาการรับเงินจากคู่คา้ หรือการจ่ายเงินให้แก่ซพั พลายเออร์ให้เร็วขึ ้น เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ซพั พลายเออร์และคูค่ า้ รายเล็ก รวมทัง้ การให้เงินทุนหมุนเวียนพิเศษแก่คคู่ า้ SMEs ของพันธมิตรองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
ของธนาคารผ่านโปรแกรมซัพพลายเชน
จากการที่บริการการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี ที่ผ่านมานับว่าเป็ นก้าวสาคัญของ
ทีเอ็มบีในการพัฒนาและนาเสนอแพลตฟอร์มใหม่ “Business ONE” ธนาคารดิจิทลั เพื่อโลกธุรกิจ ซึ่งให้ลกู ค้าธุรกิจทาธุรกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ที่เป็ นมากกว่าอินเทอร์เ น็ตแบงค์กิง้ เชื่อมต่อทัง้ เรื่องธุรกรรมทางการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ จากที่เดียว
ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้ลกู ค้าธุรกิจบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปรับตัวในยุควิถีการทางาน
แบบใหม่ (New Normal) ได้อย่างยั่งยืน
“Business ONE” ถือเป็ นนวัตกรรมดิจิทลั ที่แตกต่างจากอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ แบบเดิมๆ เพราะสามารถช่วยให้ลกู ค้าธุรกิจควบคุม
และทาธุรกรรมได้ครบจบในระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินหรือโอนเงินให้คู่คา้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การเบิกวงเงิน
สินเชื่อธุรกิจ การช่วยวางแผนทางการเงินและการแสดงข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ ซึ่ง จะช่วยให้ลกู ค้าธุรกิจโดยเฉพาะลูกค้าธุรกิจขนาด
กลางและเล็ก (SMEs) มีเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึน้ นอกจากนัน้ “Business ONE” ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบการ
ปฏิบตั ิการของลูกค้าธุรกิจ ทัง้ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning) ระบบ
การบริห ารจัด การด้า นทรัพ ยากรบุค คล (Human Resource Management) และระบบการจัด การลูก ค้า สัม พัน ธ์ (Customer
Relationship Management) ซึง่ เป็ นการตอกยา้ ความเป็ นผูน้ าด้านดิจิทลั โซลูช่นั เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือกว่าและตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
2) กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารเตรียมความพร้อมในการควบรวมของทีเอ็มบีธนชาต ประกอบด้วย การทยอยโอนย้ายพนักงานจาก
ธนาคารธนชาตมายังธนาคารทหารไทย ทัง้ นีก้ ็เพื่อสร้างที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้คาปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ

ส่วนที่ 1 หน้า 15

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(Trusted Advisor) รวมทัง้ การพัฒนาปรับปรุง และปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีให้พร้อมสาหรับการควบรวม เพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กบั ลูกค้า สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าทัง้ สองธนาคารได้ เพื่อให้ลกู ค้ามีคณ
ุ ภาพชีวิตทางการเงินที่ดี
ขึน้ (Financial Well Being) โดยให้ความสาคัญต่อการนาเสนอโซลูชนั ทัง้ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อให้
ธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
ทีเอ็มบีมีความมุง่ มั่นพัฒนามากยิ่งขึน้ เพื่อให้สนิ ค้าและบริการหลักของธนาคารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และ ใน
ปี 2563 ธนาคารได้ส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ และการให้บริการเพื่อส่งเสริมคุณ ภาพชี วิตทางการเงินที่ดีขึน้ ของลูกค้า (Financial Well
Being) ได้แก่ การลงทุน – เพิ่มความมั่งคั่งและสร้างความมั่นคงให้กบั ลูกค้า ด้วย TMB No Fixed บัญชีเพื่อออม มีความคล่องตัว
ดอกเบีย้ สูง และกองทุนรวม ทีเ่ น้นการให้คาปรึกษาให้ลกู ค้ามีพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม ซึง่ มี TMB SMART PORT ผลิตภัณฑ์ดา้ น
การลงทุนทีจ่ ะช่วยจัดสรรการลงทุนให้เหมาะสมตามความเสีย่ งทัง้ 5 ระดับ และยังปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ตลาดทุก
3 เดือนโดยอัตโนมัติ อีกทัง้ ช่วยลูกค้าในการเลือกกองทุนที่เหมาะสมโดยผ่านคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมุง่ หวังสร้างความมั่งคั่ง
ในระยะยาวให้กบั ลูกค้า การให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ – เพือ่ ช่วยส่งเสริมให้ลกุ ค้าได้เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ไม่วา่ จะเป็ น บ้าน
รถ หรือต่อยอดธุรกิจ ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือพร้อมให้คาแนะนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทัง้ สินเชือ่ บ้าน สินเชื่อรถยนต์
และสินเชื่อเพือ่ ธุรกิจรายย่ อย นอกจากนี ้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ที่ทา้ ทายกับลูกค้ารายย่อยที่ได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 ธนาคารให้ความสาคัญและพร้อมช่วยเหลือแก่ลกู ค้ารายย่อยที่ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว โดยธนาคารมีการออก
บริการใหม่ภายใต้สินเชื่อรถแลกเงิน ที่สามารถช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่ตอ้ งการลดภาระสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันจาก
ธนาคารอื่น นอกจากนี ้ ธนาคารได้จดั ตัง้ ทีมในการให้คาปรึกษาในเชิงรุ ก (Debt Advisor) ที่ช่วยแนะนาการบริหารจัดการสินเชื่อที่
เข้าร่วมโครงการพักชาระ เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั การแก้ปัญหาด้านสินเชื่อได้อย่างเหมาะสมในแต่ละรายและเป็ นประโยชน์สงู สุดกับ
ลูกค้า ธุรกรรมในชีวิตประจาวัน – เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน และใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวขึน้ ไม่วา่ จะเป็ นบัตร
เครดิตที่มีทงั้ แบบ ให้เงินคืน 1% หรือสะสมคะแนนได้เร็วยิ่งขึน้ โดยทุก ๆการใช้จ่าย 10 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน และ TMB
All Free บัญชีที่ตอบโจทย์การทาธุรกรรมแบบออลล์ฟรีที่ดีที่สดุ ฟรีทุกธุรกรรม กด โอน จ่าย แบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึง ฟรีประกัน
อุบตั ิเหตุ 20 เท่า ฟรีประกันการเดินทาง และรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในราคาพิเศษเมื่อใช้บตั รในต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มสิทธิ ประโยชน์ให้กับผูถ้ ื อบัญ ชี TMB All Free ให้มากขึน้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารให้เพิ่มสิทธิ ประโยชน์ ในส่วนของฟรี
ประกันอุบตั ิเหตุ เบิกค่ารักษาได้สงู สุด 3,000 บาทต่ออุบตั ิเหตุ ไม่จากัดครัง้ เมื่อคงเงินในบัญชีไม่ต่ากว่า 5,000 บาทในเดือนนัน้
เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความคุม้ ครองที่ครอบคลุมยิ่งขึน้ ทีเอ็มบีและธนชาต มุง่ หวังในการให้ลกู ค้าได้รบั คุม้ ครองทีเ่ หมาะสม และได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการทางการคุม้ ครอง ทัง้ ประกันชีวิตและประกันภัย - เพือ่ ส่งต่อความมั่งคั่งให้กบั รุน่ ต่อไป
(Wealthy 3 Gen และ The Treasure) และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เน้น ความคุ้ม ครองสูงเพื่ อ ประโยชน์สูงสุด กับ ลูก ค้า (Pay Light High
Protect 20/10+CI) และความคุม้ ครองสุขภาพและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็ น บ้าน รถยนต์ เพราะการสร้างสุขภาพทางการเงินของ
ลูกค้า ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะด้านความมั่งคั่ง เพียงอย่างเดียว เรามุ่งมั่นที่จะพัฒ นาโซลูชันสาหรับลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความ
คุม้ ครองทีเ่ หมาะสมที่สดุ ต่อตนเองและบุคคลที่รกั
3) กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ (Automotive Lending)
ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมชะลอตัวลง ซึง่ เป็ นมาจากปั จจัยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น (1) การระบาดของไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (2) ภาระหนีค้ รัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ (3) ผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างประเทศ (4) ความผันผวนด้านภูมิรฐั ศาตร์ ปั จจัยเหล่านี ้ ส่งผลกระทบภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยจะเห็นได้จาก
ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2563 หดตัวลงจาก ปี 2562 กว่าร้อยละ 20
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ท่ามกลางความท้าทายจากปั จจัยทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่กระทบต่อ สภาวะเศรษฐกิจไทย หน่วยธุรกิ จสินเชื่อรถยนต์ เล็งเห็น
ความสาคัญ ในการช่วยเหลือสนับสนุน ลูกค้าและคู่คา้ ให้กา้ วผ่านสถานการณ์ Covid-19 และเตรียมความพร้อมสู่โลกหลังยุค
Covid-19 ไปด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการ “ตัง้ หลัก” เพื่อบรรเทาปั ญหาให้แก่ลกู ค้าอย่างทั่วถึงและเร่งด่วน โดยได้
ให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนของ eco-system ของตลาดรถยนต์ ทัง้ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รายย่อย พันธมิตร ดีลเลอร์ และลูกค้าราย
ใหญ่ เพื่อช่วยเยียวยาให้สามารถประคับประคองธุรกิจ และดาเนินชีวิตต่อไป
นอกจากนี ้ ทางหน่ว ยธุ รกิ จ สิน เชื่ อ รถยนต์ ได้ด าเนิ น นโยบายในการธุ รกิ จ ตลอดทั้งปี แบบยื ด หยุ่น มากขึน้ เพื่ อ ให้สอดรับ กับ
สถานการณ์ โดยการให้สนิ เชื่อด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบดิจิทลั เพื่อสอดรับกับพฤติกรรม
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรวมแล้วในปี 2563 หน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ยังคงสามารถรักษาตาแหน่งความเป็ นผูน้ าสินเชื่อ
รถยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดคงค้างสินเชื่อที่ยงั เติบโต คุณภาพหนีท้ ี่ดีกว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม
2.2.2 ช่องทางการให้บริการ
ในปี 2563 ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ได้เริ่มทาการรวมช่องทางการให้บริการของทัง้ สองธนาคารเข้าด้วยกัน อีกทัง้ ยังมี
การพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับความคาดหวังของลูกค้า ธนาคารมุง่ เน้นให้ความสาคัญกับการให้บริการแบบ OmniChannel ซึ่งเป็ นรู ปแบบการบริการที่เชื่อมโยงกันทุกช่องทาง ทัง้ ช่องทางดิจิทลั และช่องทางอื่นๆที่ให้บริการโดยพนักงาน เพื่อส่ง
มอบประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าแบบไร้รอยต่อได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
กลยุทธ์ที่สาคัญของแต่ละช่องทาง ดังนี ้
1) ช่องทางดิจทิ ัล
ช่องทางดิจิทลั จะทาให้ลกู ค้าได้รบั ประสบการณ์แบบ Omni-Channel ที่อย่างสมบูรณ์ที่สดุ โดยธนาคารได้พฒ
ั นา รวมถึงออกแบบ
ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบการให้บริการที่ให้ช่องทางดิจิทลั เป็ นช่องทางหลัก (Digital-First)
โดยลูกค้าจะได้รบั ประสบการณ์ทเี่ หนือกว่าจากการใช้ช่องทางดิจิทลั (มีบริการที่ดีกว่า, สะดวกสบายกว่า และปลอดภัยอย่างสูงสุด)
ธนาคารกาลังดาเนินการรวมบริการดิจิทลั ของทัง้ สองธนาคาร (TMB Touch, MEbyTMB และธนชาต TConnect) ไว้ใน TMB Touch
ที่เดียว ซึง่ สอดคล้องและเป็ นไปตามแผนการควบรวมกิจการไปสูก่ ารเป็ นธนาคารใหม่
TMB Touch เป็ นโมบายแอปพลิเคชันของทีเอ็มบีซงึ่ ธนาคารให้ความสาคัญในการพัฒนา TMB Touch ให้เป็ นช่องทางดิจิทลั หลัก
สาหรับลูกค้าเพือ่ ใช้บริการทางธนาคารด้วยตัวเอง รวมถึงเป็ นเครือ่ งมือของพนักงานในการให้คาปรึกษาทางการเงินกับลูกค้า โดย
บริการดิจิทลั ทีม่ ีอยูใ่ น TMB Touch มีดงั นี ้
•

สมัคร/เปิ ดบัญชี: ลูกค้าสามารถสมัคร/เปิ ดบัญชี โดยเริม่ จากบัญชีเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ลงทุนที่ซบั ซ้อน ซึ่งสามารถทารายการผ่านช่องทาง TMB Touch (เช่น สมัครพร้อมเพย์, สมัครบัตรเดบิต, สมัครบัตร
เครดิตสมัครสินเชื่อบุคคล, เปิ ดกองทุน, เปิ ด TMB Smart Port, ซือ้ ประกัน)

•

บริการธุรกรรมทางการเงิน: ลูกค้าสามารถถอนเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็ม ด้วยบริการถอนเงินสดไม่ใช้บตั ร, การโอนเงินโดยใช้
เลขที่บญ
ั ชีหรือหมายเลขโทรศัพท์, การโอนเงินระหว่างประเทศ, การโอนเงิน ผ่านคิวอาร์โค้ด, การชาระบิล/เติมเงิน, การ
ทารายการแบ่งจ่ายรายเดือน (TMB So GooOD), การอายัดบัตร, การทารายการด้านกองทุน (ซือ้ , ขาย, สับเปลีย่ น)

•

การบริการเพื่อคุณภาพทางการเงินที่ดี: ลูกค้าสามารถดูขอ้ มูลทุกบัญชีของธนาคาร, ตัง้ การชาระบิลอัตโนมัติ เพื่อป้อง
การการลืมชาระเงิน, ตัง้ เป้าหมายการออม และออมเงินอัตโนมัติในบัญชี โนฟิ กซ์ และบัญชี ME SAVE, ตัง้ แผนการลงทุน
กองทุนแบบอัตโนมัติ, ปรับเปลีย่ นวงเงินบัตรเครดิตตามยอดการใช้จ่าย
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สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้า: สะสมคะแนน TMB WOW จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี และสามารถ
ตรวจสอบคะแนนสะสม WOW รวมถึงการเปิ ดใช้บริการจ่ายด้วยคะแนน WOW (1 WOW = 1 บาท) ผ่าน TMB Touch

ทัง้ นีธ้ นาคารมีการพัฒนาความสามารถของ TMB Touch ให้รองรับเพื่อการใช้งาน MEbyTMB และการให้บริการผลิตภัณฑ์ตา่ ง ขอ
ธนชาต TConnect เพือ่ ให้มีโมบายแอปพลิเคชันภายใต้รูปแบบเดียวกันภายในปี 2564
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต(Internet Banking ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com เป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกสาหรับช่องทางบริการ
ดิจิทลั โดยธนาคารให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของระบบบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้ลกู ค้าของธนาคารมีความ
มั่นใจกับการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั ซึง่ จะทาให้ธนาคารรักษาฐานลูกค้าทางออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน
TMB Business One เป็ น Internet Banking แพลตฟอร์ม ใหม่สาหรับ ลูก ค้า ธุรกิ จ หรือ นิ ติ บุค คล โดยเริ่ม เปิ ด ให้บ ริการในเดื อ น
ธันวาคม 2563 เป็ น การพัฒ นารู ป แบบบริก ารให้สามารถรองรับ การแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุป กรณ์ที่ แตกต่างกัน การ
ให้บริการครอบคลุมถึงการทาธุรกรรมเงินสด, ธุรกรรมระหว่างประเทศ, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สินเชื่อ Supply Chain
ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านทางบริการธุรกรรมดิจิทลั โดยตัง้ เป้าหมายผูใ้ ช้บริการ 100,000 ราย ภายในสิน้ ปี
2564
2) ช่องทางสาขา
ในขณะที่ช่องทางดิจิทลั ได้กลายเป็ นช่องทางหลักในการใช้บริการสาหรับลูกค้า ส่วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากจานวนการใช้บริการที่
เพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เครือข่ายสาขาจะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็ น “ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางการเงิน” และเน้น
สร้างความสัม พัน ธ์และบริก ารกับ กลุ่ม ลูก ค้าที่ ยัง ต้องการการบริการและค าปรึก ษาโดยพนักงานโดยเฉพาะปรึกษาขอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน
ในขณะเดี ยวกัน ธนาคารยัง คงมีก ารเตรียมความพร้อมอย่างต่อ เนื่ องในการควบรวมเพื่ อให้บ ริการลูกค้า ทั้งสองธนาคารด้วย
มาตรฐานเดียวดัน รวมไปถึงการควบรวมสาขาของทัง้ สองธนาคารเพื่อลดพืน้ ทีซ่ า้ ซ้อนและลดจานวนสาขาที่มีธุรกรรมค่อนข้างน้อย
นอกจากนีธ้ นาคารได้มีการขยายบริการใหม่อย่างต่อเนื่องดังนี:้
•

ทีเอ็มบี-ธนชาต สาขา co-location เป็ นสาขารูปแบบใหม่ทจี่ ะยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดยสามารถนาเสนอ
โซลูช่นั ทัง้ จากทีเอ็มบี และธนชาต เพื่อบริการลูกค้าในสถานที่เดียว สาขาประเภทควบรวมกิจการของทัง้ สองธนาคาร
แสดงถึงความพร้อมในการควบรวมกิจการเป็ นธนาคารเดีย ว รวมถึงการโอนย้ายลูกค้าก่อนที่จะควบรวมกิจการใน
เดือนกรกฎาคม 2564 นอกจากนีเ้ พือ่ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสาขา ธนาคารมีเป้าหมายเปิ ดให้บริการสาขาประเภท
ควบรวมกิจการของทัง้ สองธนาคาร จานวน 114 สาขา ภายในสิน้ ปี 2563

•

ธนาคารมีการนาเทคโนโลยีการจดจาใบหน้าเมื่อลูกค้าใช้บริการที่สาขา เพื่อยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าจากช่องทางออฟไลน์ ในการสมัครช่องทางออนไลน์ที่สาขา โดยธนาคารมีเป้าหมายที่เชื่อมต่อ
ประสบการณ์ช่องทางดิ จิทัลและสาขาเข้าด้วยกัน ในการนาเสนอการขายและการบริการแบบดิจิ ทลั ที่สาขา เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในยุคดิจิทลั นอกจากนีธ้ นาคารได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี เช่น CRM และ
Big Data เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถนาเสนอโซลูช่นั ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

•

การขยายการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร เพือ่ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการให้บริการของธนาคาร: โดย
ลูกค้าสามารถฝากเงินสดเข้าบัญชีได้ที่รา้ น 7-11 กว่า 10,000 สาขา โดยหลังจากที่มีการให้บริการรับฝากเงินสดใน
เดือนมกราคม 2563 พบว่าธุรกรรมการฝากเงินที่ 7-11 เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีธ้ นาคารยังให้บริการชาระบิล
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ที่ 4 ตัวแทนหลัก ได้แก่ 7-11, Big C, Lotus, ไปรษณียไ์ ทย อีกทัง้ มีแผนที่จะขยายบริการอื่น ๆ รวมถึงเพิ่มตัวแทนในปี
2564 เพื่อเป็ นทางเลือกในการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
3) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์: เครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่องฝากถอนเงินสด
ธนาคารมุ่งเน้นทีค่ วามสะดวกของลูกค้าในการเข้าถึงเงินสดให้ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม และเครือ่ งฝากถอนเงินสด โดยมี
2563 การพัฒนาระบบของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทัง้ สองธนาคารเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าเสมือนเป็ นธนาคารเดียวและมีการ
รวมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของทัง้ สองธนาคารจนปั จจุบนั มีเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 4,000 เครือ่ งครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริการทั่ว
ประเทศ ซึง่ แผนในการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงแผนงานในอนาคตสาหรับการขยายบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี ้
•

ธนาคารได้มีการรวมฟั งก์ช่นั การของเครื่องเอทีเอ็มจากทั้งสองธนาคาร ซึง่ สามารถให้บริการแก่ทงั้ ลูกค้าทีเอ็มบี
และธนชาตเสมือนเป็ นธนาคารเดียว โดยลูกค้าทัง้ สองธนาคารสามารถใช้บริการเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ของทีเอ็มบี และ
ธนชาต เพื่ อทารายการเบิก ถอนเงิ นสด, ชาระบิล และฝากเงิ นสดเข้าบัญ ชี ที เอ็ม บี และธนชาต โดยไม่มี การคิ ด
ค่าธรรมเนียม

•

บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร: การเชื่อมต่อช่องทางของทัง้ 2 ธนาคาร ลูกค้าที่ใช้ Mobile Banking สามารถ
ถอนเงินสดที่เครือ่ งเอทีเอ็มโดยไม่ตอ้ งใช้บตั ร ทัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า แต่ยงั ช่วยในการทา
ธุรกรรมที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยของ Mobile Banking แทนการใช้บตั รจริง

•

ติดตั้งในสถานที่ที่หาได้ง่ายขึน้ : เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า และลดความทับซ้อนของพืน้ ที่ ธนาคารได้มี
การปรับเปลี่ยนที่ตงั้ ของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 700-800 เครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่ที่ลกู ค้าสะดวกในการใช้บริการ
เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมถึงปั๊ มนา้ มัน

การวางแผนขยายบริการในปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว้างขึน้ :
• การถอนเงินสดผ่านตัวแทนธนาคาร: ธนาคารกาลังพัฒนาบริการถอนเงินสด ผ่านตัวแทนของธนาคาร เช่น
เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 และตัวแทนอื่น ๆ โดยเริ่มตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1/2564 เพื่อขยายความครอบคลุมในการเข้าถึง
การให้บริการด้านเงินสด
•

ขยายบริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรไปยังธนาคารพันธมิตร เพื่อเพิ่มพืน้ ที่ให้บริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ
ถอนเงินสดโดยไม่ใช้บตั รผ่านเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอื่น ๆ

4) ช่องทาง Contact Center
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล และส่งมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ดีที่สุดให้แก่ลกู ค้า ช่องทาง Contact
Center ถือเป็ นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้ขอ้ มูล รวมถึงจัดการข้อร้องเรียนให้กบั ลูกค้า ผ่านทัง้ ช่องทางการโทรติดต่อ
และช่องทางการแชทออนไลน์ โดยสิง่ ที่ธนาคารให้ความสาคัญ มีดงั นี ้
้ ฐาน: ธนาคารยังคงให้บริการลูกค้าทัง้
• การควบรวมสองธนาคารอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน
ที เอ็ ม บี และธนชาต ผ่านเบอร์ Contact Center ของทั้งสองธนาคาร พร้อ มทั้งพัฒ นาโครงสร้า งพื น้ ฐาน รวมถึ ง
ความสามารถในการให้บริก ารเพื่ อรองรับ การเติ บโตทางธุรกิ จ โดยเบอร์ติดต่อของทีเอ็มบี และธนชาต จะยังคง
ให้บริการจนกว่าจะมีการควบรวมกิจการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งผ่านจะเป็ นไปอย่าง
ราบรืน่ ก่อนจะเปลีย่ นไปใช้หมายเลขบริการเดียวกันสาหรับธนาคารใหม่
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

บริการ Non voice: ธนาคารยังคงขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับช่องทางการติดต่อทางแชท เพื่ อ
รองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลีย่ นไปในยุคดิจิทลั

•

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า: ธนาคารให้ความสาคัญในเรื่องการปรับปรุ งประสบการณ์ของลูกค้า โดยการ
พัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าทัง้ ช่องทางการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่และการแชท รวมทัง้ การสื่อสาร
กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รบั ประสบการณ์ที่ดีที่สดุ

ช่องทางการให้บริการ
ธนาคารทหารไทย

ธนาคารธนชาต

1. สาขาและศูนย์ธุรกิจ
สาขาในประเทศ
403 สาขา (403 จุดให้บริการสาขา)
• สาขาที่ให้บริการเฉพาะระบบงานของธนาคารทหาร
ไทย จานวน 289 สาขา(289 จุดให้บริการสาขา)

สาขาต่างประเทศ

สานักงานเขตลูกค้า
ธุรกิจ

443 สาขา (443 จุดให้บริการสาขา)
• สาขาที่ให้บริการเฉพาะระบบงานของ
ธนาคารธนชาต จานวน 329 สาขา(329 จุด
ให้บริการสาขา)
สาขาประเภทควบรวมกิจการของทัง้ สองธนาคาร จานวน 114 สาขา (114 จุดให้บริการสาขา)
• สาขาหมูเ่ กาะเคย์แมน
• สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
• สานักงานเขตสาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก 23 แห่ง
• สานักงานเขตสาหรับลูกค้าเอสเอ็มอี 43 แห่ง
• สานักงานเขตสาหรับลูกค้าธุรกิจ 12 แห่ง
• 1 แห่ง สานักงานใหญ่

จุดบริการแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
2. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channels)
ช่องทาง ATM และ
• ATM 2,134 เครือ่ ง
ADM
• ADMs 497 เครือ่ ง
• All in Ones 63 เครือ่ ง
3. ช่องทางดิจทิ ัล (Digital Banking)
โมบายแบงก์กิง้
• สาหรับลูกค้าบุคคล TMB Touch Application
อินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ ้
• สาหรับลูกค้าบุคคล ให้บริการผ่านธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com
• สาหรับลูกค้าธุรกิจ ให้บริการผ่านธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.tmbizdirect.com
4. ช่องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
บริการลูกค้าสัมพันธ์
• 1558
Contact Center
หรือโทรจากต่างประเทศที่หมายเลข +66 2299 1558
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• ATM 1,155 เครือ่ ง
• All in Ones 234 เครือ่ ง

• สาหรับลูกค้าบุคคล Thanachart Connect
• สาหรับลูกค้าบุคคล ให้บริการผ่านธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต Thanachart Internet
Banking ผ่านเว็บไซต์
www.thanachartbank.co.th
• 1770
หรือโทรจากต่างประเทศที่หมายเลข +66
2217 5770

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ SME • 0-2828-2828 เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการตัง้ แต่เวลา 8.00
น. ถึง 20.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุด
ธนาคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ • 0-2643-7000 เจ้าหน้าที่ให้บริการตัง้ แต่เวลา 8.00
Corporate Call Center น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร

ธนาคารธนชาต

5. ME by TMB
ช่องทางสาขา
ช่องทางโทรศัพท์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
โมบายแอพพลิเคชั่น

• 1770

• 0-2217-5700 เจ้าหน้าที่ให้บริการตัง้ แต่เวลา
8.30 น. ถึง 20.00 น. ทุกวันทาการของ
ธนาคาร

• ME Place ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 5
• 0-2502-0000
• www.mebytmb.com
• TMB Touch
• ME by TMB Application

2.2.3 การตลาดและการแข่งขัน
1)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563
ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ประสบกับการหดตัวของสินเชื่อ อันเป็ นผลเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจทีเ่ กิด
จากการผลกระทบการระบาดโควิด-19 ในขณะที่ มีปริมาณเงินฝากที่เพิ่มมากขึน้ สูง ส่งผลให้อตั ราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงเป็ นร้อย
ละ 87.0 จากร้อยละ 96.5 ของปี 2562 ส่งผลให้สภาพคล่อง ณ สิน้ ปี อยู่ที่ 4.2 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อนที่ระดับ 3.8 ล้านล้านบาท
ในส่วนของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนัน้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.2 เป็ น 19.9 ล้านล้านบาท
ปี 2563 ธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบมีปริมาณสินเชื่อทัง้ สิน้ 14.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2562 ร้อยละ 5.2 ปั จจัยหลัก
มาจาก สินเชื่อธุรกิจใหญ่ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจาก ภาคธุรกิจลดการระดมทุนในตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน โดยเติบโตที่รอ้ ยละ 13.1 จาก
อุตสาหกรรมภาคบริการ พาณิชย์และการผลิต ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีการชะลอตัวสูงจากปี ก่อน
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบหนักจากการล๊อคดาวน์และการปิ ดประเทศ โดยหดตัวร้อยละ 2.8 เศรษฐกิจที่หดตัวส่งผลให้สินเชื่ออุปโภค
บริโภคทัง้ สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล มีอตั ราการเติบโตที่ลดลง
สาหรับอัตราดอกเบีย้ เงินให้สินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก มีการปรับตัวลงจากปี ก่อน มาอยู่ที่
ร้อยละ 5.42 ณ สิน้ ปี 2563 เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายถึงสามครัง้ เพื่อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจที่ซบเซา ทาให้อตั รา
ดอกเบีย้ ลดลงจากร้อยละ 1.25 เป็ นร้อยละ 0.50 เมื่อสิน้ เดือนธันวาคม 2563 การลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายส่งผลให้เกิดการปรับลบ
อัตราเงินฝาก โดยส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบีย้ ฝากประจา 12 เดือน (Spread) เพิ่มขึน้ มาอยูท่ ี่ 495 basis points
ปี 2563 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบมีปริมาณทัง้ สิน้ 16.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2562 ร้อยละ 21.5
ซึง่ เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เป็ นหลัก ทาให้สดั ส่วนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั
ยะสาคัญมาอยูท่ ี่รอ้ ยละ 73 จากเดิมที่ในปี ที่แล้วอยู่ที่รอ้ ยละ 60 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง มี
การปรับลดลงทัง้ บัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจา ตามการปรับตัวลงของอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
NPL ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิน้ ปี 2563 อยูท่ ี่ 523 พันล้านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึน้ 58 พันล้านบาทจากสิน้ ปี 2562
โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่รอ้ ยละ 3.12 เพิ่มขึน้ 14 basis points ซึง่ เป็ นผลจากสินเชื่อธุรกิจ
SME ที่มีแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อยังด้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ ภาคการผลิตและบริการจากผลกระทบของการระบาด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ของโควิด-19 ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจไทย ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมี NPL Ratio ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.8 จาก
คุณภาพสินเชื่อบ้านและที่อยูอ่ าศัย และ สินเชื่อรถยนต์ ทีม่ ีการจัดการหนีส้ นิ อย่างเป็ นระบบและการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึน้
ในปี 2563 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีรายได้ดอกเบืย้ สุทธิที่เพิ่มขึน้ เนื่อ งจากการลดลงของค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ ในขณะทีร่ ายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ สุทธิลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ โดยมีกาไรสุทธิรวม 132 พันล้านบาท ลดลง 121 พันล้านบาท
หรือร้อยละ 48 จากปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและการด้อยค่า เป็ นสาคัญ ที่เพิ่มขึน้ กว่าร้อยละ
42 จากการการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ลดลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและ
รายได้คา่ นายหน้าขายหลักทรัพย์
สินทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคาร
กรุ งเทพ
ไทยพาณิ ชย์
กรุ งไทย
กสิกรไทย
กรุ งศรี อยุธยา
รวม ธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ ง
ธนชาต
ทหารไทย
ยูโอบี
รวม ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ ง
ซีไอเอ็มบี
เกียรตินาคิน
ทิสโก้
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ไอซีบซี ี (ไทย)
รวม ธนาคารขนาดเล็ ก 6 แห่ ง
ซูมโิ ตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)
ธนาคารแห่ งประเทศจีน
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
เอเอ็นแซด (ไทย)
เมกะสากลพาณิ ชย์
รวม

สินทรัพย์
เงินฝาก
เงินให้สินเชื่ อสุทธิ
จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ) (พันล้านบาท) (ร้อยละ) (พันล้านบาท) (ร้อยละ)
3,385
17%
2,486
17%
1,896
15%
3,280
16%
2,430
17%
2,126
17%
3,227
16%
2,467
17%
2,124
17%
3,061
15%
2,340
16%
2,067
16%
2,461
12%
1,819
12%
1,610
13%
15,415
77%
11,542
79%
9,823
77%
811
4%
558
4%
650
5%
1,205
6%
816
6%
694
5%
632
3%
492
3%
422
3%
2,649
13%
1,865
13%
1,765
14%
404
2%
194
1%
218
2%
354
2%
252
1.7%
263
2%
265
1%
205
1%
214
2%
240
1%
183
1.3%
156
1%
167
1%
84
0.6%
29
0.2%
225
1%
147
1.0%
112
0.9%
1,656
8%
1,065
7%
991
8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
69
0.3%
47
0.3%
45
0.4%
81
0.4%
65
0.4%
67
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
25
0.1%
16
0.1%
21
0.2%
19,894 100%
14,600 100.0%
12,712 100%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิน้ ธันวาคม 2563)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
• ด้านสินเชื่อ
ปี 2563 ธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบมีปริมาณสินเชื่อทัง้ สิน้ 14.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2562 ร้อยละ 5.2 ปั จจัยหลัก
มาจาก สินเชื่อธุรกิจใหญ่ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจาก ภาคธุรกิจลดการระดมทุนในตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน โดยเติบโตที่รอ้ ยละ 13.1 จาก
อุตสาหกรรมภาคบริการ พาณิชย์และการผลิต ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีการชะลอตัวสูงจากปี ก่อน
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบหนักจากการล๊อคดาวน์และการปิ ดประเทศ โดยหดตัวร้อยละ 2.8 เศรษฐกิจที่หดตัวส่งผลให้สินเชื่ออุปโภค
บริโภคทัง้ สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล มีอตั ราการเติบโตทีล่ ดลง
การขยายตัวของสินเชื่อจาแนกตามประเภทสินเชื่อ

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่อธุรกิจ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับอัตราดอกเบีย้ เงินให้สินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก มีการปรับตัวลงจากปี ก่อน มาอยู่ที่
ร้อยละ 5.42 ณ สิน้ ปี 2563 เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายถึงสามครัง้ เพื่อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจที่ซบเซา ทาให้อตั รา
ดอกเบีย้ ลดลงจากร้อยละ 1.25 เป็ นร้อยละ 0.50 เมื่อสิน้ เดือนธันวาคม 2563 การลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายส่งผลให้เกิดการปรับลบ
อัตราเงินฝาก โดยส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบีย้ ฝากประจา 12 เดือน (Spread) เพิ่มขึน้ มาอยูท่ ี่ 495 basis points
แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ และส่วนต่าง (Spread)

*อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC
•

ด้านเงินฝาก
ปี 2563 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบมีปริมาณทัง้ สิน้ 16.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2562 ร้อยละ 21.5 ซึ่ง
เป็ นการขยายตัวจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เป็ นหลัก ทาให้สดั ส่วนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั ยะ
สาคัญมาอยูท่ ี่รอ้ ยละ 73 จากเดิมที่ในปี ที่แล้วอยูท่ ี่รอ้ ยละ 60 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทงั้ 5 แห่ง มีการ
ปรับลดลงทัง้ บัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจา ตามการปรับตัวลงของอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยแยกตามอายุเงินฝาก

*อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งแรก
ที่มา: CEIC
ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
NPL ของธนาคารพาณิ ชย์ ณ สิน้ ปี 2563 อยู่ที่ 523 พันล้านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึน้ 58 พันล้านบาทจากสิน้ ปี 2562
โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่รอ้ ยละ 3.12 เพิ่มขึน้ 14 basis points ซึง่ เป็ นผลจากสินเชื่อธุรกิจ
SME ที่มีแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อยังด้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ ภาคการผลิตและบริการจากผลกระทบของการระบาด
ของโควิด-19 ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจไทย ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมี NPL Ratio ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.8 จาก
คุณภาพสินเชื่อบ้านและที่อยูอ่ าศัย และ สินเชื่อรถยนต์ ที่มีการจัดการหนีส้ นิ อย่างเป็ นระบบและการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึน้
•

ส่วนที่ 1 หน้า 25

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

NPL Ratio จาแนกตามตามประเภทสินเชื่อ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
NPL Ratio ของสินเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
NPL Ratio ของสินเชือ่ อุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

•

ด้านผลการดาเนินงาน
ในปี 2563 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีรายได้ดอกเบืย้ สุทธิที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ สุทธิลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ โดยมีกาไรสุทธิรวม 132 พันล้านบาท ลดลง 121 พันล้านบาท
หรือร้อยละ 48 จากปี ก่อนหน้า ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและการด้อยค่าเป็ นสาคัญ ที่เพิ่มขึน้ กว่าร้อยละ
42 จากการการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงิ นและ
รายได้คา่ นายหน้าขายหลักทรัพย์
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศไทย
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 วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนิ นงานอื่น
รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หัก ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสูญ และการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2563 2562 เปลี่ยนแปลง (%)
660 713
-53 -7.4%
161 233
-72 -31%
499 481
+19 +4%
174 192
-18 -9%
48
52
-4 -7%
126 140
-14 -10%
37
39
-2 -4%
0 122
-123 -100%
58
47
+11 +23%
221 349
-128 -37%
337 358
-21 -6%
383 472
-88 -19%
225 159
+66 +42%
158 310
-152 -49%
26
56
-30 -54%
132 254
-121 -48%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2563

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) แนวโน้มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2564
ด้านแนวโน้มสินเชื่อและเงินฝาก
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2564 มีทิศทางฟื ้ นตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื ้ นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ทัง้ การฟื ้ นตัว
ในธุรกิจส่งออกที่เติบโตตามดีมานด์ต่างประเทศ การฟื ้ นตัวของการบริโภคภาคเอกชน และนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังอาจได้รบั ผลกระทบจาการปิ ดประเทศซึง่ จะกระทบกับธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ ยว
และภาคบริการ
สินเชื่อของภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ ยงั มีแนวโน้ม เติบโตลดลง เนื่องจากการฟื ้ นตัวของแหล่งระดุม ทุนในตลาดตราสารหนี ้
ภาคเอกชนส่งผลให้มีการออกหุน้ กูเ้ พิ่มมากขึน้ อีกทัง้ ธุรกิจขนาดใหญ่มีการสะสมสภาพคล่องจากช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ส่วนสินเชื่อ
ของธุรกิจ SMEs จะปรับตัวเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ แม้ความต้องการสินเชื่อเพื่อนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
จะมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง แต่คณ
ุ ภาพสินเชื่อในปี 2564 ยังคงมีแนวโน้มแย่ลงต่อเนื่องจากกลุม่ ธุรกิจท่องเที่ยวที่ยงั คงได้รบั ผลกระทบจาก
การปิ ดประเทศ ส่งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์จาเป็ นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการหนีเ้ สียที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะ
สินเชื่อที่ให้แก่กลุม่ ธุรกิจ SMEs ในกลุม่ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
สินเชื่ ออุปโภคบริโภค สิน เชื่ อบัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคลมี แนวโน้มขยายตัว เพิ่ม ขึน้ จากที่ได้มีการหดตัว ลงอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงการระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว น่า จะสนับสนุนให้ภาคครัว
เรื่อนมีความต้องการสินเชื่อต่อเนื่อง แต่มาตรฐานการให้สินเชื่อก็มีทิศทางเข้มงวดมากขึน้ เช่นกันจากความกังวลในสถานะการเงิน
ของผูก้ ู้ นอกจากนี ้ สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยและเช่าซือ้ รถยนต์ยงั มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ หลังจากเติบในระดับต่าในช่วงปี ก่อนหน้า
ด้านเงิ นฝากมีแ นวโน้มชะลอลงจากปี ก่อนที่ มีก ารปรับ ตัวเพิ่ มขึน้ สูง เนื่ องจากภาคธุรกิ จและครัวเรือ นมี กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ระดับดอกเบืย้ เงินฝากที่อยู่ในระดับต่าอาจส่งผลให้ผฝู้ ากเงินมีแนวโน้มลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้
ผลตอบแทนเนื่องจากดอกเบีย้ นโยบายอยู่ในระดับต่าเป็ นประวัติการณ์นบั ตัง้ แต่ช่วงกลางปี 2563 นอกจากนี ้ ปริมาณสินเชื่อที่ฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ กอปรกับสภาพคล่องที่ยงั มีในระดับสูง ส่งผลให้การแข่งขันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีไม่มากนัก
•

•

ด้านแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจ
1. Digital banking & Digital lending
ภายหลังจากทีธ่ นาคารมีแนวโน้มในการลงทุนในระบบดิจิตอลมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดต้นทุนและเข้าถึงลูกค้า
ได้มากขึน้ ก็ได้มีการนาฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่บนระบบดิจิตอลมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อบุคคลดิจิทลั ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการ
อนุญาตให้ลงทะเบียนยื่นขอประกอบธุรกิจ เพื่อช่วยให้กลุม่ ที่ไม่มีรายได้ประจาหรือไม่มหี ลักทรัพย์ประกัน สามารถใช้ขอ้ มูลทางเลือก
เช่น การชาระค่านา้ ค่าไฟ รายได้จากธุรกิจออนไลน์ มาเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สนิ เชื่อ นวัตกรรมที่อาศัยระบบดิจิตอลจะ
ช่วยทาให้ธนาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ งได้ขนึ ้ อีกด้วย
2. National Digital ID (NDID) platform
National Digital ID Platform ถือเป็ นระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั โดยลูกค้าไม่จาเป็ นต้องเดินทางไป
แสดงตัว ตน ณ ธนาคารแห่งใหม่อีก ครัง้ แต่สามารถส่งค ายืน ยันให้ธนาคารเดิม ที่ลูกค้าเคยได้ดาเนินการพิ สูจน์ตัวตนจริงแล้ว
(Identification) ท าการจัดส่งข้อมูลยืนยันตัวตนชุดเดียวกันมาให้ธนาคารแห่งใหม่แทน (Authentication) ซึ่งจะช่วยลดขัน้ ตอน
การกรอกข้อมูลและงานเอกสารที่ซา้ ซ้อนระหว่างสถาบันการเงินได้ นอกจากนี ้ ยังช่วยลดต้นทุนและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมการเงินให้แก่ประชาชนและภาคธุ รกิจในยุคดิจิทลั ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็ นการส่งเสริม
แนวนโยบายอ านวยความสะดวกทางธุร กิ จ (Ease of Doing Business) ของไทยอี ก ทางด้ว ย โดยในระยะเริ่ม แรกจะเริ่ม จาก
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การให้บริการเปิ ดบัญชีและการให้สินเชื่อ ก่อน สาหรับเฟสสองคาดว่าจะเริ่มให้บริการเปิ ดพอร์ตซือ้ ขายหุน้ กองทุนรวม ประกันภัย
รวมถึงเปิ ดรับผูใ้ ช้งานต่างชาติและนิติบคุ คล
3. e-Marketplace Platform
ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมีแนวโน้มเพิ่มบทบาทในการเป็ นผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็ น
ตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และให้บริการชาระเงินออนไลน์แบบครบวงจร (e-Marketplace Platform) ตามพฤติกรรม
การซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดแนวทางอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ดาเนินธุรกิจ
ลักษณะนีไ้ ด้นบั แต่ปี 2561
4. National e-Payment
ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติถือเป็ นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรือ่ งการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบการชาระเงินให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเพื่อลดต้นทุนในการทาธุกรรมในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารยังมีแนวโน้ม
เน้นพัฒนาการให้บริการบนระบบ PromptPay การขยายการใช้อปุ กรณ์รบั ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครือ่ ง EDC) และการขยาย
การใช้ระบบ QR Payment อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ปรับมาใช้ระบบ e-Payment อย่างเต็มรู ปแบบทัง้ การคืน
ภาษี และจ่ายสวัส ดิก ารแก่ ป ระชาชนผ่านระบบพร้อ มเพย์ (PromptPay) นอกจากนี ้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยได้เปิ ด
ให้บ ริก ารระบบการชาระเงิ น ตลาดทุน เต็ม รู ป แบบแล้ว ซึ่งช่วยรองรับ การชาระเงิ น ค่า ซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องผู้ลงทุน กับ บริษั ท
หลักทรัพย์ โดยที่บญ
ั ชีตน้ ทางและปลายทางอยูต่ ่างธนาคารกันได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชาระเงิน ด้วย ในระยะ
ต่อไป จะมีการพัฒนาบริการเพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมอื่นด้วย เช่น เงินปั นผลที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เงินค่าซือ้ ขายใน
กองทุนรวม เป็ นต้น
5. Financial technology
การระดมทุนผ่าน Venture Capital มีสว่ นส่งเสริมให้ Fintech เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ สามารถให้บริการได้หลากหลาย
ทัง้ การโอนเงิ น การชาระเงิ น การลงทุน และการประกัน ภัย ซึ่ง การน าเทคโนโลยีเข้า มาช่ วยให้ผู้ให้บ ริก ารสามารถตอบสนอง
ความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้าในรู ปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจทาง
การเงิ น ใหม่ๆ เช่น Blockchain และ Defi เพื่ อเป็ น การต่อ ยอดธุรกิ จ ในอนาคต ดังนั้น การผนึก กาลังระหว่ างธุรกิ จ ธนาคารกับ
Fintech จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยดึงจุดแข็งทัง้ ฐานลูกค้าที่ใหญ่ของธนาคารกับเทคโนโลยีทนั สมัยของ Fintech
มาช่วยตอบโจทย์ให้บริการทางการเงินแก่ลกู ค้าได้ในวงกว้างและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้
6. การเชื่อมโยงและการขยายตัวระดับภูมิภาค
ธนาคารไทยได้มีการวางแผนลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ เพื่อตอบรั บกับการขยายตัวของเศรษฐกิ จภูมิภาคอาเซียน
ผ่านช่องทางการไปดาเนินธุรกิจธนาคารและธุรกิจการเงินดิจิตอล ยิ่งไปกว่านัน้ การร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารภายใน
อาเซียน ผ่านการจัดตัง้ QABs (Qualified ASEAN Banks) ตามแนวทางส่งเสริมด้านการเปิ ดเสรีการค้าบริการของภาคการเงิน จะ
ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าไปทาธุรกิจของธนาคารพาณิ ชย์ไทยในภูมิภาค และอานวยความสะดวกในการเข้าไปทาธุรกรรมการค้า
การลงทุนของภาคธุรกิจไทยได้มากขึน้
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แหล่งที่มาเงินทุน
ส่วนประกอบของแหล่งเงินทุนที่สาคัญ ได้แก่ เงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกูย้ ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ธนาคารมียอดเงินฝากรวม (งบการเงินรวม) ทัง้ สิน้ ประมาณ 1,373,408 ล้านบาท ซึง่ เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ
80.3 บัญชีเงินฝากประจาร้อยละ 13.6 และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันร้อยละ 6.1 ของเงินฝากรวม

โดยเงินฝากรวมคิ ดเป็ นร้อยละ 89.3 ของแหล่งเงิ นทุน นอกจากนี ้ แหล่งเงินทุนธนาคารยังประกอบด้วย รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน จานวน 75,909 ล้านบาท และเงินกูย้ ืม จานวน 88,965 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 4.9 และร้อยละ
5.8 ของแหล่งเงินทุนตามลาดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงแหล่งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
จานวน
(ล้านบาท) ร้อยละ

(งบการเงินรวม)

2563
จานวน
(ล้านบาท) ร้อยละ

เงินฝากประจา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
รวมเงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูย้ ืม

186,876
1,103,241
83,291
1,373,408
75,909
88,965

12.2
418,819
71.7
903,198
5.4
76,095
89.3 1,398,112
4.9
86,626
5.8
108,835

26.3
56.7
4.8
87.8
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

รวมเงินกูย้ มื
รวมแหล่งที่มาเงินทุนทั้งหมด

164,874
1,538,282

10.7
195,461
100.0 1,593,573

12.2
100.0

99,391
748,959

13.3
100.0
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2.3.2 นโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงิน จากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ให้มีจานวนและอายุเงินทุนที่เหมาะสม
และสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงินของธนาคาร นอกจากนี ้ ยังพิจารณาปั จจัยการดารงสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร พร้อมทัง้ คานึงถึงปั จจัยด้านต้นทุน เปรียบเทียบระหว่างแหล่งเงินต่างๆ ส่วน
นโยบายด้านอัตราดอกเบีย้ รับฝากเงินนัน้ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงินและของธนาคารเอง ประกอบ
กับปั จจัย จากภายนอก อาทิ แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบีย้ นโยบายการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น
2.3.3 นโยบายการจัดหาภาระหนี้สิน
ธนาคารมีนโยบายการบริหารภาระด้านหนีส้ ินให้สอดคล้องกับด้านทรัพย์สิน หรือความต้องการใช้สนิ เชื่อขอลูกค้า เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทัง้ ทางด้านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น FX Swap,
Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.4 ความเพียงพอของเงินทุนสารอง
ธนาคารและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งดังนี ้
(หน่วย : ร้อยละ)
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง

ขัน้ ต่าตามที่
ธปท.กาหนด *
11.0
8.5

31 ธ.ค. 63
19.59
15.46

31 ธ.ค. 62
18.95
14.62

31 ธ.ค. 61
17.31
13.53

7.0

14.45

13.62

13.53

* รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
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ปั จจัยความเสี่ยง

3.

3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของทีเอ็มบี เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
แก่ผถู้ ือหุน้ ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยยึดหลักการกากับดูแล
ความเสี่ยงที่เข้มงวดตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้ นี ้ กรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยโครงสร้างการกากับดูแล
กิจการที่เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมและการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นให้หน่วยงานธุรกิจตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนี ้ การวัดความเสี่ยงยังได้ถกู ผนวกรวมอยูใ่ น
การวางแผนด้านกลยุทธ์ ซึง่ ทัง้ หมดนีน้ าไปสูก่ ารกาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งต่าง ๆ ดังนี ้
•
•
•
•
•

ในเรื่องผลิตภัณฑ์และพอร์ต โฟลิโอ กาหนดให้มีโครงสร้าง กรอบการพิจารณา การกาหนดราคา กระบวนการอนุมตั ิ และ
การบริหารที่เหมาะสมและอยูใ่ นระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
ในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง ก าหนดให้มีการกากับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ทงั้ ภายในและภายนอก
ธนาคารรวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอ
กาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของธนาคาร ให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกัน
มอบอานาจในการดาเนินการที่สอดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายนอกและภายใน
3.1.1 โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารได้จดั ให้มีโครงสร้างการกากับดูแลทีเ่ สริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการกระจายอานาจ
อย่างเหมาะสมในการรับความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารลงไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ มีการบริหารจัดการประเด็นความเสีย่ งด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและสภาพแวดล้อมในการดาเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้ เพื่อให้หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานธุรกิจธนาคารมีการ
ทางานอย่างเป็ นอิสระ ธนาคารได้กาหนดให้มีการรายงานแบบคู่ขนาน ทัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านความเสีย่ ง
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โครงสร้างการกากับดูแลความเสีย่ งของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารและกระจายอานาจในการทบทวนและ
กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านของธนาคารให้กับคณะกรรมการชุดย่อยในการตัดสินใจในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ดังนี ้
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง เป็ นอนุกรรมการของคณะกรรมการธนาคารโดยมีบทบาทและความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน
ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมีหน้าที่กากับดูแลกรอบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงดูแลความสอดคล้องของกรอบ
การบริหารความเสี่ยงกับกรอบการกากับดูแลของโดยรวมของธนาคาร โดยในทุก ๆ ไตรมาส หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่
รวบรวมรายงานความเสีย่ ง (Risk Dashboard) ซึง่ ให้ภาพรวมข้อมูลเชิงลึกทีส่ าคัญของแต่ละความเสีย่ งเพื่อให้คณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยงสามารถปฏิบตั ิงานได้ ซึ่งคณะกรรมการความเสี่ยงที่รบั ผิดชอบในการตัด สินใจในแต่ละความเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะ มี
ดังนี ้
1. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง กากับดูแลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มี การควบคุมอย่างเพียงพอ ภายใต้นโยบาย กรอบการ
ดาเนินงาน มาตรฐานการดาเนินงาน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อานาจในการอนุมตั ิและแบบจาลอง ที่สมบูรณ์และทันสมัย
รวมถึงดูแลให้ความเสีย่ งทีม่ ีอยู่ (Inherent Risk) ในผลิตภัณฑ์ดา้ นเครดิตและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้รบั การจัดการ รายงาน เพื่อ
ลดความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริหารพอร์ตสินเชื่อ กากับดูแลผลการดาเนินงานของพอร์ตสินเชื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทงั้ การดาเนินงานของ
แต่ละธุรกิจและงานบริหารความเสีย่ งในเชิงกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว
3. คณะกรรมการ IFRS 9 ECL พิจารณาและอนุมตั ิความถูกต้องและเพียงพอของระดับเงินสารอง รวมถึงผลลัพธ์จากแบบจาลอง
ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่า จะเกิ ดขึน้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 9
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(IFRS 9) และกาหนดสารองเพิ่มเติมโดยผูบ้ ริหาร (Management Overlay) ตามความจาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมสาหรับ
พอร์ตสินเชื่อ
4. คณะกรรมการความเสี่ยงด้านกฎหมาย พิจารณาและอนุมตั ิ ขอ้ หารือข้อกฎหมายเกี่ ยวกับ ISDA Schedule และสัญ ญา
อนุพนั ธ์ทางการเงิน
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ดา้ นการเงินระดับธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริหารความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในธนาคารและบริษัทย่อย โดย
กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน โดยกากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับอย่างเหมาะสม และเพือ่ ให้ม่นั ใจว่าประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับความเสีย่ งที่
มิใช่ดา้ นการเงินในแต่ละธุรกิจได้มีการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ธนาคารได้จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิ ใช่ดา้ น
การเงินระดับหน่วยธุรกิจ สาหรับธุรกิจรายย่อย ธุรกิจรถยนต์ และธุรกิจพาณิชย์ โดยขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งที่
มิใช่ดา้ นการเงินระดับธนาคาร
6. คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน บริหารความเสี่ยงด้านปฎิบตั ิการระหว่างสายงานธุรกิจหน่วยงานปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายหลักในการควบคุมความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและกระบวนการ
ควบคุมธุรกรรมของตลาดการเงินตัง้ แต่การอนุมตั ิและทบทวนผลิตภัณฑ์จนสิน้ กระบวนการด้านการตลาดการเงินของธนาคาร
โดยคณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงินดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ิใช่ดา้ นการเงินระดับธนาคาร
7. คณะกรรมการบริห ารสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน สนับ สนุน คณะกรรมการก ากับ ความเสี่ย งในประเด็ นที่ เกี่ ยวกับ การบริห าร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ การบริหารเงิน และการบริหารเงินกองทุน
สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ย งทัง้ หมดอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นสมาชิกของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีหน้าที่กากับดูแล และ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนาการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทั่วทัง้ องค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กากับความเสีย่ งกาหนดเป้าหมายประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ งและยืนยันผลการปฏิบตั ิงานโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสีย่ ง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 5 ด้าน ได้แก่
1) การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธนาคารมีการกาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้สาหรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ
อาทิเช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านการฉ้อฉล ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นประจาทุก
ปี โดยระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้มีความสอดรับกับกระบวนการจัดทาแผนระยะกลาง รวมทัง้ ได้มีการหารือและผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและเสนออนุมตั ิที่คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีการวัดและรายงานผลการดาเนินงานที่
เกิดขึน้ จริงเทียบกับระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
2) การระบุความเสี่ยง โดยธนาคารได้จาแนกความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการดาเนินงานออกเป็ น 6 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ ความเสีย่ งด้านตลาด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ )ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน (ประกอบด้วยความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านการกากับการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้านการบริการลูกค้าอย่างเป็ น ธรรม (Market Conduct) และความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านแบบจาลอง และความเสีย่ งด้านชื่อเสียง
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3) การวัดและประเมินความเสี่ยง โดยธนาคารใช้วิธีการและเครือ่ งมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภททัง้ ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี ้ ธนาคารได้จดั ให้มีการทดสอบภาวะวิ กฤตเพื่อวัดคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอ และความสามารถ
ของธนาคารในภาวะวิกฤต
4) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยการกาหนดตัวชีว้ ดั ความเสี่ยง (Key risk indicators)
รวมถึงระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทัง้ ในระดับธนาคารโดยรวม ระดับพอร์ตโฟลิโอ ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
5) การรายงานความเสี่ยงและการสื่อสาร โดยธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ตลอดจนการดาเนินการ
ต่าง ๆ ทัง้ ที่ได้ดาเนินการไปแล้วและกาลังจะดาเนินการไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง คณะกรรมการต่าง ๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
รายงานเกี่ยวกับความเสีย่ งดังกล่าว มีทงั้ ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับพอร์ตโฟลิโอ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้ องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยง โดยที่ผบู้ ริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่ 1) เป็ นผูป้ ระเมินและรายงานความเสี่ยง
พร้อมทัง้ ดาเนินการเพื่อปรับลดความเสีย่ งนัน้ การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนทัง้ ในเรือ่ งของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่องมือ
กระบวนการและนโยบายที่สาคัญ ส่วนสายงานบริห ารความเสี่ย ง (แนวป้องกันระดับที่ 2) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ นโยบาย และกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งที่เหมาะสม ติดตามและดูแลการทางานของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุน้ ให้มีการพิจารณาถึงความเสีย่ งและผลตอบแทน
อย่างสมเหตุผล ส่วนผูร้ บั ผิดชอบระดับที่ 3 คือสายงานตรวจสอบ ทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการทางานเพื่อให้ม่ นั ใจ
ว่าธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้การเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุม
ความเสีย่ ง
3.2

ปั จจัยความเสี่ยงหลัก
ปั จจัยความเสีย่ งหลัก ได้แก่ ปั จจัยเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ ซึง่ มีดงั นี ้

3.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิ ดความสูญเสียต่อธนาคารอันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้และ/หรือคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถปฏิบตั ิตามพันธะทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้านเครดิต ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อ
และรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงโดยการควบคุม
ความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้การ
บริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ธนาคารให้ความสาคัญและมุ่งมั่น ในการพัฒนาปรับปรุ งประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือ และระบบการวัดระดับความเสี่ยง ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และเครือ่ งมือในการวัดระดับความเสีย่ ง เช่น แบบจาลองการประเมินความเสีย่ ง (Risk
Rating Model) ดัชนีชีว้ ดั สาหรับการขอสินเชื่อ (Application Scorecard) ดัชนีชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavior Scorecard) ดัชนีชีว้ ดั การ
ติดตามหนี ้ (Collection Scorecard) นอกจากนี ้ ธนาคารได้จดั ทาและปรับปรุ งนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และ
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บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้บ รรลุเป้าหมายในมุ่งมั่นในการสร้างวัฒ นธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่แข็งแกร่ง
ภายในธนาคารผ่านการรู จ้ กั และเข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน โดยพนักงานของธนาคารได้ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการป้องกัน 3 ระดับในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (3 lines of defense credit risk management
framework) ซึง่ ช่วยในการลดความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี ้
ผูบ้ ริหารในสายงานธุรกิจเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดขึน้ ภายในสายงาน (แนวป้องกัน
ระดับที่ 1)
• สายงานบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต/สินเชื่อ (แนวป้องกันระดับที่ 2) ร่วมมือ สนับสนุน ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสายงานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่ 1) ทัง้ นี ้ หน่วยงานบริหารความเสีย่ งมีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริหารและพนักงานที่
ให้สนิ เชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 3 มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายในในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อ
•

3.2.1.1 ปั จจัยเสี่ยงด้านเครดิต
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (ชัน้ ที่ 3
หรือ Non-Performing Loans) เกิ ดขึน้ เมื่ อลูกหนีไ้ ม่ส ามารถชาระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง ซึ่งอาจนาไปสู่การสูญ เสีย ของรายได้จาก
ดอกเบีย้ และในบางกรณี อาจนาไปสู่การสูญ เสียเงินต้นหากไม่สามารถชาระเงินต้นได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทัง้ หมด ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี ้ และ/หรือ คูส่ ญ
ั ญา อย่างสม่าเสมอทัง้
ในระดับรายลูกค้าและระดับพอร์ตโฟลิโอ ในส่วนของหลักการแนวป้องกัน 3 ระดับในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตนัน้ (3 lines
of defense credit risk management) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า (Relationship Managers) ได้มีการติดตามดูแลลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจเป็ นรายลูกค้า สาหรับลูกค้ารายย่อยนัน้ ธนาคารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารพอร์ตสินเชื่อซึ่งได้รบั การสนับสนุน
ข้อมูลจากทีมบริหารพอร์ตสินเชื่อ นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ความสาคัญต่อหนีท้ ี่มีปัญหาโดยกาหนดให้มีการทบทวนและรายงาน
สถานะของลูกหนีท้ ี่มีการด้อยค่าด้านเครดิตบ่อยครัง้ ยิ่งขึน้ และจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Triggers)
คะแนนความเสีย่ งเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Score) และการติดตามระดับความเสีย่ งด้านพฤติกรรม (Behaviour Risk Level)
เพื่อติดตามลูกหนีซ้ ึ่งยังเป็ นหนี ท้ ี่มีคุณ ภาพดี แต่อาจมีคุณ ภาพแย่ลงเนื่องจากได้รบั ผลกระทบในทางลบจากปั จจัยต่าง ๆ โดย
ธนาคารมี ที ม งานปรับ ปรุ งโครงสร้างหนี แ้ ละคณะกรรมการแก้ไขหนี ด้ อ้ ยคุณ ภาพซึ่งให้คาแนะน าเกี่ ยวกับ เงื่ อนไขในการปรับ
โครงสร้างหนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารได้ตงั้ เงินสารองเพื่อรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างเพียงพอสาหรับความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected
Credit Loss) คานวณจากความน่าจะเป็ นที่ลกู หนีท้ ี่จะผิดนัดชาระหนี ้ (Probability of Default) ของลูกหนีใ้ นแต่ละระดับความเสีย่ ง
ยอดหนีเ้ มื่อลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ (Exposure at Default) ตามประเภทของสินเชื่ อ และความเสียหายเมื่ อลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้
(Loss Given Default) ตามประเภทของหลักประกัน
ข้อกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) ได้กาหนดประเภทและระดับความเสี่ยงที่ทาง
ธนาคารยอมรับเพื่อสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จริงยังคงอยู่ในกรอบ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และหากความเสี่ยงนีอ้ ยู่เกินกรอบที่กาหนด ธนาคารต้องปฏิบตั ิการแก้ไขให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี ้ RAS ดังกล่าวถือ
เป็ นข้อมูลที่นาไปใช้ในแผนการด้านการเงินของทางธนาคาร โดยที่ RAS ประกอบไปด้วยการวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งใช้วดั
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และรายงานให้กับ ทางคณะกรรมการก ากับ ความเสี่ย งและคณะกรรมการผู้ บ ริห ารทุก เดื อ น อี ก ทั้ง มี ก ารรายงาน RAS ต่ อ
คณะกรรมการบริหารพอร์ตสินเชื่อทุกไตรมาสเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการแก้ไขปั ญหาที่ทนั ท่วงที
การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ ของธนาคารนัน้ เป็ นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น มูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวอาจได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ยอดหนีเ้ งินต้น
ของส่วนที่คา้ ประกันโดยอสังหาริมทรัพย์นนั้ มีมลู ค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมตั ไิ ว้เดิม อีกทัง้ การลดลงของมูลค่า
หลักประกันอาจมีผลทาให้ธนาคารต้องตัง้ สารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของ
มูลค่าหลัก ประกัน โดยจัด ท านโยบายและวิ ธี ป ฏิ บัติ เพื่ อ ก าหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมิ น ราคาหลัก ประกัน ตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ระดับความเสีย่ งของ
สินเชื่อ
การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นปั จจัยเสีย่ งที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารได้
บริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคูส่ ญ
ั ญา และลูกค้า โดยธนาคารได้กาหนดเพดานความ
เสีย่ งที่ธนาคารยอมรับได้ทงั้ ในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สญ
ั ญา และในรายกลุม่ ลูกค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
อยู่ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงหลีกเลีย่ งฐานะความเสีย่ งที่มากเกินไปในแต่ละ
ภาคธุรกิจ ประเทศคูส่ ญ
ั ญา และกลุม่ ลูกค้า นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการกาหนดเพดานความเสีย่ งด้านสินเชื่อสาหรับลูกค้ารายใหญ่
ในระดับ ลูก ค้า รวมผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเพื่อบริหารจัด การฐานะความเสี่ย งและเพดานความเสี่ยงสูงสุด สาหรับ ลูกค้า รายใหญ่ รวมผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ การบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเป็ นสิ่งที่ธนาคารให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อของธนาคาร
3.2.1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชือ่
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ธนาคารได้จดั ชัน้ สินทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบตั ิของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้กาหนดให้ธนาคารต้อง
มีนโยบายและแนวทางอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 9 (IFRS 9) โดยมีแนว
ปฏิบตั ิในการจัดชัน้ สินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี ้ ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภค หรือลูกหนีร้ ายย่อย (Retail Loan)
ได้มีการจัดชัน้ เป็ นรายบัญชี แต่หากลูกหนีร้ ายใดใช้สนิ เชื่อทัง้ 2 ประเภท ธนาคารจัดชัน้ ตามรายลูกหนีโ้ ดยจัดชัน้ ตามบัญชีที่เลวร้าย
ที่สดุ ของบัญชีทงั้ หมด นอกเหนือจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ว ธนาคารได้มีการสอบทาน
และกาหนดสารองเพิ่ มเติม โดยผูบ้ ริหาร (Management Overlay) สาหรับ ผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึน้ ตามความ
เหมาะสมเพื่อรองรับทัง้ โอกาสการผิดนัดชาระหนี ้ (Probability of Default) และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อมีการผิดนัดชาระ
(Loss Given of Default) ที่อาจเปลีย่ นแปลงไป
นโยบายการกันเงินสารองสาหรับภาระผูกพัน
ธนาคารมีการประมาณการเงินสารองสาหรับรายการภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงินตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกัน สารองของสถาบันการเงินเมื่อ 1) ภาระผูกพันนัน้ เกิดจากการประกอบธุรกิจของ
ธนาคาร และ 2) มีแนวโน้มที่ธนาคารต้องจ่ายชาระภาระผูกพัน และ 3) ภาระผูกพันนัน้ สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
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นโยบายการบริหารสินเชือ่ ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (ชั้นที่ 3 หรือ Non-Performing Loans)
ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารสินเชื่ อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (สินเชื่อชั้นที่ 3 หรือ Non-Performing Loans) และ
สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต (ชัน้ ที่ 2 หรือ Under-Performing Loans) เป็ นเรือ่ งที่มีผลสาคัญต่อ
ผลประกอบการของธนาคาร เพื่อให้ม่ นั ใจในความเป็ นอิสระ ธนาคารจึงได้ตงั้ ที่หน่วยงานที่ปรึกษาบริหารการเงิน พิเศษ (Special
Adivosry Banking Services: SABS) ในแนวป้ อ งกั น ระดับ ที่ 1 ซึ่ ง ท างานร่ว มกั บ หน่ ว ยงานพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ พิ เ ศษ (Credit
Restructuring Underwriting) ในแนวป้องกัน ระดับที่ 2 เพื่อป้องกัน สินเชื่ อที่ มีการด้อยค่า ด้านเครดิ ตโดยใช้ห ลักการการเข้าไป
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิดและการแก้ไขปั ญหาที่รวดเร็วและติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้
สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสินเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (ชัน้ ที่ 1 หรือ Performing Loans)
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานพิจารณาสินเชื่อพิเศษที่ตอ้ งการให้ม่นั ใจในคุณภาพของการปรับโครงสร้างหนีแ้ ละความถูกต้องของ
การจัดชัน้ ลูกหนี ้ ทัง้ นี ้ หน่วยงานที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ (SABS) มีการดูแลลูกหนีท้ ี่คาดว่าจะเริ่มผิดนัดชาระหนี ้ หรือแสดง
สัญ ญาณเตื อนเริ่ม แรก (Early Warning Sign) หรือเคยเกิ ด ภาวะที่ มี ค วามเสี่ยงเป็ น สิน เชื่ อ มี ก ารด้อยค่าด้านเครดิ ต (ชั้น ที่ 3)
โดยเฉพาะลูกหนีก้ ลุม่ ที่ถกู จัดชัน้ เป็ นชัน้ ที่ 2 ที่ตอ้ งได้รบั การติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อความรวดเร็วในการติดตามควบคุมดาเนินการ
ป้องกัน ซึ่ง SABS Manager มีหน้าที่ประสานงานร่วมเจรจากับลูกหนีเ้ พื่อให้ตรวจหาสาเหตุและระดับของปั ญหา และกาหนดแนว
ทางการแก้ไขเบือ้ งต้นที่เหมาะสมกับปั ญหาของลูกหนี ้ อาทิ ในกรณี ของการขาดสภาพคล่องระยะสัน้ สาหรับลูกหนีท้ ี่ยงั สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ ธนาคารอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ ปรับปรุงวงเงิน ส่วนในกรณีของการประสบปั ญหาระยะ
ยาว เช่น การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ หรือการลดลงของยอดขาย ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ ามศักยภาพและความสามารถ
ในการชาระหนี ้
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร ทีมเอกสารสัญญาและระเบียบปฎิบตั ิ (Documentation)
และทีมกฎหมาย (Legal Strategy) มีการประสานงานกับทีมพัฒ นากลั่นกรองคุณ ภาพหนี ้เพื่ อจัดเตรียมเอกสารที่ สาคัญ อย่าง
เหมาะสม ในการติดตามผลการดาเนินงานนัน้ ทีมติดตามการชาระหนี ้ (Monitoring) ได้มีการดูแล ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใน
มาตรการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทีมพัฒนากลั่นกรองคุณภาพหนี ้ จนกว่าความเสี่ยงของลูกหนีจ้ ะกลับสูส่ ภาวะปกติ
และจัดชัน้ เป็ นหนีป้ กติ
สาหรับลูกหนีท้ ี่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (ชัน้ ที่ 3 หรือ Non-performing Loans) และเพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี เ้ ป็ นไปตามนโยบายของธนาคารและเกณฑ์ท างกฎหมาย ทีม พัฒ นาสิน ทรัพ ย์มี การประสานงานกับ ที ม
กฎหมายเพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ที่เหมาะสมก่อนเจรจากับลูกหนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสินใจขายลูกหนีม้ ีการด้อยค่าด้าน
เครดิตที่ไม่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจต่อไปและไม่สามารถตกลงทาแผนปรับปรุ งโครงสร้างหนีไ้ ด้ ไม่ว่าลูกหนีร้ ายกลุ่มหรือราย
บัญชี เพื่อให้การจัดการลูกหนีม้ ีการด้อยค่าด้านเครดิต เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงในราคาของปั จจัยเสีย่ งด้านตลาด ซึง่
ปั จจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ย้ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุนและราคา
สินค้าโภคภัณ ฑ์ ในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ น
มาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด หน่วยงานธุรกิจที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาดมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานดังกล่าวภายใต้มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ในขณะที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระทีท่ าหน้าที่ดแู ลความเสีย่ งด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
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ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดโดยกาหนดเพดานความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ที่
ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ความเสีย่ งด้านตลาดที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี ้
3.2.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสีย หายที่อาจเกิ ดขึน้ ต่อรายได้และ/หรือ
มูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทัง้ ในงบดุล
และนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้าและ/หรือบัญชีเพื่อการธนาคาร ทัง้ นี ้ ความเสียหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลง
เนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่รวมทัง้ การขาดทุนจากธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศหรือการ
แปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึง่ เป็ นเงินอีกสกุลหนึง่
หน่วยงานธุรกิจตลาดเงิน และบริการธุรกรรมทางการเงิ นในแนวป้องกันระดับที่ 1 เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารฐานะ
เงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร นอกจากนี ้ หน่วยงานบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในแนวป้องกันระดับที่ 2 เป็ นผู้
กาหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริห ารความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่งกาหนดขึน้ เพื่ อควบคุม ระดับ ความเสี่ย งอันเกิ ด จาก
ผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด มิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรือผลตอบแทนของบัญชี
เพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร โดยมีการกาหนดเพดานความเสีย่ งดังนี ้
1. Delta หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของฐานะ ต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของสินทรัพย์อา้ งอิง
2. Gamma หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของ Delta ต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของสินทรัพย์อา้ งอิง
3. Vega หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความผัน
ผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง
หน่วยงานธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงินรับผิดชอบการทาธุรกรรมเพื่อการค้าและการบริหารพอร์ตโฟลิโอ
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สดุ จากการลงทุนภายใต้เพดานความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็ น
ผูด้ แู ลความเสีย่ งให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสีย่ ง
3.2.2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริหารความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ได้ดาเนินการตามกรอบนโยบายที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกาหนด
และควบคุมขอบเขตของความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสีย่ งของรายได้ และขอบเขตความเสี่ ยงของมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริห ารสิน ทรัพ ย์และหนี ส้ ิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) ได้รบั มอบ
อานาจจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ให้อยูภ่ ายในโครงสร้างและขอบเขต
เพดานความเสีย่ งที่กาหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ย้
เช่น การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ ิน หรือการกาหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการปรับอัตรา
ดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทัง้ การ
คาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
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3.2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่อ งจาก
ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงิ นสดได้ทนั หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน จนทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ธนาคาร ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset & Liability Management Committee: ALCO) มี
หน้าที่กากับดูแลการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนิ นธุรกิ จทัง้ สกุลเงินบาทและเงินตรา
ต่างประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึน้ ได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขัน้ ต่าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด ซึ่งต้องอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยงและจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกาหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรืออาจมีการทบทวนเป็ นกรณีพิเศษหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องตามนโยบายหรือแผนง านดังกล่าว เพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี ้
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาด
เงิน (Capital Markets) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี ้ บริหารเงินยัง ทาหน้าที่วดั และติดตามสถานะ
สภาพคล่อง และบริหารให้เป็ นไปตามกรอบความเสี่ยงที่ได้รบั อนุมตั ิ และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทาหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุน อย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ ให้ความสาคัญในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้เร็วหรือสามารถใช้เป็ นหลักประกัน
ในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สาคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกล
ยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่นา่ พอใจอันจะ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลกู ค้าและผูฝ้ ากเงิน ธนาคารให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษา
ระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ยงเป็ นรายวัน และรายเดือน รวมทัง้ กาหนดขอบเขตสาหรับตัวบ่งชีร้ ะดับความ
เสีย่ ง (Risk Indicators) และการดาเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนีธ้ นาคารได้จดั ทาแผน
รองรับเหตุฉกุ เฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งมีการระบุถึงบทบาท
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสือ่ สารและติดต่อกับลูกค้า เป็ นต้น
3.2.4 ความเสี่ยงที่มิใช่การเงิน
ความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ น
ตัวเงิน เช่น การถูกลงโทษตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการ หรือความเสี ยหายต่อชื่ อเสียง อันเป็ นผลมาจากความไม่
เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของทางการ หรือจากเหตุการณ์ความเสีย่ งภายนอกธนาคาร
ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จากการดาเนินงาน (Gross Income) เป็ นค่าตัวแทนในการ
คานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ตามนา้ หนักความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ (Operational risk-weighted asset )
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การบริหารความเสี่ ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินของธนาคารดาเนิน การโดยผ่านโครงสร้างการกากับ ดูแลซึ่งมี คณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผู้ร ับ ผิ ด ชอบระดับ สูง สุด ในการบริห ารความเสี่ ย งของทั้ง องค์ก ร คณะกรรมการธนาคารได้ม อบอ านาจให้กั บ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มิ ใ ช่ ด ้า นการเงิ น ระดั บ ธนาคาร (Bank Non-Financial Risk Committee: BNFRC) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Non-Financial risk Committee: IT NFRC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่
บริห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการท าหน้าที่ ในการบริหารจัด การความเสี่ยงที่มิ ใช่ดา้ นการเงิน และความเสี่ย งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารและบริษัทย่อย โดยดาเนินการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีการจัดการนโยบายและกากับดูแลอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนในทุก ๆ ระดับ อีกทัง้ กากับดูแลประเด็นความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามการแก้ไขประเด็นความเสีย่ ง
ที่พอเพียงตามนโยบาย และมาตรฐานขัน้ ต่าของการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ดา้ นการเงิน
ธนาคารมีหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) ทีส่ อดคล้องกับแนวทาง COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้จัดให้มี คณะกรรมการด้านความ
เสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน (Non-Financial Risk Committee) อีก 3 คณะในระดับสายงานธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจ
รถยนต์ และธุรกิจพาณิชย์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ลกู ค้าธุรกิจเป็ นประธานและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ิใช่ดา้ น
การเงินระดับธนาคาร (BNFRC) เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งตามหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” มีประสิทธิผลทั่วทัง้ องค์กร
ในส่วนของหลักการ “แนวป้องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) นัน้ สายงานธุรกิจและสายงาน
สนับสนุน (BU/SU) ทาหน้าที่เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 1 โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ น
การเงินในหน่วยงานของตน โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการธุรกิจ (Business Operational Risk Management:
BORM) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันระดับที่ 1 มีหน้าที่ในการสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในสายงานของตนเอง และ
หน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (เช่น การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมด้วยตนเอง การรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ ง และการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์) BORM ทาหน้าที่ทดสอบการ
ควบคุมอย่างเป็ นอิสระ และรายงานต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิ การองค์กร นอกจากนี ้ ธนาคารได้
จัด ตั้ง หน่วยงานบริห ารความเสี่ย งด้านปฏิ บัติ ก ารองค์ก ร (Corporate Operational Risk Management: CORM) ซึ่งขึน้ ตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง (CRO) เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 2 ในการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ดา้ น
การเงินของทัง้ องค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้านการควบคุม ความเสี่ยงด้านกิจกรรมที่ไม่ได้รบั
อนุญ าต ความเสี่ยงในการปฏิ บัติ งาน ความเสี่ย งด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและแผนรองรอบการดาเนินธุรกิ จ อย่า งต่อเนื่อ ง /
แผนการเรียกคืนการดาเนินงาน ความเสีย่ งด้านการบริหารภาวะวิกฤตและแผนรองรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/แผนการกู้
คืนการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านการทุจริตทัง้ ภายในและภายนอก ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สิน และ
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสถานที่ทางาน ทัง้ นี ้ CORM ได้กาหนดนโยบายและมาตรฐานด้านบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ น
การเงินที่ได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและถูกต้อง มีการ
ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอย่างเป็ นระบบสอดคล้องกัน
หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 2 ทีร่ ายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
และกากับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการ (Compliance risk) ที่ถือเป็ นหนึ่งในประเภทความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ น
การเงิน หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานกาหนดนโยบายด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
หน่วยงานกฎหมาย (Legal) และหน่วยงานควบคุมการเงิ น (Financial Control) เป็ นแนวป้องกันระดับที่ 2 ที่ขึน้ ตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน ตามลาดับ หน่วยงานกฎหมายและ
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หน่วยงานควบคุมการเงินดังกล่าวกากับดูแลความเสีย่ งด้านกฎหมายและความเสีย่ งด้านการเงินที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงที่มิใช่
ด้านการเงิน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct Risk Management) เป็ นแนว
ป้องกันระดับที่ 2 ที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลและสอบทานหน่วยงานปฏิบัติงานและการ
ให้บริการตามมาตรฐานการการบริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในแต่ละธุรกิจและกระบวนการ
ควบคุม เช่น กระบวนการการอนุมตั ิผลิตภัณฑ์และการให้บริการ คณะกรรมการการลงทุนและออกผลิตภัณฑ์สาหรับกองทุนรวม
การกาหนดค่าตอบแทน/แรงจูงใจ การอบรมและการสื่อสารไปยังลูกค้า และการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง
(RCSA)
หน่วยงานตรวจสอบเป็ น “แนวป้องกันระดับที่ 3” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือ การตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้ม่นั ใจว่า
มาตรการควบคุมภายในซึง่ ดาเนินการโดยแนวป้องกันระดับทีห่ นึง่ (หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันระดับ
ที่สอง (หน่วยงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการองค์กร หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานควบคุม
การเงิน) ได้รบั การออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทาธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี ้ หน่วยงาน
ตรวจสอบให้คาแนะนาเฉพาะเพือ่ การปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลรวมถึงกรอบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ธนาคารมีการใช้เครือ่ งมือและกระบวนการในการบริหารความเสีย่ งที่มิใช่ดา้ นการเงิน อาทิ การประเมินความเสีย่ งและการ
ควบคุ ม ด้ว ยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) ข้อ ก าหนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ (Risk Appetite
Statement: RAS) ดั ช นี ชี ้วั ด ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ (Key Risk Indicators: KRI) การจั ด การเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง (Incident
Management) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุมัติผลิตภัณ ฑ์และ
บริก ารใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริห ารความเสี่ ย งจากการใช้บ ริก ารจากผู้ใ ห้บ ริก าร
ภายนอก (Outsourcing Risk Management) แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนการกู้คืนการดาเนินงาน (BCP /
DRP) และการทดสอบการควบคุมที่สาคัญ (KCT) ธนาคารได้ใช้ระบบการบริหารความเสีย่ ง (GRC System) ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือในการ
รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง การกาหนดผูร้ บั ผิดขอบ การติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการจัดการความเสี่ยงทัง้ รายการที่
ตรวจพบจากการตรวจสอบและจากวิธีการอื่นที่มิใช่การตรวจสอบเพื่อให้ม่นั ใจว่าทุกเหตุการณ์ได้รบั การติดตามและแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ยงที่สาคัญ
และการควบคุมรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้กาหนดดัชนีชีว้ ดั ความเสีย่ ง (KRI) ที่สาคัญ
ระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อใช้เป็ นสัญญาณเตือนให้กบั ผูบ้ ริหารทุกระดับเพื่อดาเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในเชิงรุ ก
การบริหารเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management) เป็ นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์
ความเสีย่ ง รวมถึงเก็บข้อมูลความเสียหาย
ข้อกาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (RAS) กาหนดขึน้ จากการพิจารณาจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และข้อมูลเหตุการณ์
ความเสี่ยงที่ผ่านมา โดยกาหนดทัง้ เชิ งปริมาณและเชิ งคุณ ภาพ ในส่วนของข้อกาหนดเชิ งปริม าณ (Quantitative Statements)
กาหนดจากระดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของทัง้ องค์กร ในขณะที่สว่ นข้อกาหนดเชิงคุณภาพ (Qualitative Expression) ของระดับ
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ที่มิใช่ทางการเงินนัน้ อธิบายถึงความเห็นที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ของทั่วทัง้ องค์กร ส่วนกระบวนการการ
วัดผล ติ ดตาม และการรายงาน RAS ได้มี ก ารด าเนิ นการผ่า นการรายงานความเสี่ ยงที่ มิ ใช่ด ้านการเงิ น (Non-Financial Risk
Dashboard: NFRD) ซึ่งจัดทาขึน้ ทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน คณะกรรมการ
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กากับความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร โดยมีเป้าหมายในส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุ ก ในกรณีที่ธนาคารมี ความ
เสี่ยงเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ หน่วยงานที่ รบั ผิดชอบมีหน้าที่บ่งชีป้ ระเด็นปั ญหาที่เกิดในรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินระดับธนาคาร (BNFRC) คณะกรรมการกากับความเสี่ยง (ROC) และคณะกรรมการธนาคาร (BOD) ซึ่ง
ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ความเสีย่ งกลับมาอยูภ่ ายในระดับที่ยอมรับได้
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุมตั ิผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and
Service Approval Process: PSAP) ที่ มีอยู่ เพื่อให้ม่ ันใจว่าผลิต ภัณ ฑ์และบริการที่ธนาคารเสนออยู่ภายใต้หลักการของความ
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบโดยกาหนดให้มีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการควบคุมที่จาเป็ นอย่างเพียงพอในการสนับสนุนให้มีการประเมินและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ดงั กล่าวอย่างเหมาะสมดาเนินการภายใต้ระดับความเสีย่ งที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้ก าหนดให้มี น โยบายบริห ารความเสี่ ย งจากการใช้บ ริ ก ารจากผู้ใ ห้บ ริก ารภายนอก (Third Party Risk
Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่งกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้กบั ทุกหน่วยงาน หน่วยงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายงานความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทัง้ ประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้
ธนาคารมีความพร้อมในด้านการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกูค้ ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้กาหนดการทดสอบการควบคุมที่สาคัญ (Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและมาตรฐานสาหรับ
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน ในการทดสอบการควบคุมที่จาเป็ นที่ทดสอบโดย BORM โดย KCT ดังกล่าว
เป็ นวิธีการและกระบวนการสาหรับการระบุการควบคุมที่สาคัญ และได้นาไปปฏิบตั ิรวมถึงทดสอบเพือ่ ให้ม่นั ใจว่าความเสี่ยงที่มิใช่
ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ภายในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และเพื่อให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลและสร้าง
วัฒนธรรมป้องกันความเสีย่ งเชิงรุก
3.2.5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ชื่อเสียงจัดเป็ นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารซึง่ รวมอยูใ่ นการรับรู ข้ องผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียขององค์กร หรือแนวปฏิบตั ิทาง
ธุรกิจขององค์กร หรือพฤติกรรมของพนักงาน ซึง่ ไม่สามารถโอนย้ายและปรับใช้ได้โดยสถาบันการเงินอื่นและคูแ่ ข่ง
ความเสี่ยงด้านชื่ อเสียงเป็ นความเสี่ยงที่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่คาดคิด หรือจากการตอบสนองที่ไม่
คาดคิดต่อโครงการที่ริเริ่มใหม่ การกระทา และกิจกรรมประจาวัน ของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดึงดูดความสนใจของ
สาธารณชนและเป็ นข่าวเชิงลบ เหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่คาดคิดที่สง่ ผลกระทบต่อชื่อเสียง ได้แก่ การฉ้อโกงของพนักงาน ความ
เหมาะสมของแนวทางการขายซึ่งทาให้ลูกค้าเกิ ดความไม่พอใจ รวมถึงการลงโทษตามกฎข้อบังคับ ของกฎหมาย ซึ่งทัง้ หมดนี ้
สามารถสร้างปฏิกิรยิ าเชิงลบจากสาธารณะได้
การตอบสนองที่ไม่คาดคิดหมายรวมถึงปฏิกิรยิ าของสังคมในแง่ลบ (รวมถึงผลกระทบด้านสภาพคล่องขององค์กร) ที่มีต่อ
ประกาศ หรือกิจกรรมของธนาคาร รวมถึงกิจกรรมสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคาร เหตุการณ์ความ
เสี่ย ง และการตอบสนองที่ ไม่ค าดคิดเหล่านั้นส่งผลกระทบเชิ งลบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร หรือทาให้เกิ ดความไม่ม่ ันใจใน
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของธนาคาร ซึง่ อาจส่งผลเสียต่อรายได้ และ / หรือ เงินทุนของธนาคารทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต
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ชื่อเสียงเป็ นหนึ่งในปั จจัยผลกระทบที่อธิบายไว้ในแนวปฏิบตั ิของการประเมินความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงิน ซึง่ ให้แนวทาง
แก่ธนาคารในการประเมินผลกระทบด้านชื่อเสียงที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ มิใช่ดา้ น
การเงิน ทัง้ นีค้ วามเสี่ยงด้านชื่อเสียงเป็ นประเด็นสาคัญที่ มีการพิจารณาในกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ด้วย
ตนเอง (RCSA) โดยมีการระบุความเสี่ยง และแผนงานเพื่อลดระดับความเสี่ยง ซึ่งจัดทาในรู ปแบบของรายงานกรอบการควบคุม
ความเสีย่ ง
ทุกสิน้ ปี CORM มีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลความเสีย่ งด้านชื่อเสียงทีพ่ บระหว่างปี จากระบบ GRC และนาเสนอผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในภาพรวมต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ดา้ นการเงินระดับธนาคาร (BNFRC) เพื่อรับทราบใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี ถดั ไป
3.2.6 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึน้ ซึง่ เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
การน ากลยุท ธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุ ม เชิ งกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กาหนดวิสยั ทัศน์ที่จะ “เป็ นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ” โดยการดาเนินกลยุทธ์การ
ใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ นธนาคารเพื่ อธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นเลิศ (Transactional Banking
Excellence) เพื่อสร้างฐานที่ม่นั คงสาหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึง่ กาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ นผูน้ าตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์นีใ้ ห้ทนั สมัยตามสิง่ แวดล้อมและตลาดใน
แต่ละปี นอกจากนี ้ การรวมกิจการกับธนาคารธนชาตและการรับรูป้ ระโยชน์ที่เกือ้ หนุนกันจากการรวมกิจการจะเป็ นการดาเนินการ
ทางกลยุทธ์ที่สาคัญของธนาคารฯ ต่อจากนีไ้ ป
เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้ ธนาคารได้ปรับปรุ งกระบวนการติดตามผลการดาเนิ นงานและการ
ควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ นอกจากนี ้ ยังได้จดั ให้มีการประชุมระหว่างผูบ้ ริหารและหน่วยงานทางธุร กิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และได้เริ่ม
พัฒนารายงานความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่อรายงานให้ผบู้ ริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสีย่ ง
ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุง่ มั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว (Green bond) ที่เป็ นความร่วมมือกับบรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporate: IFC) ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิ จที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น ธุรกิ จ
พลังงานหมุนเวียน ซึง่ สอดคล้องกับแผนการขยายพอร์ตการกูย้ ืมสีเขียว (Green lending) ของธนาคาร
3.2.7 ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ
1. ความเสีย่ งจากภาวะเศรษฐกิจ
ปี 2563 เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 6.1 ต่าสุดนับตัง้ แต่เกิดวิกฤต
การเงินเอเชียปี 2541 กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบในแทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก
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อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ ปี หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึน้ จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และได้อานิสงส์จากมาตรการ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ช่วยประคองเศรษฐกิจไม่ให้ทรุ ดตัวลงมาก แต่ในช่วงปลายปี 2563 กลับ
ต้องมาเผชิญกับการระบาดของCOVID ระลอกใหม่ ทาให้เส้นทางการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 เผชิญกับความไม่แน่นอนและ
ความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการควบคุมการระบาดแม้มคี วามเข้มข้นน้อยกว่าการระบาดในรอบแรก แต่ก็ทาให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอลงในไตรมาสแรก ก่อนที่มีแนวโน้มทยอยปรับดีขนึ ้ ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การระบาดคลีค่ ลายและความคืบหน้า
การได้รบั วัคซีนของประเทศต่างๆ ซึ่งในส่วนของไทยตัง้ เป้าครอบคลุมประชากรร้อ ยละ 50 ภายในปี 2564 ทัง้ นี ้ ในภาพรวมทัง้ ปี
2564 TMB Analytics คาดเศรษฐกิ จไทยจะพลิก กลับมาขยายตัวที่ รอ้ ยละ 2.4 โดยองค์ป ระกอบด้านต่างๆสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จได้มากขึน้ แม้จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดก็ ตาม ในส่วนของกิจ กรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ การบริโภค
ภาคเอกชนได้รบั ปั จจัยบวกต่อเนื่องจากมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ส่งผลให้การบริโภค
ภาคเอกชนฟื ้ นตัวเป็ นบวก แต่ยงั ไม่เป็ นในอัตราเร่งเนื่องจากยังคงได้รบั แรงกดดันจากกาลังซือ้ ที่อ่อนแอลงและตลาดแรงงานที่ยงั คง
เปราะบาง สาหรับการลงทุนภาครัฐยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง นาโดยการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ EEC ที่สว่ นใหญ่มีแผนเริม่ เข้า
สูก่ ารก่อสร้างในปี นี ้ ซึ่งมีสว่ นหนุนการลงทุนภาคเอกชนให้มีทิศทางดีขนึ ้ สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างประเทศ ภาคการ
ส่งออกสินค้ามีแนวโน้มพลิกขยายตัวที่รอ้ ยละ 3.4 สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ที่ยงั ไม่ฟื้นตัวชัดเจนและ
แนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเผชิญกับความท้าทายของการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่
ยังคงขึน้ กับนโยบายการเปิ ดประเทศของไทยและประเทศต้นทาง ทาให้คาดว่าในปี 2564 จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 3.5 ล้าน
คน ส่งผลให้การจ้างงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มอยูใ่ นภาวะซบเซาต่อเนื่อง
ด้านตลาดการเงิน คาดอัตราดอกเบีย้ นโยบายจะยังทรงตัวที่รอ้ ยละ 0.5 ตลอดปี 2564 สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
ที่อยู่ในช่วงฟื ้ นตัวและยังคงมีความไม่แน่นอนสูง รวมทัง้ คุณภาพหนีท้ ี่มีแนวโน้มลดลง สาหรับทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า
อันเป็ นผลมาจากแรงกดดันการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ และปั จจัยโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องและมีสดั ส่วนการลงทุนในประเทศต่า โดยประเมินว่าอัตราแลกเปลีย่ น
จะเคลือ่ นไหวในช่วง 29.5-30.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงกดดันการฟื ้ นตัว ของเศรษฐกิจในปี 2564 ที่สาคัญได้แก่1) การกระจายวัคซีนของประเทศ
ต่างๆอาจไม่เป็ นไปตามความคาดหมาย ซึ่งอาจทาให้การฟื ้ นตัวของภาคการท่องเที่ยวล่าช้ากว่าคาด 2)ปั ญหาการว่างงานและหนี ้
ภาคครัวเรือนที่พ่งุ สูงขึน้ ซึ่งจะกระทบต่อกาลังซือ้ และความสามารถในการชาระหนีข้ องภาคครัวเรือน ตลอดจนการฟื ้ นตัวของภาค
ธุรกิ จโดยเฉพาะ SMEs ภายหลังสิน้ สุด มาตรการความช่วยเหลือ 3)ความผัน ผวนของตลาดการเงิ นโลกอันจะส่งผลต่อเงิ นทุน
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท 4)นโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนภายใต้ผนู้ าคนใหม่ของ
สหรัฐฯซึง่ อาจกระทบต่อภาคส่งออกของไทย และ5)ปั ญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
และการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ธนาคารตระหนักดีถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ และให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าว โดยมีศูนย์วิเ คราะห์เศรษฐกิ จของธนาคาร (TMB Analytics) คอยติดตามและประเมินสถานการณ์ ดา้ นเศรษฐกิจและ
เครือ่ งชีว้ ดั ต่างๆ พร้อมทัง้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยูต่ ลอด เพื่อให้ม่นั ใจว่าธนาคารมีความพร้อมในการดาเนินงานและ
สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู ้ บทวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้กบั ลูกค้าของธนาคารทัง้ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และลูกค้ารายย่อย
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2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการดาเนินธุรกิจ ธนาคารต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับ อาทิ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ซงึ่ กาหนด
ตามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศและหนังสือเวี ย นที่ อ อกโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย
คณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พระราชบัญ ญั ติประกันวินาศภัย ประกาศและหนังสือเวียนของสานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ยังมีกฎหมายของหน่วย
ราชการต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้อตุ สาหกรรมธนาคารพาณิชย์ดว้ ย
หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา ชีแ้ จงและให้ความเห็นในเรือ่ งกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ
และระเบียบปฏิบตั ิงานภายในของธนาคาร ความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เพื่อให้มี
การบริหารความเสีย่ งด้านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ ในปี 2563 หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินได้ออกแนวนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สถาบันการเงิน
ถือปฏิบตั ิ สรุปหลักเกณฑ์ที่สาคัญได้ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคิดดอกเบีย้ ผิดนัดชาระหนีแ้ ละการตัด
ชาระหนี ้ เพือ่ ให้ลกู หนีอ้ ยูใ่ นวิสยั ที่จะสามารถกลับมาจ่ายชาระหนีไ้ ด้ ทาให้ไม่เร่งการเกิดหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (Non Performing Loans
: NPL) โดยสินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็ นงวด ให้นาเงินที่ได้รบั ชาระหนีไ้ ปตัดชาระหนีต้ ามยอดหนีแ้ ต่ละงวด โดยให้ตดั ค่าธรรมเนียม
ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท้ ี่ลูกหนีค้ า้ งชาระนานที่สดุ ก่อน แล้วจึงค่อยตัดชาระยอดหนีท้ ี่คา้ งชาระนานรองลงมาตามลาดับ
(ตัดชาระหนีแ้ บบแนวนอน) โดยกาหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี หน้าตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป นอกจากนีไ้ ด้ปรับปรุงประกาศ
เรื่อ ง การบริห ารจัด การด้า นการให้บ ริก ารแก่ ลูก ค้า อย่า งเป็ นธรรม (Market Conduct) โดยก าหนดบทบาทหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของผูใ้ ห้บริการให้ชดั เจนขึน้ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
เช่น ให้มีการรายงานเกี่ยวกับปั ญหาการให้บริการและเรือ่ งร้องเรียนต่อผูบ้ ริหารในตาแหน่งสูงสุด ปรับแนวทางการขอความยินยอม
จากลูกค้ากรณีเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ลกู ค้าเกิดภาระหรือความเสีย่ งเพิ่มเติม โดยลูกค้าที่
ประสงค์จะรับการเปลีย่ นแปลงต้องให้ความยินยอมแก่ผใู้ ห้บริการ จากเดิมที่จะถือว่าลูกค้ายอมรับการเปลีย่ นแปลงหากผูใ้ ห้บริการ
ไม่ได้รบั การปฏิเสธจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อลดปั ญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทัง้
กาหนดให้ผใู้ ห้บริการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูก กล่าวโทษกรณีกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการ
จัดการของผูใ้ ห้บริการปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
นอกจากนี ้ ในด้านนโยบายกากับการแลกเปลีย่ นเงิน ธปท.ได้ปรับปรุงผ่อนคลายหลักเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน
เพื่อให้มีการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศได้สะดวกมากขึน้ โดยอนุญาตให้ผสู้ ่งออกที่มีรายได้ต่ากว่า 1,000,000 ดอลลาร์
สรอ. สามารถฝากเงินไว้ในต่างประเทศโดยไม่จากัดระยะเวลา รวมถึงได้เปิ ดเสรีให้นักลงทุน รายย่อยสามารถออกไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้เองในวงเงิน 5,000 ดอลลาร์ สรอ. และลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศได้ไม่จากัดจานวน รวมทัง้ ปรับลด
ประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ให้มีเพียงประเภทเดียว
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ด
บัญชีทาธุรกรรมตลาดทุน ให้มีแบบฟอร์มมาตรฐาน (Single Form) เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ ให้มีการเพิ่มการปรับตัว
เข้า สู่ยุค ดิ จิ ทัล โดยการปรับ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเปิ ด บัญ ชี แ ละท าความรู จ้ ัก ลูก ค้า (Know Your Client: KYC)ด้ว ยวิ ธี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(“e-KYC”) โดยก่อนให้บริการแก่ลกู ค้า ต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าเป็ นใคร รวมถึงการทา
ความรูจ้ กั ลูกค้าในเชิงลึก (Client Due Diligence : CDD)เพือ่ ให้ทราบถึงรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ ฐานะการเงิน ความรูค้ วาม
เข้าใจ ประสบการณ์และวัตถุประสงค์ในการลงทุนรวมถึงความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของลูกค้า เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้ระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (Digital ID)
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้
เอาประกัน ได้รบั บริก ารอย่างเป็ น ธรรม ตั้งแต่การพัฒ นาและออกกรมธรรม์ การคัดเลือ กผู้เสนอขาย ช่อ งทางการจัดจาหน่าย
มาตรการกระบวนการเสนอขาย การให้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาเลือกซื อ้ กรมธรรม์ การให้บริการหลังการขาย การจัดการข้อ
ร้องเรียน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีระบบงานที่ควบคุมคุณภาพการขายในทุกช่องทาง และมีการประเมินผลการขายในทุก
ช่องทางการขาย และมีการกาหนดให้นาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาด (Market Risk) เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดการเงินภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน อีกทัง้ ปรับปรุ งเกณฑ์การ
ดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง (risk based capital : RBC) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. ความเสี่ยงของผู้ถอื หุ้น
ความเสีย่ งต่อผูถ้ ือหุน้ คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ หากผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ ไม่เป็ นไปตามที่ผถู้ ือหุน้ คาดหวัง โดย
ผลตอบแทนจากการถือหุน้ ประกอบด้ว ย ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุน้ และ/หรือผลตอบแทนจากเงินปั นผล ผลตอบแทนใน
รูปแบบของเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการของธนาคาร ส่วนกาไรส่วนเกินทุนนัน้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยเพียงประการเดียว คือ ราคา
หุน้ ของธนาคาร ซึง่ เป็ นผลจากหลายปั จจัย
ทัง้ นีใ้ นช่วงต้นปี ของแต่ละปี ธนาคารจะประกาศเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งผูถ้ ือหุน้ อาจจะเผชิญ ความเสี่ยงในการที่ธนาคาร
อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละปี ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อทัง้ การจ่ายเงินปั นผลและราคาหุน้
อย่างไรก็ดี ธนาคารมุง่ หวังที่จะสร้างผลการดาเนินงานให้ดีอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบคอบ
เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ย่ งั ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของธนาคารที่ อาจส่งผลต่อผลประกอบการของธนาคารและการจ่ายเงิ นปั นผล เช่น แนวโน้ม เศรษฐกิ จทัง้ ในและต่างประเทศ
สถานการณ์ท างการเมือ ง กระแสการไหลเข้าออกของเงิน ทุน จากต่างประเทศ การเปลี่ ยนแปลงด้านกากับ ดูแลของธปท. ที่ มี
ผลกระทบต่อระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี
2563 ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ จาเป็ นที่จะต้องศึก ษาปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารเหล่านี ้ และตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ งที่ผถู้ ือหุน้ สามารถรับได้
4. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
การรวมกิจการ
การรวมกิจการได้นามาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงต่อการดาเนินธุรกิจในหลายแง่มมุ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยการเปลีย่ นแปลง
ทิศทางธุรกิจและวิธีการทางานอาจทาให้พนักงานเกิดความไม่สบายใจและสับสน ดังนัน้ ธนาคารจึงต้องทาให้ม่นั ใจว่ามีการเปลีย่ น
ผ่านอย่างราบรื่นให้มากที่สดุ ในปี 2563 ธนาคารได้ทาการปรับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของทัง้ 2 ธนาคารให้มีควา
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สอดคล้องกัน และกาหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ อันได้แก่ I CARE เพื่อเป็ นวิถีการทางานและถือโอกาสใช้ประโยชน์จากการรวม
กิจการนี ้
การรวมกิจการได้ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และคาดว่าจะรวมกิจการได้แล้วเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม 2564 (มีการโอนกิจการทัง้ หมด) โดยธนาคารได้กาหนดมาตรการหลักและทิศทางกลยุทธ์ในระยะกลางเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเติบโตของธุรกิจในช่วงหลังการโอนกิจการทัง้ หมดหรือหลังโควิด-19 ไปสูก่ ารเป็ นธนาคารที่ลกู ค้าเลือกใช้และชื่นชอบจน
ต้องบอกต่อ
ความสามารถในการปรับตัวทางด้านไซเบอร์
อาชญากรรมทางไซเบอร์ค่อยๆ พัฒนาอย่างรวดเร็ว และกลายเป็ นความท้าทายในทุกๆ วันสาหรับอุตสาหกรรมการเงิน
นอกจากนี ้ อาญชกรทางไซเบอร์ยงั ได้ถือโอกาสในช่วงวิกฤตการณ์ เช่น ในช่วงการระบาดของโควิด -19 โจมตีในรูปแบบต่างๆ เพิ่ม
มากขึน้ ดังเช่นการหลอกลวงโดยใช้อีเมล/เว็บไซต์/ข้อความเอสเอ็มเอส ซึง่ เป็ นช่องทางที่ใช้มากเป็ นอันดับต้นๆ ธนาคารได้ดาเนินการ
ตามแนวป้องกัน 3 ระดับ เพือ่ ให้ม่นั ใจว่ามีการควบคุมดูแลมีศกั ยภาพ และมีการให้ความสาคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่าง
เข้มงวด ธนาคารได้ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านไอทีในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างระบบที่มีความน่าเชื่ อถือและมีการควบคุมทาง
เทคนิคที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้แบ่งปั น
ข้อมูลและร่วมมือกับชุมชนข่าวกรองเกี่ ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อต่อสูก้ ับการโจมตีดงั กล่าว อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นากรอบในการ
ทางานที่บา้ นและสือ่ สารกับพนักงานและลูกค้าอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ในช่วงของการระบาดนีอ้ ีกด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงทางดิจิทลั นัน้ สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตให้กบั สถาบันการเงินเป็ นอย่างมาก
แต่ในขณะเดียวกันธนาคารอาจได้รบั ผลกระทบจากการขาดการเตรียมการเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ ผูเ้ ล่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ น สตาร์ทอัพ ฟิ นเทค ธนาคารดิจิทลั (neobanks) และประกันรู ปแบบใหม่ (neoinsurers) ต่างส่งผลให้
เกิดสภาพการแข่งขันใหม่ที่เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือแบบใหม่และส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ แม้จะ
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่กรอบและแนวทางทางด้านกฎหมายยังเป็ นสิง่ ที่ตอ้ งได้รบั การพัฒนา เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
จริยธรรมและยืนยันประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจใหม่ๆ นี ้
ธนาคารได้ขบั เคลือ่ นไปสูแ่ นวทางการดาเนินธุรกิจที่มงุ่ เน้นเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นศูนย์กลาง โดยมีโปรแกรมการเปลีย่ นแปลง
ทางดิ จิ ทัล (Digital Transformation) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒ นาด้า นดิ จิ ทัลแบรนด์ (Digital Branding) การท างานแบบอไจล์
(Agile) การปรับปรุ งโครงสร้างพืน้ ฐานไอที (IT Infrastructure) การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) และการสร้างพันธมิตร
ธุรกิจทางดิจิทลั เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั ทัง้ นี ้ ทีเอ็มบีได้ทาการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและประเมินความเป็ นไปได้ของโอกาสที่เกิ ดจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น การเรียนรู ข้ องเครื่องจั กร (Machine
Learning) ซึง่ ช่วยให้ธนาคารสามารถเพิ่มคุณค่าโซลูช่นั ที่จะส่งมอบให้กบั ลูกค้าและช่วยให้สามารถระบุลกู ค้าที่มีความเสีย่ งได้
เสถียรภาพทางการเงิน
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Black-swan events) อย่างการระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบมหาศาลต่อธุรกิจทุกประเภท
ทั่วทัง้ โลก ทัง้ นี ้ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าว ความสามารถในการปรับตัวทางการเงินเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีความตึงเครียด ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551
ธนาคารได้รกั ษาสภาพคล่องและเงินทุนเพื่อให้มีการดาเนินธุรกิจได้เป็ นปกติซึ่งช่วยให้สามารถซึมซับความผันผวนและเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดในระยะสัน้ ในระยะต่อไป ธนาคารจะต้องเตรียมการและตรวจสอบความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เช่ น นีอ้ ย่างใกล้ชิด เพื่ อ ให้สามารถรักษาสภาพการไหลเวีย นของเงิ นควบคู่ไปกับ ความสามารถในการปรับ ตัวทางการเงิ น ใน
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ขณะเดี ยวกัน ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ป ระสบปั ญ หาควบคู่ไปกับ การจัดการสภาวะด้านศีลธรรมและการบริหาร
คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ใี ช้ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 เป็ นดังนี ้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ที่ดิน
อาคาร
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้-อาคาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้-อุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์
สิทธิการใช้สุทธิ

2563
12,315
12,855
1,808
1,169
7,185
1,816
37,148
12,957
152
24,039

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
13,763
13,736
1,373
7,963
36,835
13,029
164
23,642

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

4.2 สิทธิการเช่า
1. สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารเช่าพืน้ ที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็ นที่ทาการของสานักงานเขต
สาขา และติดตัง้ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รวม 1,622 แห่ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่า 1-30 ปี มีภาระค่าเช่าที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าปี ละประมาณ 772 ล้านบาท
2. สิทธิตามสัญญาเช่า
สิทธิ ตามสัญ ญาเช่ าเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคารตามอายุสญ
ั ญาเช่า รวม 4 แห่ง ได้แก่ ธาตุทอง, ถนนหลวง-วรจักร,
แม่สาย และตลาดคถาธร-ราชบุรี จานวนเงินประมาณ 67.5 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เป็ นที่ทาการของสาขา
รายละเอียดสัญญาเช่าระยะยาว ที่ดิน และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้ทาการเช่าที่ดินและอาคารรวมทัง้ สิน้ 1,622 แห่ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาการสาขา
ที่จอดรถ และเพื่อติดตัง้ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล 597
แห่ง ต่างจังหวัด 1,025 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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คู่สัญญา
1. ที่ดนิ (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์รว่ ม
- สนง.ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย ์
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลทีม่ ีผลประโยชน์รว่ ม
- สนง.ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย ์
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิน้ (1)+(2)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สถานทีต่ ั้ง
กรุ งเทพและเขต
ต่างจังหวัด
ปริมณฑล (แห่ง)
(แห่ง)
543
895

อายุสัญญา
1-3 ปี

43
18
491

69
23
942

1-3 ปี
1-3 ปี
1-3 ปี
1,433

107

82

1-30 ปี

2
3
12
3
106
597

2
9
4
83
1,025

1-3 ปี
1-5 ปี
1-24 ปี
1-30 ปี
189
1,622

4.3 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้มีการจดทะเบี ยนเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้า กับกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ โดยการจดทะเบียนเครือ่ งหมายบริการ และเครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวนี ้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และ
อาจต่ออายุได้ทกุ ๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครือ่ งหมายบริการ และเครือ่ งหมายการค้าที่สาคัญ มีดงั นี ้
รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครือ่ งหมายบริการ
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ
รูปรอยประดิษฐ์ เครือ่ งหมายบริการ

เครือ่ งหมายบริการ

รายการสินค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ออายุเมือ่

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

บัตรทีม่ ีแถบแม่เหล็ก

15 มกราคม 2550

การให้บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,

2 กันยายน 2553

2 กันยายน 2553
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8 ธันวาคม 2559

14 มกราคม 2570

ยื่นต่ออายุเมื่อ
21/8/63

1 กันยายน 2563

ยื่นต่ออายุเมื่อ
21/8/63

1 กันยายน 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ
เครื่องหมาย
อินเตอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
IT’S NOT A
เครือ่ งหมายบริการ การให้บริการทาธุรกรรม
BANK.IT’S
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
เครือ่ งหมายบริการ การให้บริการทาธุรกรรม
BY
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเตอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
เครือ่ งหมายการค้า ร่ม, กระเป๋ าใส่ขอทาด้วย
ผ้า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร,
กระเป๋ าสาหรับใส่
เครือ่ งสาอางค์และ
เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด,
เป้ทาด้วยผ้าร่ม, กล่อง
ใส่นามบัตรทาด้วยหนัง,
ถุงใส่ของทาด้วยผ้า
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายการค้า

เต้นท์
เสือ้ ยืด, เสือ้ (ยกเว้นเสือ้
ชัน้ ในและเสือ้ กีฬา),
หมวก, เสือ้ เชิต้
กล่องเสียงดนตรี,
หีบเพลง
นา้ ดื่ม

วันที่จดทะเบียน

ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ

2 กันยายน 2553

ยื่นต่ออายุเมื่อ
21/8/63

1 กันยายน 2563

13กันยายน 2553

ยื่นต่ออายุเมื่อ
21/8/63

12 กันยายน 2563

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ วันที่จดทะเบียน
เครื่องหมาย
เครือ่ งหมายการค้า
ร่ม, กระเป๋ าใส่ของทาด้วย 5 กันยายน 2557
ผ้า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร ,
กระเป๋ าเปล่าสาหรับใส่
เครือ่ งสาอางค์ และ
เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด,
เป้ทาด้วยผ้าร่ม, กล่อง
ใส่นามบัตรด้วยหนัง,
ถุงใส่ของทาด้วยผ้า
เครือ่ งหมายการค้า เต้นท์
5 กันยายน 2557
เครือ่ งหมายการค้า กาต้มนา้ ไฟฟ้า, ไฟฉาย
5 กันยายน 2557
กล่องเสียงดนตรี,
เครือ่ งหมายการค้า
5 กันยายน 2557
หีบเพลง
เครือ่ งหมายการค้า ถุงกอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ,
5 กันยายน 2557
เครือ่ งหมายบริการ ตุ๊กตา
เครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งคิดเลข, เครือ่ งเก็บ
5 กันยายน 2557
เครือ่ งหมายบริการ บันทึกข้อมูลภายในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์(ฮาร์ดดิสก์),
เครือ่ งคอมพิวเตอร์เก็บ
ข้อมูลแบบเชื่อมต่อยูเอสบี
,กระเป๋ าใส่เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์, เครือ่ งวิทยุ,
แท่นชาร์จโทรศัพท์
มือถือ, ที่ใส่โทรศัพท์
เคลือ่ นที่, แผ่นรองเมาส์
คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ประยุกต์,
ภาพวีดีโอและข้อมูลที่
ดาวน์โหลดได้, แผ่นดิสก์
บันทึกวีดีโอ
เครือ่ งหมายการค้า
เสือ้ (ยกเว้นเสือ้ ชัน้ ในและ 5 กันยายน 2557
เครือ่ งหมายบริการ
เสือ้ กีฬา), หมวก
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ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ
4 กันยายน 2567

4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567

4 กันยายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ วันที่จดทะเบียน
เครื่องหมาย
เครือ่ งหมายการค้า บริการโฆษณาทาง
5 กันยายน 2557
เครือ่ งหมายบริการ โทรทัศน์, บริการโฆษณา
ทางวิทยุ, บริการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์,
บริการโฆษณาผ่านสือ่
นอกบ้าน
เครือ่ งหมายการค้า
การให้บริการด้านการเงิน, 5 กันยายน 2557
เครือ่ งหมายบริการ
การรับประกันวินาศภัย,
การให้บริการด้านสินเชื่อ,
การให้ บริการกูย้ มื เงิน,
การให้ บริการบัตรเครดิต,
การให้บริการบัตรเดบิต,
บริการคา้ ประกัน, บริการ
โอนเงินทางเครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกส์, การรับ
ฝากของโดยตูน้ ิรภัย,
บริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
, บริการออกเช็คเดินทาง,
การให้บริการธนาคารผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต, การ
ให้บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่, บริการ
นายหน้าประกันชีวติ ,
บริการนายหน้าประภัย,
บริการรับประกันชีวิต,
บริการรับประกันภัยทาง
ทะเล, บริการรับประกัน
อัคคีภยั , บริการรับประกัน
อุบตั ิเหตุ, จัดหาเงินกูเ้ ป็ น
งวด, บริการด้านกองทุน
รวม, บริการสินเชื่อเพื่อ
การเช่าซือ้ , บริการสินเชื่อ
ส่วนที่ 1 หน้า 54

ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ
4 กันยายน 2567

4 กันยายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ
เครื่องหมาย
เพื่อการลีสซิง่ , บริการรับ
ฝากออมทรัพย์, วิเคราะห์
ด้านการเงินการคลัง, หัก
บัญชี, ให้กเู้ งินโดยมี
หลักประกัน, ให้คาปรึกษา
ด้านการเงินการคลัง
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ

เครือ่ งหมายบริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ

นา้ ดื่ม

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

กาต้มนา้ ไฟฟ้า ,ไฟฉาย

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

ถุงกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ตุ๊กตา 5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

บัตรเครดิต, บัตรเดบิต
5 มิถนุ ายน 2557
ชนิดเข้ารหัสแม่เหล็ก,
เครือ่ งคิดเลข,เครือ่ งเก็บ
บันทึกข้อมูลภายในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์(ฮาร์ดดิสก์),
อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาด
พกพาแบบเชื่อมต่อยูเอสบี
,กระเป๋ าใส่เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์,เครือ่ งวิทยุ,
แท่นวางโทรศัพท์, ที่ใส่
โทรศัพท์เคลือ่ นที่,แผ่นรอง
เม้าคอมพิวเตอร์,
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ประยุกต์,ภาพวีดีโอ,
แผ่นดิสก์บนั ทึกวีดีโอ
บริการโฆษณาทาง
5 มิถนุ ายน 2557
โทรทัศน์, บริการโฆษณา
ทางวิทยุ, บริการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, บริการ
โฆษณาทางออนไลน์,
บริการโฆษณาผ่านสือ่
นอกบ้าน
ส่วนที่ 1 หน้า 55

4 มิถนุ ายน 2567

4 มิถนุ ายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ
เครื่องหมาย
เครือ่ งหมายบริการ การให้บริการด้านการเงิน,
การให้บริการด้านการ
ธนาคาร, การรับประกัน
วินาศภัย, การให้บริการ
ด้านสินเชื่อ, การให้
บริการกูย้ มื เงิน, การให้
บริการบัตรเครดิต, การ
ให้บริการบัตรเดบิต,
บริการคา้ ประกัน, บริการ
โอนเงินทางเครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกส์, การรับ
ฝากของโดยตูน้ ิรภัย,
บริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
, บริการออกเช็คเดินทาง,
การให้บริการธนาคารผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต, การ
ให้บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลือ่ นที,่ บริการ
นายหน้าประกันชีวติ ,
บริการนายหน้าประภัย,
บริการรับประกันชีวิต,
บริการรับประกันภัยทาง
ทะเล, บริการรับประกัน
อัคคีภยั , บริการรับประกัน
อุบตั ิเหตุ, จัดหาเงินกูเ้ ป็ น
งวด, บริการด้านกองทุน
รวม, บริการสินเชื่อเพื่อ
การเช่าซือ้ , บริการสินเชื่อ
เพื่อการลีสซิง่ , บริการรับ
ฝากออมทรัพย์, วิเคราะห์
ด้านการเงินการคลัง, หัก
บัญชี, ให้กเู้ งินโดยมี
หลักประกัน, ให้คาปรึกษา

วันที่จดทะเบียน
5 มิถนุ ายน 2557

ส่วนที่ 1 หน้า 56

ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ
4 มิถนุ ายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ
เครื่องหมาย
ด้านการเงินการคลัง
เครือ่ งหมายการค้า ธนาคารพาณิชย์
Make THE เครือ่ งหมายบริการ
Difference

วันที่จดทะเบียน

ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ

2 กันยายน 2553

ยื่นต่ออายุเมื่อ
21/8/63

1 กันยายน 2563

เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ

นาฬกิ า, กล่องใส่
เครือ่ งประดับ, พวง
กุญแจที่ระลึก

5 มิถนุ ายน 2557

4 มิถนุ ายน 2567

เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ

สมุดโน๊ต, ไดอารี,่ ดินสอ, 5 มิถนุ ายน 2557
ปากกา,กระดาษฉีก,
แฟ้มเก็บเอกสาร,
กระดาษจดหมาย,
กระดาษหัวจดหมาย,
กระดาษวาดเขียน,
กระดาษเขียนหนังสือ,
ซองจดหมาย, กระดาษ
จดบันทึก, แฟ้มใช้ใน
สานักงาน, กระดาษใช้
บันทึกข้อความชนิดที่มี
กาวในตัว, บทความ,
สิง่ ตีพิมพ์เพื่อโฆษณา,
โปสเตอร์โฆษณา,
แผ่นข้อความโฆษณา,
ป้ายโฆษณาทาด้วย
กระดาษ
กรอบรูป, ที่แขวนร่ม,
5 มิถนุ ายน 2557
หมอน,เบาะนั่งมีลกั ษณะ
คล้ายถุงที่ภายในบรรจุ
ด้วยเม็ดโฟม,แผ่นป้าย
โฆษณาทาด้วยพลาสติก,
แผ่นป้ายโฆษณาทาด้วย
ไม้, วัสดุพองลมที่ใช้ใน
การโฆษณา

4 มิถนุ ายน 2567

เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ

ส่วนที่ 1 หน้า 57

4 มิถนุ ายน 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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รูปแบบ
ประเภทเครื่องหมาย รายการสินค้า/บริการ
เครื่องหมาย
เครือ่ งหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ

วันที่จดทะเบียน

แก้วนา้ , ชุดถ้วยกาแฟ, ที่ 5 มิถนุ ายน 2557
รองแก้ว, ภาชนะใส่
เครือ่ งดื่มใช้ในครัวเรือน,
ภาชนะใส่อาหารใช้ใน
ครัวเรือนที่ไม่ได้ทาจาก
โลหะมีคา่ , ที่รองแก้วทา
ด้วยพลาสติก

ต่ออายุเมือ่

วันสิน้ อายุ
4 มิถนุ ายน 2567

4.4 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
4.4.1 นโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ธนาคารมีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดาเนินธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร
เพื่อให้การบริการทางการเงินของธนาคาร เป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอือ้ ประโยชน์สนับสนุนการดาเนินธุรกิจซึง่ กันและกันได้
อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ทัง้ นี ้ ในการร่วมลงทุน
ธนาคารมุ่งหวังที่จะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทที่ธนาคารจะเข้าลงทุน เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนธุรกิ จของธนาคารโดยขนาดของเงินลงทุนจะมีจานวนไม่เกินวงเงินหรือสัดส่วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ หมดต่อสินทรัพย์รวม ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สินทรัพย์รวม

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
(ล้านบาท)
167,930
197
168,152
1,808,332

สัดส่วนเงินลงทุน
ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
9.29%
0.01%
9.30%
100.0

4.4.2 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคาร
การกาหนดแนวนโยบายในการกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคาร เป็ นการกาหนดโดยยึดหลักการปฏิบตั ิตามแนวทางหลักเกณฑ์การ
การกับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทาขึน้ เพื่อกาหนดให้ ธนาคารพาณิ ชย์ภายใต้การกากับดู แลดาเนินการ โดย
ขอบเขตการกากับดูแลของธนาคารจะแบ่งการกากับดูแลออกเป็ นด้านต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินการของบริษัทในกลุ่มฯ
โดยมีรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกากับดูแลในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ นนโยบายหลัก 1 ด้าน และนโยบายสนับสนุน 7 ด้าน
สรุปได้ดงั นี ้
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นโยบายหลัก
1. โครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุม (Governance Structure)
เป็ นการกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ มฯ ในด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์ และการ
แต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มฯ รวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคารเพื่ อ
รับผิดชอบดูแลบริษัทในกลุม่ ฯ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทน ธนาคารได้มีการ
กาหนดแนวทางในการแต่งตัง้ ไว้โดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่นๆ และเงินลงทุ นทั่วไปทัง้ หมดของธนาคาร
ด้วย
นโยบายสนับสนุน
1. นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน (Accounting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่ อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัด
ทางบการเงินรวมสาหรับบริษัทในกลุม่ ฯ ได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญ ชีดงั กล่าวมาเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทในกลุม่ ฯ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้า นการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการทาธุ ร กรรมกับ บุ คคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential & Insider Information
and Conflicts of Interest)
2.1 นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริษัทในกลุม่ ฯ ต้องดาเนินการในด้านต่างๆ ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ ดีใน
การปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
2.2 นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Policy
on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทในกลุม่ ฯ ปฏิบตั ิตาม
นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทในกลุม่ ฯ
3. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริษัท ในกลุ่มฯปฎิบัติตามนโยบายการต่อ ต้านคอร์รปั ชั่น และนโยบายที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวของ
ธนาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น การให้-รับสินบนหรืออามิสสินจ้าง ทัง้ จากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มฯ โดยครอบคลุม ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษัทในกลุม่ ฯ และส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัทในกลุม่ ฯ ประกอบด้วย
4.1 การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Management)
4.2 การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)
4.3 การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management)
4.4 การบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management)
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5. นโยบายด้านการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มฯ ถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนินการของบริษัทในกลุ่มฯ เป็ นไปตามนโยบายด้านการกากับ
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
ทางการ การปฏิบตั ิตามนโยบาย ประกาศ และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู จ้ กั ตัวตนของลูกค้าและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทในกลุ่มฯ ถือเป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของธนาคารซึง่ เป็ นสถาบันการเงิน ทัง้ ในด้านของการใช้ชื่อ เครือ่ งหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทใน
กลุม่ ฯ
7. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสินเชื่อ และบทบาทการกากับ ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อัน
สัมพันธ์รว่ มกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลบริษัท
ในกลุ่มฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ม่ นั ใจว่ าธนาคาร รวมทัง้ บริษัทในกลุ่มฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และ
บรรษัทภิบาลที่ดี
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ ยังไม่สนิ ้ สุดและอาจกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินที่มีจานวน
ทุนทรัพย์สงู กว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ สุทธิของธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิ จ การธนาคารพาณิ ช ย์ทุกประเภทตามที่ กาหนดในพระราชบัญ ญั ติ ธุ รกิ จ สถาบั น
การเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ตามที่
ได้ร ับ อนุญ าตจากกระทรวงการคลั ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง

ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

: 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 2563)

ทุนเรียกชาระแล้ว

: 91,588,946,036.00 บาท

หุน้ สามัญ

: 96,409,416,880 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.95 บาท
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6.2 รายละเอียดนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
การลงทุน ของธนาคารทหารไทยในบริษั ท อื่ น ณ 31 ธัน วาคม 2563 โดยถื อ หุ้น ไว้ตั้งแต่ ร ้อ ยละ 10 ขึน้ ไปของจ านวนหุ้น ที่
ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ที่ตงั้
สานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน้

จานวนหุน้
ทัง้ หมดที่
ออกจาหน่าย
แล้ว

การถือหุน้ ของธนาคารทหารไทย
จานวนหุน้ ที่ถือ

อัตรา
จานวนเงิน(บาท)
การถือหุน้
%
สุทธิจากค่าเผื่อการ
ลดราคาหลักทรัพย์

บริษัททีเ่ ป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และ
ประกอบธุรกิจด้านการเงิน
1 บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
โทร. 0-2617-4068-70

กรุ งเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุน้ สามัญ

2 ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)

กรุ งเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุน้ สามัญ

3 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้า
สัมพันธ์)
บริษัทอืน่ ๆ

กรุ งเทพฯ

ธรุ กิจการเงิน

หุน้ สามัญ

10,000,000

3,500,000

35.00

196,942,475.58

4 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9

กรุ งเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุน้ สามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

ลาพูน

ค้าปลีก/ส่ง

หุน้ สามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

6 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
โทร. 0-2558-7555, โทรสาร 0-2558-7566

กรุ งเทพฯ

การบริการ

หุน้ สามัญ

500,000

52,052

10.41

197,910,847.45

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

กรุ งเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

หุน้ สามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

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

แพร่

การผลิต

หุน้ สามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

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

กรุ งเทพฯ

การบริการ

หุน้ สามัญ

1,000,000

153,000

15.30

101,291,044.41

10 บริษัท เมืองค้าส่ง จากัด
โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009

กรุ งเทพฯ

การขนส่ง

หุน้ สามัญ

22,000

2,200

10.00

2,390,442.36

11 บริษัท วิงกรุ ๊ป จากัด
โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053-331314,
053-331336

เชียงใหม่

ผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรู ป

หุน้ สามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

5 บริษัท เอ็น ดี กรุ ๊ป ฟี ดมิลล์ จากัด
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2,500,000

2,500,000

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

100.00

25,000,000.00

99.9761 158,629,816,096.33
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การลงทุนของธนาคารธนชาตในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยถือหุน้ ไว้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่าย
แล้วของบริษัท ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน้

จานวนหุน้
ทัง้ หมดที่
ออกจาหน่าย
แล้ว

การถือหุน้ ของธนาคารธนชาต
จานวนหุน้ ที่ถือ

อัตรา

จานวนเงิน(บาท)

การถือหุน้ %

สุทธิจากค่าเผื่อการ
ลดราคาหลักทรัพย์

บริษัททีเ่ ป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และ
ประกอบธุรกิจด้านการเงิน
1.บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด

ธุรกิจนายหน้าประกัน

หุน้ สามัญ

10,000,000

9,999,000

99.99

104,156,331.27

2. บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต
จากัด

ธุรกิจหลักทรัพย์จดการ
กองทุน

หุน้ สามัญ

10,000,000

4,990,000

49.90

64,026,607.70

บริษัทอืน่ ๆ
1. บริษัท เมโทรโพลิแท็น อินดัสเตรียล ลีสซิ่ง
จากัด

สัญญาเช่าทางการเงิน
สาหรับสินค้าอุปโภค
(ยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์)

หุน้ สามัญ

2,500,000

250,000

10.00

792,500.00

2. บริษัท เพื่อนพบแพทย์ จากัด

กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป

หุน้ สามัญ

100,000

9,998

10.00

-
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.3 รายการที่มีผลกระทบต่อการลงทุน
ธนาคารได้รบั การเปรียบเทียบปรับจากผูก้ ากับดูแลทางการตามจานวนเงิน และมาตราตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี ้
หน่วยงานทางการ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

2559-2562
ยอดเงิน (บาท)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบปรับธนาคาร
ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 จานวนทัง้ สิน้ 4,903,125 บาท แบ่งเป็ น
• มาตรา 60 จานวน 2,128,125 บาท
• มาตรา 71 จานวน 2,775,000 บาท
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เปรียบเทียบปรับธนาคาร ตามมาตรา 113
แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ.2535 จานวน 5,086,000 บาท

ส่วนที่ 1 หน้า 65

2563
ยอดเงิน (บาท)
•

ไม่มี

•

ไม่มี
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.4 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
•

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

•

ผู้สอบบัญชี
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
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เลขที่ 4208
เลขที่ 3920
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.5 ข้อมูลสาคัญอืน่
6.5.1 การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส,
มูดีส ์ อินเวสท์เตอร์ และฟิ ช เรทติง้ ส์ ณ สิน้ สุดเดือนธันวาคม 2562 และ 2563
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (เอสแอนด์พี)
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ : เงินฝาก / ตราสารหนี ้
Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)
แนวโน้ม
มูดีส ์ อินเวสท์เตอร์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : เงินฝาก
ระยะสัน้ : เงินฝาก / ตราสารหนี ้
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
แนวโน้ม
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสัน้
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสัน้
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขัน้ ต่า
แนวโน้ม
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BBBA-3
bb+
Positive

BBB
A-2
bb+
Negative

Baa2
Prime-2
baa3
Positive

Baa1
Prime-2
baa3
Stable

BBBF3

BBBF3

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

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

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนจานวน 100,912,374,754.35 บาท ซึ่งเป็ นทุนเรียกชาระแล้ว จานวน
91,588,946,036 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 96,409,416,880 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จานวนหุน้ หรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอื หุน้ จากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิด
จากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting depository receipt - NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (Thai NVDR
Company Limited)” ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ ือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทาง
การเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่วา่ จะเป็ นเงินปั นผล สิทธิในการจองซือ้
หุน้ เพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในการซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้น
กรณีการใช้สทิ ธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)
ดังนัน้ หากมีการนาหุน้ ของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจานวนมาก จะทาให้จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิ
ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเพิ่มขึน้
ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ หลังสุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มีหนุ้ ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์
อ้างอิงสาหรับการออกใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิ ดจากหลักทรัพ ย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)
จานวน 4,155,143,413 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.31 ของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วของธนาคาร อนึ่ง จานวนหุน้ ของธนาคารที่
นาไปออก NVDR ไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจานวนหุน้ ที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
7.1.4 หลักทรัพย์อน่ื ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
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ประเภทหลักทรัพย์
1. ตราสารด้อยสิทธิ (TMB27NA)
(วันที่ออก: 29 พฤษภาคม 2560
จานวน 5,430 ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้อยละ)
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ
3.50 ต่อปี ชาระดอกเบีย้
ทุก 3 เดือน

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

หลักประกัน

พฤศจิกายน
2570

ไม่มี
หลักประกัน
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จานวนและมูลค่า
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2563)
5.43 ล้านหน่วย
5,430 ล้านบาท

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้
-

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
ธนาคารอาจใช้สทิ ธิไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หากได้รบั
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออก
หุน้ กู้ หรือภายหลังจากนัน้
2. มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี อนั ส่งผล
ให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคาร
เปลีย่ นแปลงไป
3.มีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุน อันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทัง้ นี ้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องตรงกับวัน
ชาระดอกเบีย้ ตราสารเท่านัน้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
2. ตราสารด้อยสิทธิ (TMB296A)
(วันที่ออก: 28 มิถนุ ายน 2562
จานวน 30,000 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้อยละ)
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ
4.00 ต่อปี ชาระดอกเบีย้
ทุก 3 เดือน

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

หลักประกัน

มิถนุ ายน
2572

ไม่มี
หลักประกัน

ส่วนที่ 2 หน้า 70

จานวนและมูลค่า
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2563)
30 ล้านหน่วย
30,000 ล้านบาท

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้
-

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
ธนาคารอาจใช้สทิ ธิไถ่ถอนตราสารทัง้ จานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หากได้รบั
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้ หรือ
ภายหลังจากนัน้
2. มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี อนั ส่งผล
ให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคาร
เปลีย่ นแปลงไป
3.มีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุน อันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ทัง้ นี ้ วันที่ไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องตรงกับวัน
ชาระดอกเบีย้ ตราสารเท่านัน้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

จานวนและมูลค่า
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
หลักประกัน
(ณ 31 ธันวาคม
2563)
ไม่มี
1,250 หน่วย
หลักประกัน 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 7,509
ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
)ร้อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

3. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ สกุลดอลลาร์สหรัฐ
(วันที่ออก: 1 เมษายน 2559
จานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราคงที่ ร้อยละ 3.108 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

ตุลาคม
2564

4. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ (กรีนบอนด์)
(วันที่ออก: 5 มิถนุ ายน 2561
จานวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราดอกเบีย้ อิงกับอัตรา
ดอกเบีย้ ลอยตัว Libor 6
เดือน+ร้อยละ 1.05
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

มิถนุ ายน
2568

ไม่มี
หลักประกัน

1 หน่วย
60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 1,802
ล้านบาท)

-

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
ภาคเอกชนในโครงการทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

5. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ (เอสเอ็มอีบอนด์)
(วันทีอ่ อก: 17 ธันวาคม 2561
จานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราดอกเบีย้ อิงกับอัตรา
ดอกเบีย้ ลอยตัว Libor 6
เดือน+ร้อยละ 1.05
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

ธันวาคม
2568

ไม่มี
หลักประกัน

1 หน่วย
90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 2,703
ล้านบาท)

-

โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี

6. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ สกุลยูโร
(วันที่ออก: 11 พฤศจิกายน 2562
จานวน 150 ล้านยูโร)

อัตราคงที่ ร้อยละ 0.22 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2564

ไม่มี
หลักประกัน

150,000 หน่วย
150 ล้านยูโร
(ประมาณ 5,531
ล้านบาท)

-

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

ประเภทหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้า 71

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้
ธนาคาร
เอชเอสบีซี

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ Euro
Medium Term Note ของธนาคาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

หลักประกัน

7. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ สกุลยูโร
(วันที่ออก: 11 พฤศจิกายน 2562
จานวน 70 ล้านยูโร)

อัตราคงที่ ร้อยละ 0.48 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2565

ไม่มี
หลักประกัน

8. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ สกุลยูโร
(วันที่ออก: 13 พฤศจิกายน 2562
จานวน 155 ล้านยูโร)

อัตราคงที่ ร้อยละ 0.85 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

พฤศจิกายน
2567

ไม่มี
หลักประกัน

9. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ สกุลยูโร
(วันที่ออก: 24 มีนาคม 2563
จานวน 220 ล้านยูโร)

อัตราคงที่ ร้อยละ 0.25 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

มีนาคม
2564

10. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ สกุลยูโร
(วันที่ออก: 25 มีนาคม 2563
จานวน 200 ล้านยูโร)

อัตราคงที่ ร้อยละ 0.25 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

มีนาคม
2564

ประเภทหลักทรัพย์

จานวนและมูลค่า
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
(ณ 31 ธันวาคม
2563)
70,000 หน่วย
70 ล้านยูโร
(ประมาณ 2,581
ล้านบาท)

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

-

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

155,000 หน่วย
155 ล้านยูโร
(ประมาณ 5,716
ล้านบาท)

-

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

ไม่มี
หลักประกัน

220,000 หน่วย
220 ล้านยูโร
(ประมาณ 8,113
ล้านบาท)

-

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

ไม่มี
หลักประกัน

200,000 หน่วย
200 ล้านยูโร
(ประมาณ 7,375
ล้านบาท)

-

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ FCY
Medium Term Note ของธนาคาร

ส่วนที่ 2 หน้า 72

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์
11.ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
(วันที่ออก: 2 ธันวาคม 2562
จานวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

อัตราคงที่ ร้อยละ 4.90 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

ไม่มีกาหนด
อายุ

จานวนและมูลค่า
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
หลักประกัน
(ณ 31 ธันวาคม
2563)
ไม่มี
400,000 หน่วย
หลักประกัน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 12,015
ล้านบาท)

ส่วนที่ 2 หน้า 73

ผู้แทน
ผู้ถอื หุ้นกู้
ธนาคาร
เอชเอสบีซี

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
- หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ Euro
Medium Term Note ของธนาคาร
-ผูอ้ อกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้
ณ วันครบรอบ 5 ปี นบั แต่วนั ออกตราสาร หรือ
ณ วันกาหนดชาระดอกเบีย้ ใดๆ ภายหลัง
จากนัน้ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถอื หุน้
)1) ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ของ
ธนาคารมีดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ING Bank N.V.
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึง่ *
THE BANK OF NOVA SCOTIA
บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จากัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
GIC PRIVATE LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
กองทัพ**

จานวนหุ้นสามัญ )หุน้ )

คิดเป็ นร้อยละ

22,190,033,791
19,389,891,967
11,364,282,005
9,852,811,315
5,023,611,111
4,155,143,413
1,556,832,944
842,598,099
788,884,929
784,612,673

23.03
20.12
11.79
10.23
5.21
4.31
1.62
0.87
0.82
0.81

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ประกอบด้วย ING BANK N.V. 23.03% บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) 20.12% กระทรวงการคลัง 11.79% และกองทุน
วายุภกั ษ์หนึ่ง* 10.23% (ปั จจุบนั กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง มีผถู้ ือหน่วยลงทุน ได้แก่ กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐอื่น)
**ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)

7.3

ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทย กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด )มหาชน) ในด้านธุรกิจ
ประกันชีวิต
ในปี 2563 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาแบงก์แอสชัวรันส์เดิมของ
ธนาคารฯ และบริษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (“พรู เด็นเชียล”) ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาแบงก์แอสชัวรันส์เดิมของ
ธนาคารธนชาต ได้มีการเจรจาและบรรลุขอ้ ตกลงร่วมกัน โดยพรูเด็นเชียลได้ตกลงเข้าซือ้ สิทธิการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารฯ ต่อจากเอฟดับบลิวดี และได้มีการปรับปรุ งแก้ไขสัญญาแบงก์แอสชัวรันส์ โดยพรู เด็นเชียล จะเป็ นผูเ้ สนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันชี วิตผ่านเครือ ข่ายของธนาคารฯ ธนาคารธนชาต และธนาคารภายหลังการโอนกิ จ การทั้งหมด แต่เพี ยงรายเดีย ว เป็ น
ระยะเวลาขัน้ ต้น 15 ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
ภายใต้ความร่วมมือใหม่นี ้ ทีเอ็มบีรบั รูร้ ายได้จากธุรกรรมที่พรูเด็นเชียลเข้าซือ้ สิทธิตามสัญญาแบงก์แอสชัวรันส์ระหว่างทีเอ็ม
บีและเอฟดับบลิวดี เป็ นจานวน 1.3 พันล้านบาท ในปี 2563 และจะทยอยรับรู ร้ ายได้จานวนประมาณ 20.8 พันล้านบาท ตลอดอายุ
สัญญาขัน้ ต้นและช่วงเวลาสาหรับการเปลี่ยนผ่านการดาเนินงาน เริม่ ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2563 และจะหยุดการทยอยรับรูร้ ายได้ที่เคย
ได้รบั จาก เอฟดับบลิวดี ตามสัญญาแบงก์แอสชัวรันส์เดิม เริ่มตัง้ แต่ 1 เมษายน 2563 โดยจะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ที่ธนาคารฯ
รับรูจ้ าก เอฟดับบลิวดี ไปแล้วจานวน 4.4 พันล้านบาท (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามสัญญาฉบับปั จจุบนั )
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ด้วยความมุง่ มั่นในการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ดีที่สดุ ให้กบั ลูกค้าธนาคาร ความร่วมมือในครัง้ นีจ้ ะยัง
ประโยชน์ต่อทัง้ สองฝ่ าย พรู เด็นเชียลจะได้รบั สิทธิ การเข้าถึงลูกค้าธนาคารเพื่อธุรกิจการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใต้
ความร่วมมือใหม่นี ้ ธนาคารฯ และ พรูเด็นเชียล ซึง่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจประกันชีวิ ต มีเป้าหมายที่จะ
ขยายธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ร่วมกัน เพื่ อให้สามารถนาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ประกันชี วิตที่ดีที่สุดในตลาด และช่วยยกระดับสถานะ
ทางการเงินของลูกค้าให้ดีขนึ ้
7.3.2 ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทย กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในด้านธุรกิจกองทุนรวม
ตัง้ แต่ เมษายน 2557 ธนาคารได้เริม่ นโยบาย Open Architecture ซึง่ เป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ที่ครบถ้วน และหลากหลายจากหลายบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เพื่อ ให้ลกู ค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับ
ความต้องการและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ทีเอ็มบีได้ประกาศความร่วมมื อกับ
Eastspring Investment ที่เป็ นผูน้ าบริษัทจัดการกองทุนระดับเอเชีย และทีเอ็มบีตกลงขายหุน้ บลจ.ทหารไทยร้อยละ 65 เพื่อร่วมเป็ น
พัน ธมิ ต รกับ อี สท์สปริง การร่วมเป็ น พัน ธมิ ต รดังกล่า วสอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ Open architecture ของธนาคาร ทั้งยังช่ ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพของบลจ.ทหารไทยในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและยกระดับบริการให้ดียิ่งขึน้
ในปี 2563 ธนาคารได้ตกลงเป็ นผูส้ นับสนุนการจาหน่าย รับซือ้ คืน และสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ให้กบั บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด ทาให้ปัจจุบนั ภายใต้นโยบาย Open Architecture ของธนาคารมีพนั ธมิตร รวมทัง้ สิน้ 11 บริษัท ได้แก่
1) บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 2) บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด 3) บริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จากัด 4) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (ประเทศไทย)
จากัด และ 5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด 6) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด 7)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด 8) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด 9) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จากัด 10) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด และ 11) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแต่งตัง้ ธนาคารให้เป็ นผูส้ นั บสนุนการจาหน่าย รับซือ้ คืน และสับ เปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุน หรือให้คาปรึกษา ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญา รวมทัง้ เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร
ธนาคารกาหนดการจ่ายเงิน ปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นจากงบการเงิ นเฉพาะของธนาคาร โดยคานึงถึง ผลประกอบการ และ
ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจน
เงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผลของธนาคารจะต้อง
เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึง่ ระบุวา่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปั นผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ส่วนที่ 2 หน้า 75

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยจะขึน้ อยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิ จของแต่ละบริษัทและ
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 โครงสร้างองค์กร

8.2

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจานวน 14 คน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้เ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 8 คน (1 คนอยู่
ระหว่างการสรรหาฯ*) กรรมการอิสระจานวน 5 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 1 คน ดังนี ้
รายชือ่ กรรมการ

1. นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

4. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
5. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
• รองประธานกรรมการ
• รองประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
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วันที่ดารง
ตาแหน่ง
13 ก.พ. 2563
3 ธ.ค. 2562

วาระการดารง
ตาแหน่ง
)ปี -เดือน)
-ปี 11 เดือน
1 ปี 1 เดือน

28 ธ.ค. 2550

13 ปี

12 ก.พ. 2559

4 ปี 11 เดือน

23 เม.ย. 2563

8 เดือน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

รายชือ่ กรรมการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย
่ง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย
่ง
• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดารง
ตาแหน่ง

วาระการดารง
ตาแหน่ง
)ปี -เดือน)

7 เม.ย. 2560

3 ปี 9 เดือน

17 ธ.ค. 2562

1 ปี 0.5 เดือน

1 มิ.ย. 2558

5 ปี 7 เดือน

3 ธ.ค. 2562

1 ปี 1 เดือน

17 ธ.ค. 2562

1 ปี 0.5 เดือน

17 ธ.ค. 2562

1 ปี 0.5 เดือน

1 เม.ย. 2563

9 เดือน

•

6. นายจุมพล ริมสาคร

7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ

10. นายมิฮาว ยาน ซูเรค

11. นายปริญญา หอมเอนก

12. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์
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ตาแหน่ง

กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
• กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ดารง
ตาแหน่ง

วาระการดารง
ตาแหน่ง
)ปี -เดือน)

1 ม.ค. 2561

3 ปี

•

13. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

หมายเหตุ
*

ธนาคารอยูร่ ะหว่างสรรหาบุคคลแทน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ซึง่ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2563
ค่าเฉลีย่ การดารงตาแหน่งของกรรมการทัง้ คณะ คือ 2 ปี 8 เดือน
นายเกรียงไกร ภูรวิ ิทย์วฒ
ั นา ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ การประชุมจะจัดในวันพฤหัสบดีสดุ ท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนธนาคาร
นายปิ ติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบัติหน้าที่ ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ” และ “หลักความระมัดระวัง ” ตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนัน้ รวมถึ งกาหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการ
ควบคุมและหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลีย่ งการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้ นี ้ เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งที่กรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีสว่ นได้เสีย
8. กากับ ดูแลผูบ้ ริห ารระดับ สูงของธนาคารโดยอาศัยอานาจและหน้าที่ ในการสอบถามและขอคาอธิ บายที่ชั ด เจนจาก
ผูบ้ ริหาร รวมถึงกาหนดให้ได้รบั ข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร

ส่วนที่ 2 หน้า 79

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

9. รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้ร่วั ไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทัง้ ไม่นาข้อมูลความลับ
ของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รบั การยินยอมจากธนาคารหรือเป็ นไปตาม
กฎหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจการบริหารจัดการและการดาเนินงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนินการตามกลยุทธ์ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบาย การดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการทางานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้การปฎิบตั ิงาน
เป็ น ไปตามนโยบายที่กาหนด และดูแลให้มีระบบการติด ตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิ บัติตามนโยบายนัน้ ๆ นอกจากนี ้
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนา
วิสยั ทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ฯไปปฏิบัติ รวมทัง้ ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ ฯ เป็ นประจาทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทัง้ นี ้ อานาจหน้าที่อื่นๆ ของ
คณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
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) รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ยงและขัน้ ตอนการบริหาร จัดการด้านความเสี่ยง โดยคานึงถึงการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรภายใต้การบริหารความเสีย่ งที่ดี
2. อนุมตั ิงบประมาณรวมถึงความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึง่ ในทีน่ รี ้ วมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสียงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกูเ้ กินกว่าอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการหรืออานาจดาเนินการที่กาหนดไว้
5. พิจารณาอนุมตั ิเพดานความเสีย่ งอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
6. กาหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สาหรับประเด็นที่สาคัญๆ ที่ควรนาเสนอ
ก่อนประเด็นทั่วไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดาเนินงาน การวางแผนเงินทุน
ความเสี่ ย งต่า งๆ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร และการก ากับ ดูแลการด าเนิ น การต่า งๆ เช่ น
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์
7. พิจารณาอนุมัติอานาจหน้าที่หรือมอบอานาจอนุมตั ิพิจารณาสินเชื่อ เพดานความเสี่ยงด้านตลาด การเข้าครอบครอง
กิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรือการรับรูห้ รือการเริม่ ธุรกิจใหม่
8. ดูแลให้บริษัทในกลุม่ ของธนาคารนานโยบายต่าง ๆ ของธนาคารไปปฏิบตั ิหรือไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัทนัน้
2. ด้านการกากับการปฏิบตั งิ าน
1. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่ว นหนึ่งของการถ่วงดุล
อานาจเพื่อการกากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
2. ดูแลให้สถาบันการเงินบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม
3. ดูแลให้มีการจัดทานโยบายและมีกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มี
ประสิทธิภาพ
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4. พบปะผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นประจาเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่อสารและการติดตามความคื บหน้าเกี่ยวกับ
เป้าหมายของธนาคาร
5. ส่งเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดาเนินการเพื่อให้ธนาคารดารง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานที่กากับดูแล
6. ให้คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ตา่ งๆ
7. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
วงเงินสินเชื่อแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในกรณี ที่ได้รบั อนุญ าตหรือต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่
กาหนด
8. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและแสดง
ให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลทีด่ ีของธนาคาร
9 ดูแลและจัดการธนาคารให้มีการตรวจสอบและควบคุมที่ดีเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร
รวมทัง้ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
10 การพิจารณามอบอานาจและกากับดูแลการกระจายอานาจในการบริหารงานหรือดาเนินการในธุรกิจธนาคารภายใต้สงิ่ ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
3. ด้านการจัดการองค์กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการทาหน้าที่และให้คาปรึกษาในเรือ่ งที่ตอ้ งอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิทธิ ภาพการกากับ ดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่องการเสนอชื่ อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร การ
จัดการเรือ่ งข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ไขจุดอ่อนที่มีและดาเนินการเปลีย่ นแปลงตามความจาเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู ้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึน้
5. คัดเลือก ดูแล และปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารหลักเมื่อจาเป็ น โดยมั่นใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดผูบ้ ริหารที่เหมาะสม และผู้
สืบทอดตาแหน่งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการบริหารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงที่กาหนด
7. ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมีความชัดเจน
ทั่วทัง้ องค์กร
8.3

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของธนาคาร (ตามคานิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต.) ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร จานวน 39 คน ดังนี ้

ส่วนที่ 2 หน้า 81

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล
ตัณฑเกษม
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ตาแหน่ง

1

นายปิ ติ

2

นายประพันธ์

อนุพงษ์องอาจ (1)

ผูจ้ ดั การใหญ่

3

นายเสนธิป

ศรีไพพรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

4

นายอนุวตั ิร ์

เหลืองทวีกลุ (1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

5

นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

6

นางประภาศิริ

7

นายมาร์คสั โดเลงก้า

8

นางวิจิตรา

ธรรมโพธิทอง(1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

9

นางกาญจนา

โรจวทัญญู (1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

10

นายป้อมเพชร

รสานนท์ (1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์

11

นางภิตติมาศ

สงวนสุข (2)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ

12

นายเมธ

กนกพิบลู

หัวหน้าควบคุมทางการเงิน

13

นางสาวสมคิด

ปรีชาสัมมกุล

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

14

นางสาวพิมลวรรณ

พัวรัตนอรุณกร

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – ลูกค้าธุรกิจ

15

นายธวัชชัย

ตรงนามสุขกิจ

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – บริหารความเสีย่ ง

16

นางสาวจิตราวดี

ศรีวิจิตร

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – ลูกค้าบุคคล

17

นางสาวปรีดิอร

คลังนาค

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – การเงินและสนับสนุนองค์กร

18

นายชาญวิทย์

อัครพัฒนากูล (3)

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – ภาพรวมธนาคารและรายงาน
ทางการเงิน

19

นางสาวธาริณี

โตตาบ (3)

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน-สินเชื่อรถยนต์

20

นางสาวสมฤทัย

ตัณฑกิตติ (4)

หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการรวมกิจการ

21

นายแอนดรูว ์

เคนท์ แจน

หัวหน้าบริหารเงิน

22

นายเฉลิมชัย

ไพสิฐมงคล

หัวหน้าบริหารเงินกลางและต้นทุนทางการเงิน

23

นางวรลักษณ์

โชคชัยธรรม

หัวหน้าบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ

24

นางขวัญหทัย

สุขมุ ธรรมรัตน์

หัวหน้าบริหารจัดการระบบและข้อมูลทางการเงิน

25

นางสาววารี

ธัญมงคลสวัสดิ์

หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

26

นางสุภาวดี

วุฒิเทียร

หัวหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.

27

นางกมลมาลย์

สถาวร

หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

28

นายประยุทธ์

บุญเลิศ

หัวหน้าควบคุมทางบัญชี

โฆษิ ตธนากร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบตั ิการ
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

ตาแหน่ง

29

นางสาวรจนา

รัตนอุบล

หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารเบิกจ่าย

30

นางสาวศิรพิ ร

รัตนาอัมพวัลย์

หัวหน้านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน

31

นางสาวมาลินี

เหล่าอิทธิ

หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลทางการเงินเชิงกลยุทธ์

32

นายพิชาญ

ฤชุเศรษฐ์ (5)

หัวหน้ากลยุทธ์ดา้ นภาษี และการปฏิบตั ิ

33

นายจรัสชัย

บวรธรรมรัตน์ (6)

หัวหน้าการเงินธุรกิจเชิงกลยุทธ์

34

นายภาคภูมิ

วิศวเมธีกลุ (6)

หัวหน้าบริหารเงินกองทุน

35

นายสุรพงษ์

ฉันทสิทธิพร (3)

หัวหน้าบริหารและสนับสนุนข้อมูลการเงินธุรกิจ

36

นางพิมชญา

ธรรมสอน (7)

ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

37

นางสาววีรญา

มหาขันธ์

ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

38

นางสาวภิญญาดา

แย้มศิริ (7)

ผูเ้ ชี่ยวชาญ – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

39

นางสาวกฤติยา

ฤกษ์เลือ่ นฤทธิ์ (8)

ผูช้ านาญการ – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

หมายเหตุ
(1)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

(2)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563

(3)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563

(4)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2563

(5)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563

(6)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563

(7)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563

(8)

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2563

8.4 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ นายนริศ อารักษ์ สกุ ลวงศ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษั ท (รายละเอียดข้อมูล ประวัติ
การศึกษาประสบการณ์ทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องด้านเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนดและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี (Best Practice) อีกทัง้ ยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ ายจัดการ และ
ธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทัง้
สนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ ายจัดการ และธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
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1. บทบาทหน้าทีต่ อ่ ธนาคาร
1.1 ควบคุมและกากับดูแลให้ธนาคารดาเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตต่าง ๆ และ หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้น
1.3 ผลักดันแนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทานโยบาย และมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้าที่ตอ่ คณะกรรมการ
2.1 เป็ นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
2.2 ดูแ ล และควบคุม ให้ด าเนิ น การเรื่อ งการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุด ย่ อ ยที่ ตั้ง โดย
คณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ
และข้อพึงปฏิบตั ิทดี่ ี (Best Practice)
2.3 ดูแลให้มีจัดการเรื่องการประชุม คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดทารายงานการประชุมที่ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง
และมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
2.4 ดูแลการเปลีย่ นแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ / กรรมการครบ
วาระ ตามข้อกาหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคาร ตาม
ข้อกาหนดของทางการอยูเ่ สมอ
2.6 ดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ
2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.9 ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ได้รบั ความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกันความรับผิดของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้าที่ตอ่ ผู้ถอื หุน้
3.1 กากับดูแลการจัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.2 ดูแลเรือ่ งสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล

จานวนการประชุมตัง้ แต่ ม.ค. – ธ.ค. 2563

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ กากับ
การ
กากับ
ธนาคาร
บริหาร
ค่าตอบแทนและ
สินเชื่อ
เทคโนโลยี
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
สารสนเทศ
16

1. นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ(1)

15/15

2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ (2)

16/16

3. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์(3)

6/10

4. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส(4)

14/16

25

13

25/25

6. นายปริญญา หอมอเนก(6)

16/16

12/13

7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ (7)

16/16

8. นายจุมพล ริมสาคร (8)

16/16

24/25

9. นายมิฮาว ยาน ซูเรค (9)

16/16

25/25

(10)

21

10

12/12
4/4

10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

14

25/25

4/4

5. นายสิงหะ นิกรพันธุ(5)์

12

12/12

14/14

10/10

14/14

10/10

12/12

21/21
10/10

16/16

14/14

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (11)

16/16

12. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ (12)

16/16

13.นายวิลเว็ม เฟรดเดอริก นาเจล(13)

11/12

14 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์(14)

11/12

15. นายปิ ติ ตัณฑเกษม(15)

16/16

25/25

ค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ น
)ร้อยละ)

95.39%

98.00%

20/21

13/13
23/25

12/12
6/8

8/8

5/7
7/8

9/9

98.08%

95.00%

13/14

20/21

9/10

98.57%

96.83%

91.49%

หมายเหตุ กรรมการเข้าร่วมในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)
นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2563
(2)
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), ครัง้ ที่ 3/2563 - 6/2563
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ทีพ
่ ิเศษ 1/2563, ครัง้ ที่พิเศษ 2/2563, ครัง้ ทีพ่ ิเศษ 5/2563, ครัง้ ที่ 6/2563 - 13/2563, 22/2563
(3)
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563)
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• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), ครัง้ ที่ 5/2563, 6/2563, 8/2563
(4)

นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2563 - 12/2563, ครัง้ ที่ 2/2563 (ครัง้ พิเศษ), ครัง้ ที่ 3/2563 (ครัง้ พิเศษ), ครัง้ ที่ 4/2563, (ครัง้ พิเศษ)
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 4/2563, ครัง้ ทีพ
่ ิเศษ 1/2563, ครัง้ ที่พิเศษ 2/2563, ครัง้ ที่ 5/2563 (ครัง้ พิเศษ), 6/2563 - 23/2563
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ ที่ 3/2563 - 12/2563
(5)
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ (ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563)
(6)
นายปริญญา หอมเอนก
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), ครัง้ ที่ 4/2563, 5/2563, 7/2563, 8/2563, ครัง้ ที่พิเศษ 3/2563, 11/2563
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2563 - 8/2563, 11/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 2/2563 (ครัง้ พิเศษ), 4/2563 - 8/2563, 11/2563, 12/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 3/2563, 4/2563, 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 5/2563, 2/2563 (ครัง้ พิเศษ)
(7)
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ ที่ 3/2563, 4/2563, 6/2563 - 8/2563, 10/2563 - 12/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 4/2563, 7/2563 - 9/2563, 11/2563, 12/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 5/2563
(8)
นายจุมพล ริมสาคร
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 4/2563 - 6/2563, 8/2563
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ทีพ
่ ิเศษ 1/2563, 6/2563 - 15/2563
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ ที่ 4/2563 - 8/2563
• การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 4/2563 - 12/2563
(9)
นายมิฮาว ยาน ซูเรค
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 3/2563, 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 4/2563, 3/2563 (ครัง้ พิเศษ), 11/2563
• การประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห าร ครั้ง ที่ 4/2563, 6/2563, ครั้ง ที่ พิ เ ศษ 1/2563, ครั้ง ที่ พิ เ ศษ 2/2563, 7/2563, 8/2563, 11/2563,
16/2563, 22/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 2/2563, 3/2563
(10)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 2/2563 (ครัง้ พิเศษ), 3/2563
• การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 3/2563, 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 2/2563 (ครัง้ พิเศษ), 15/2563
(11)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ)
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2563
(12)
นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2563, 5/2563
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ทีพ
่ ิเศษ 1/2563, ครัง้ ทีพ่ ิเศษ 2/2563, ครัง้ ที่ 5/2563 (ครัง้ พิเศษ), 7/2563 - 12/2563
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ ที่ 4/2563 - 7/2563
(13)
นายวิลเว็ม เฟรดเดอริค นาเจล
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2563 - 12/2563, ครัง้ ที่ 2/2563 (ครัง้ พิเศษ), ครัง้ ที่ 3/2563 (ครัง้ พิเศษ)
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครัง้ ที่ 5/2563, 7/2563 - 11/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ครัง้ ที่ 5/2563 - 12/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 4/2563, 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 5/2563, 2/2563 (ครัง้ พิเศษ) 7/2563

ส่วนที่ 2 หน้า 86

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(14)

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 5/2563, 7/2563
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 4/2563, 5/2563, 7/2563
(15)
นายปิ ติ ตัณฑเกษม
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 3/2563, ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ)
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 6/2563, ครัง้ ทีพ
่ ิเศษ 2/2563, 7/2563
• การประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 2/2563 (ครัง้ พิเศษ)
• การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ครัง้ ที่ 1/2563 (ครัง้ พิเศษ), 2/2563 (ครัง้ พิเศษ)

8.6

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดย
ใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทัง้ อยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กบั บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี ้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คานึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหาให้ได้กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพ และ
สามารถรักษากรรมการที่มีความรู ค้ วามสามารถให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตัง้ ใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจา
ทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือ่ ให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจาตาแหน่ง (Retaining Fee)
 กรรมการจะได้รบั เงินประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
 กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับทุกคณะที่ดารงตาแหน่ง
2. ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (Attendance Fee)
 กรรมการจะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมทุกครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้วย

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ )บาท)
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม
)ต่อปี )
กรรมการ )ต่อปี )
)ต่อครั้ง)
1,800,000
1,800,000
40,000
420,000
420,000
35,000
384,000
384,000
30,000
1,440,000
1,440,000
40,000
420,000
420,000
35,000
384,000
384,000
30,000

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000

696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000
374,400
696,000

32,400
24,600
32,400
24,600
32,400
24,600
32,400
24,600
32,400

กรรมการ

374,400

374,400

24,600

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของธนาคารไม่ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทน ที่เป็ น
ผูบ้ ริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิม่ เติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทัง้ นี ้ กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่เป็ นผูบ้ ริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รบั เงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2563 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 38,711,000 บาท และเงินโบนัสจานวนทัง้ สิน้
15,503,174.10 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
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รายชื่อกรรมการ

รายละเอียด

1. นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ (2)
(ตัง้ แต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
(ตัง้ แต่ 3 ธันวาคม 2562)
3. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (1) (3)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2562
จนถึง 1 ตุลาคม 2563)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการธนาคาร จานวน 3,900,000 บาท

4. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

ได้ร ับ ค่า ตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริห าร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าล จ านวน
5,768,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,476,492.77 บาท

5. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (4)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน
2,487,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,476,492.77 บาท

6. นายจุมพล ริมสาคร

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 4,710,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,476,492.77 บาท

7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
(ตัง้ แต่ 17 ธันวาคม 2562)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการก ากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาล
และกรรมการในคณะกรรมการกากับ ความเสี่ยง จานวน 4,109,000 บาท และเงิ น
โบนัสจานวน 61,520.53 บาท

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
และกรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ จานวน 2,833,200 บาท และเงินโบนัสจานวน
1,476,492.77 บาท

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
(ตัง้ แต่ 3 ธันวาคม 2562)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล จ านวน
2,991,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 123,041.06 บาท

10. นายปริญญา หอมเอนก
(ตัง้ แต่ 17 ธันวาคม 2562)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสี่ย ง และกรรมการในคณะกรรมการกากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3,256,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 61,520.53 บาท

11. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์ (5)
(ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2563)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1,861,200 บาท

12. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ (1) (6)
(จนถึง 31 มีนาคม 2563)

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 693,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,476,492.77 บาท

ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
จานวน 2,695,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 123,041.06 บาท
ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 756,000. บาท
และเงินโบนัสจานวน 861,287.45 บาท
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รายชื่อกรรมการ
13. นายประสงค์ พูนธเนศ (1)
(ตัง้ แต่ 20 มิถนุ ายน 2561
จนถึง 31 ธันวาคม 2562 )
14. พลเอก อภิรชั ต์ คงสมพงษ์ (1)
(ตัง้ แต่ 14 พฤศจิกายน 2561
จนถึง 3 พฤษภาคม 2562)
15. นายศิรพิ งษ์ สมบัติศิริ (1)
(จนถึง 16 ธันวาคม 2562)
16. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ (1)
(จนถึง 3 ธันวาคม 2562)
17. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง (1)
(จนถึง 16 ธันวาคม 2562)
18. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล (7)
(ตัง้ แต่ 23 เมษายน 2563)
19. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
(ตัง้ แต่ 17 ธันวาคม 2562)
20. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

รายละเอียด
ได้รบั ค่าตอบแทนเงินโบนัสจานวน 2,214,739.17 บาท

ได้รบั ค่าตอบแทนเงินโบนัสจานวน 492,164.26 บาท

ได้รบั ค่าตอบแทนเงินโบนัสจานวน 1,414,972,24 บาท
ได้รบั ค่าตอบแทนเงินโบนัสจานวน 1,353,451.71 บาท
ได้รบั ค่าตอบแทนเงินโบนัสจานวน 1,414,972,24 บาท
ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการ
ในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2,648,200 บาท
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ
(1)
ปั จจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
(2)
นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
(3)
พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
(4)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทน นายสิงหะ นิกรพันธ์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
(5)
(6)

(7)

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2563

ค่าตอบแทนอื่นๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี –
8.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารจานวน 39 คนของธนาคาร (ตามคานิยามของธนาคารซึง่ สอดคล้อง
กับสานักงาน ก.ล.ต.) ได้รบั ค่าตอบแทนรวมเป็ นมูลค่า 320 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ (ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารตามนิยามของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สที่ กุ ราย และให้
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หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าทีใ่ น
งานบัญชีหรือการเงินที่อาจล่วงรูข้ อ้ มูลทางการเงินก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
8.7 บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิน้ จานวน 17,012 คน โดยเป็ น พนักงานของธนาคารทหารไทยจานวน
8,838 คน และพนักงานของธนาคารธนชาตจานวน 8,174 คน
จานวนพนักงานของธนาคารแบ่งตามสายงาน
2563
จานวนพนักงาน
)คน)
337

สายงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านสินเชือ่ รถยนต์ CALO

1,161

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ CTOO
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการควบรวมกิจการ CIO

2,604

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน CFO
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้ารายย่อย CRBO

291

1,659
23
8,694

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้าธุรกิจ CCBO
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง CRO

1,165

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล CPO
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด CMO

146

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ CAO

129

158
17,012

รวม
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
2563
จานวนพนักงานของธนาคาร
จานวนพนักงาน )คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

645

17,012 คน
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8.7.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญเฉพาะธนาคารทหารไทย
ประเภทคดี
1. กรณีธนาคารฟ้องร้องพนักงาน
1.1 เรือ่ งผิดสัญญาจ้างแรงงาน
- คดียงั ไม่สนิ ้ สุด
- คดีสนิ ้ สุดแล้ว
2. กรณีพนักงานฟ้องร้องธนาคาร
2.1 เรือ่ งเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
- คดียงั ไม่สนิ ้ สุด
- คดีสนิ ้ สุดแล้ว
2.2 เรือ่ งขอให้แก้ไขผลการประเมินผลงาน
- คดียงั ไม่สนิ ้ สุด
- คดีสนิ ้ สุดแล้ว
2.3 เรือ่ งขอให้จ่ายค่าทางานวันหยุดพักผ่อนประจาปี
- คดียงั ไม่สนิ ้ สุด
- คดีสนิ ้ สุดแล้ว

จานวนคดี
1
1
1
13
11
2
9
1
1
1
1
-

ณ 31 ธันวาคม 2563
สถานะ

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีวา่ พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคา่ และเป็ นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ธนาคารจึงให้ความสาคัญในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน ให้ได้รบั ผลตอบแทนตาม
ผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ได้รบั สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม และอยูใ่ นระดับที่ทดั เทียมกับ
สถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ธนาคารมีก ารพิจ ารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นเดือ นและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ งานให้มี ความ
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั การจ่ายของกลุม่ การเงินการธนาคารและให้เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร และธนาคารได้ปรับปรุ ง
ข้อมูลค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดหาเครือ่ งมือในการทางานตามบทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึดถือ
ระดับ พนัก งาน รวมถึ งน าเอาความเสี่ย งในการด าเนิ น ธุ รกิ จมาเป็ น หน่ว ยชี ว้ ัด ในการด าเนิ น หน้าที่ และมี ผลในการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน อีกทัง้ การวางกรอบค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะ
แปรผันตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและผลการดาเนินงานของธนาคาร
โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานประจาปี และการขึน้ เงินเดือนและจ่ายโบนัสประจาปี ตามผลงาน
ประจาปี ในปี 2563 พนักงานของธนาคารทัง้ หมดได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทางาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 8,576 ล้านบาท
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ในปี 2563 ธนาคารได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนตามโครงการ TMB Stock Retention Program โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากกรที่มีความรู ค้ วามสามารถ
เหมาะสมร่วมทางานกับธนาคารในระยะยาว โดยการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในโครงการนีจ้ ะมีระยะเวลา 3 ปี คือ 2563 - 2565
เงินช่วยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮจั ญ์ รวมทัง้ มอบ
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารได้จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร เป็ นต้น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ควบคุมกากับดูแลการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ ายนายจ้างซึง่ มาจากการแต่งตัง้ และ
กรรมการฝ่ ายลูกจ้างซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยสมาชิกกองทุน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินออมตามอัตราส่วนที่ตอ้ งการส่วนหนึ่ง
และธนาคารส่งสมทบตามอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงานส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบการจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice
โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบ
เงินร้อยละ 5-10 ของเงิ นเดือนของพนัก งานเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อเป็ นเงินก้อนสุดท้ายในการยังชี พด้วยความมั่นคงหลัง
เกษี ยณอายุการทางานของพนักงาน
สวัสดิการและผลประโยชน์เกือ้ กูลอื่น
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล ธนาคารจั ด สวัส ดิ ก ารรัก ษาพยาบาลส าหรับ พนัก งานในรู ป แบบการประกั น สุข ภาพ
รักษาพยาบาลโดยผ่านบริษัทประกันที่มีมาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิ ภาพให้บริการและคาแนะนาแก่พนักงานให้ได้รบั ความ
สะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตกรรม นอกจากนัน้ ธนาคารยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ให้กบั พนักงานทุกระดับซึ่งเป็ นการดูแลสุขภาพพนักงานในเชิงการป้องกัน โดยตัง้ แต่ปี 2559 ธนาคารได้พฒ
ั นาโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพประจาปี ให้เหมาะกับพนักงานตามกลุม่ อายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน และความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมการทางานบางตาแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทัง้ จัดให้มีหอ้ งพยาบาลที่สานักงาน
ใหญ่และสานักงานอื่นของธนาคารที่มีพนักงานปฏิบตั ิอยู่จานวนมาก มีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้
คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพให้กบั พนักงาน นอกจากนัน้ ยังมีเตียงผูป้ ่ วยรองรับการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นสาหรับพนักงาน
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
การทาประกันชีวิต การประกันโรคร้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัตงิ าน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของพนักงานแต่ละคน
โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพือ่ ให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการทางานกับธนาคาร คุม้ ครองตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้ ในและ
นอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชีวิตให้กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพืน้ ทีเ่ สี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปั ตตานี
นราธิวาส และสงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุ ตั ิเหตุเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสินเชื่อพนักงาน โดย
ยึดหลักการให้บริการ กระบวนการทางานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับลูกค้าของธนาคาร รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่น
ด้านวินยั ทางการเงิน นอกจากนี ้ ยังให้สวัสดิการสินเชื่อกรณีพนักงานประสบภัยพิบตั ิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั พนักงาน
เหล่านัน้
ห้องอาหาร เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน ธนาคารจึงได้จดั ห้องอาหารสาหรับพนักงาน ณ อาคารสานักงานใหญ่
โดยพนักงานสามารถซือ้ อาหารและเครือ่ งดื่มที่มีคณ
ุ ภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
ห้องออกกาลังกาย เพื่อสนับสนุนและให้ความสะดวกกับพนักงาน รวมถึงช่วยให้พนักงานเกิดความใส่ใจกับสุขภาพ และ
ช่วยให้มีสขุ ภาพแข็งแรงและมีสมาธิในการทางาน และสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีในที่ทางานได้ ธนาคารจึงได้จดั ห้องออกกาลังกาย
สาหรับพนักงาน ณ อาคารสานักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีคา่ ใช้จ่าย
• การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนธุรกิจ
ในปี ที่ผา่ นมา ธนาคารได้พฒ
ั นาเส้นทางการเรียนรูต้ าม Road Map เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น
และสมรรถนะความเป็ นผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
ณ ธันวาคม 2563 ธนาคารทหารไทยได้จดั อบรมให้แก่พนักงานเพือ่ พัฒนาทักษะความรูใ้ นด้านต่าง ๆ โดยสามารถ
จาแนกตามจานวนหลักสูตร จานวนรุน่ และจานวนพนักงานที่อบรม ดังนี ้
ภาพรวมการอบรมในปี 2563
พนักงานชาย
พนักงานหญิง
จานวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ ทั้งหมด
การอบรมในปี 2563 แยกตามระดับพนักงาน
หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารระดับกลาง
หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารระดับต้น
หลักสูตรสาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
หลักสูตรอบรมในปี 2563
หลักสูตรอบรมภายใน
หลักสูตรอบรมภายนอก
หลักสูตร E-Learning
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

จานวนชั่วโมงเฉลี่ย
12
16
15
จานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน
ชาย
หญิง
4
5
12
7
17
23
11
15
จานวนหลักสูตร
33
16
93
142
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จานวนครั้ง
63
16
112
191

จานวนพนักงานที่เข้าอบรม
2,069
53
142,222
144,344

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หลักสูตรการอบรมในปี 2563 สามารถจาแนกได้อีกแบบ ดังนี้
หลักสูตรอบรมในปี 2563

จานวนหลักสูตร

หลักสูตร สาหรับพนักงานสาขา
หลักสูตร สาหรับ Commercial
หลักสูตร สาหรับพนักงานที่ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ และธุรกิจประกัน
หลักสูตร สาหรับพนักงานส่วนอืน่ ๆ
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
พนักงานได้รบั การอบรมโดยเฉลีย่ 15 ชั่วโมงต่อคน
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45
2
58

จานวน
ครั้ง
56
3
90

จานวนพนักงาน
ที่เข้าอบรม
34,182
850
43,634

37
142

42
191

65,678
144,344

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแล
กิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสานักงาน ก.ล.ต. ได้นาหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (industry code of conduct) ซึ่งเป็ นแนวการบริหารจัดการที่เป็ นมาตรฐานสากล คานึงถึง
การดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สจุ ริต ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพือ่ สร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ธนาคารและเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย สังคม ผูท้ เี่ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
โดยธนาคารได้เผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบถึ ง
นโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ”) นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการ ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งกาไรของกิจการ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ
รวมทัง้ การสนับสนุนการใช้สทิ ธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรือ่ งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยง
กัน การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นต้น โดยธนาคารจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุมผู้ถอื หุน้
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบันและผูถ้ ื อหุน้ ชาวต่างประเทศ
เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี มีการเลือ่ นจากกาหนดการเดิมที่กาหนดไว้
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยกาหนดการใหม่ได้จดั ขึน้ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 7
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ทัง้ นีก้ าร
จัดการประชุมดังกล่าวได้จดั ขึน้ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)ดังนัน้ ธนาคารจึง
กาหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการเพิ่มเติมตามข้อกาหนดและคาแนะนาที่สว่ นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ก่อนการเข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ การตรวจสอบประวัติการสัมผัสผูม้ ี
ความเสี่ยง ตามแบบสอบถามก่อนการเข้าห้องประชุม ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และ
สวมใส่หน้ากากตลอดการประชุม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ จะเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปดังต่อไปนี ้
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ก่อนวันประชุมผู้ถอื หุน้
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ธนาคารได้แจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 38 วัน และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บ นเว็ บ ไซต์ข องธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่ว นของ “นัก ลงทุน สัม พัน ธ์” ภายใต้หัว ข้อ
“การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมซึง่ มีทงั้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรู ปแบบเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณียใ์ นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 23 วัน ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายและมากกว่าที่กฎหมายกาหนด ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบน
เว็บไซต์ซงึ่ เผยแพร่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน
ในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม จะระบุ ถึ ง วัต ถุป ระสงค์แ ละเหตุผ ล และความเห็ น ของคณะกรรมการในแต่ ละวาระ รวมทั้ง
รายละเอี ย ดข้อ มูล ประกอบการพิ จ ารณาในแต่ ล ะวาระอย่า งครบถ้ว นและเพี ย งพอต่อ การตัด สิ น ใจ ในแต่ละวาระมี ก ารระบุ
รายละเอียดให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี ้ ในหนังสือเชิญประชุมได้มีการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นามาแสดงตนในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ขัน้ ตอนการประชุม และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนพร้อมทัง้ ได้แนบรายงานประจาปี (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code (ผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับเป็ นรูปเล่มได้) และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีธ้ นาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิ ญ ประชุมผ่านหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คล
ใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพือ่ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีธ่ นาคารได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นี ้ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารได้อานวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้จดั เตรียม
หนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้ดาเนินการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูเ้ ข้าร่วมประชุม ได้แก่ มา
ประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดทา
ใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมด้วยการ
จัดรถรับ-ส่งผูถ้ ือหุน้ ณ จุดต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพืน้ ทีจ่ อดรถสาหรับผูถ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ
ก่อนเริ่มเข้าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบอย่างชัดเจน ธนาคารได้
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติ ธนาคารไม่มีการ
ลิดรอนสิทธิใด ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ ีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า และไม่จากัดสิทธิในการ
เข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าภายหลังการประชุมเริม่ เป็ นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทัง้ นี ้ ประธานให้ความสาคัญกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุน้
โดยได้มีการชีแ้ จงข้อซักถามที่สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนาข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารดาเนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใสโดยมีผแู้ ทนคือ นายชุณหภักดิ์
เตชะกาธรกิจ ผูแ้ ทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและตรวจสอบการ
นับคะแนนครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ ธนาคารมีอาสาสมัครจากผู้ถือหุน้ จานวน 2 คนได้แก่ 1.นายสากล จิตต์ชอบธรรม 2.นายปริญ ญา
ชาตะเมธีวงศ์ เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบ วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน
และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริษัทเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถามของ
ผูถ้ ือหุน้ คาชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้องใน
ทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ื อหุน้ เสร็จสิน้ ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ในวันประชุม 17
สิงหาคม 2563 โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในต่ละวาระ นอกจากนี ้ ธนาคารได้
จัดทารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คาชีแ้ จงที่เป็ น
สาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการทีเ่ กี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทัง้ ธนาคารได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรู ป แบบ DVD เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ติดตามการประชุมได้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ สนใจให้สอบถามได้ทธี่ นาคาร
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อให้ม่นั ใจว่าสิทธิของตนจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรายจะได้รบั การปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและเสมอภาคตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดย
สรุปดังต่อไปนี ้
สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารแต่งตัง้ ให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้
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สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรของธนาคาร
ธนาคารจัดสรรกาไรให้กับผูถ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปั นผลรวมถึงเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้
ธนาคารคานึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดาเนินงานที่ย่งั ยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีด
ความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่าง ๆ ของธนาคาร กรอบเวลา
การจ่ายปั นผลและเงินปั นผลระหว่างกาล รวมถึงรายละเอียดการจ่ายปั นผลและจานวนเงินปั นผลได้เผยแพร่ต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและทันเวลา
ธนาคารดูแลผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ธนาคารยังได้เผยแพร่ข ้อมูล ที่ สาคัญ รวมทัง้ ข่า วสารต่าง ๆ ที่ เป็ น ปั จจุบัน แสดงไว้บ นเว็ บ ไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com)
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารให้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บคุ คลใด ๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระ
ของธนาคารซึง่ ไม่มีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ดว้ ยเช่นกัน
สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารให้สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถื ออยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง การนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็ นมติ
ยกเว้นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพือ่ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่ตอ้ งการ
ธนาคารได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงและดาเนินการนับคะแนนด้วย
ระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ผถู้ ือหุน้
ทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจานวนบัตรเสีย รวมทัง้ ธนาคาร
ได้บนั ทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้
สิท ธิ ผู้ถือหุ้ น ในการเสนอวาระการประชุ ม ผู้ถือ หุ้ น และการเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อพิ จารณาเข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระ
การประชุ มและเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อ ดารงตาแหน่งกรรมการ 3 เดือนก่อนวันสิ น้ สุดรอบปี บัญ ชี ตัง้ แต่วัน ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้นไป
พร้อมรายละเอียด ขัน้ ตอนและวิธีการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของ
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ธนาคาร www.tmbbank.com ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หวั ข้อ “การให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็ น
กรรมการล่วงหน้าและเสนอคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า” และแจ้งให้นกั ลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ธนาคารกาหนดให้มี
วาระการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิที่
จะเลือ กบุค คลที่ เห็ น ว่ามี คุณ สมบัติ เหมาะสม เข้า มาท าหน้าที่ ก รรมการเพื่ อ ดูแ ลรัก ษาผลประโยชน์แ ทนตน ท าให้เกิ ด ความ
หลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริง ทัง้ นี ้ รายละเอียดของบุคคลที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเช่น
ชื่อ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประเภทการดารงตาแหน่งกรรมการ จานวน
ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เป็ นต้น จะได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านหนังสือเชิญประชุมในวาระนัน้ ๆ
นอกจากนี ้ ธนาคารให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
สิทธิในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ธนาคารกาหนดให้มีวาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี
เสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ ยวกับผูส้ อบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตัง้ รวมทัง้ รายละเอียด
เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีทมี่ ีขอ้ มูลเพียงพอทีผ่ ถู้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั สิทธิ อย่างเต็มที่ เป็ น
ธรรม และเหมาะสม ธนาคารดาเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางและเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นอกจากนีธ้ นาคารได้จดั ให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดาเนินการแก้ไขปั ญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มี
การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กบั คู่ค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารดาเนินธุรกิจด้วย
หลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน ธนาคารปฏิบตั ิต่อพนั กงานทุกคนอย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาค พนักงานปฏิบตั ิตนด้วยความซื่อสัตย์และสร้างความเชื่อใจในการทางานร่วมกัน กล้าทาในสิง่ ที่แตกต่างและ
ท้าทายสิ่งที่เป็ นอยู่เสมอ มองไปข้างหน้า เปิ ดรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ ร่วมมือให้ความสาคัญ กับ ความเห็น ที่
แตกต่างและปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างให้เกียรติ และมุง่ หวังผลลัพธ์ทดี่ ีที่สดุ มีวินยั ในทุกสิง่ ที่ทาและติดตามงานจนบรรลุผลสาเร็จ
ในปี 2563 ธนาคารได้ทบทวนนโยบาย 17 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้
นโยบายต่อผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิ
ในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน และข่าวสาร
สาคัญ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลา
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แนวปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ธนาคารกากับดูแลการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยคานึงถึงการสร้างความ
เจริญเติบโตของผลการดาเนินงานที่ย่งั ยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธนาคารทัง้ ในรูปของมูลค่าหุน้ ทีเ่ พิ่มสูงขึน้ และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
นโยบายต่อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานสูงสุด
จัดให้มี สภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พ นักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ ก ารงานโดยได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทางานและให้การเอาใจใส่ดแู ลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง การว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย และกระบวนการลงโทษ
พนักงานต้องพิจารณาบนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม นอกจากนี ้ ธนาคารได้ดแู ลให้มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ธนาคาร
แนวปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี การจัดให้มีพยาบาลอยูป่ ระจาห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่
อาคารสานักงานใหญ่ โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่ วยทุกวัน การจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่
พนักงาน (กรณีผปู้ ่ วยนอก) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การทาประกันชีวิตกลุ่ม การทาประกัน
อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกลุม่ จัดให้มีสวัสดิการเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน รวมทัง้ สินเชื่อ
สวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น
ธนาคารกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานในองค์กรตามหลักสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลให้มีการ
ปฏิ บัติ ต ามวิ ธี ก ารดัง กล่า วอย่ า งสม่ า เสมอ ทั้ง นี ้ รายละเอี ย ดนโยบายสิ ท ธิ ม นุษ ยชนได้เปิ ด เผยไว้บ นเว็ บ ไซต์ข องธนาคาร
(www.tmbbank.com)
ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางาน ซึ่งได้ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ธนาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ในทิศทาง
เดียวกับวัฒนธรรมองค์กร I CARE ธนาคารได้จดั ให้มีหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ให้พนักงาน เช่น ความรู เ้ กี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็ นธรรม (market conduct), จรรยาบรรณพนักงาน, พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล, การสร้างความตระหนักรูใ้ นการบริหาร
ความเสี่ยง (promotion risk awareness) เป็ นต้น นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ความสาคัญในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู เ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของธนาคาร ซึ่ง
กาหนดเป็ นแผนการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านระบบสือ่ ดิจิทลั (e-learning)
นอกจากนีธ้ นาคารได้กาหนดค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้สิทธิ ในการเสนอหุน้ สามัญเพิ่มทุนของธนาคารแก่
ผูบ้ ริหารและพนักงานในโครงการ TMB Stock Retention Program ระหว่างปี 2563 - 2565
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นโยบายต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลกู ค้าของธนาคารได้รบั บริการ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลกู ค้า
การให้บริการทางการเงินที่เป็ นธรรม (Market Conduct)
ธนาคารให้ความสาคัญ และมีความตัง้ ใจที่จะสนับสนุนให้ลกู ค้ามี financial Well-being ที่ดีขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ธนาคารได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริกาอย่างครบวงจร (end-to-end process) โดยธนาคารเชื่อ
ในหลักเรื่องการบริการจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม โดยมุ่งหมายให้ 1) ลูกค้าเชื่ อมั่นได้ว่า
ธนาคาร บริการลูกค้าอย่างจริงใจ ไม่เอาเปรียบ 2) ลูกค้าได้รบั คาแนะนาที่เหมาะสมและชัดเจน 3) ลูกค้าได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็ นธรรมทัง้ ด้านราคาและเงื่อนไข 4) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและได้รบั การดูแลแก้ไขอย่างเหมาะสม และ 5) ธนาคารมี
ส่วนช่วยให้ลกู ค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ ผ่านการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานขัน้ ต่า 9 ระบบงาน (Market Conduct 9 Pillars) เช่น
วัฒนธรรมองค์กร และ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงได้จดั
ให้มีคณะกรรมการ Market Conduct Committee เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการในการดาเนินธุรกิจและบริหารความ
เสีย่ งของธนาคารเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินที่เป็ นธรรมทัง้ 9 ระบบงาน และเพื่อผลักดันให้มีประสิทธิผลอย่างเป็ นรูปธรรมจน
เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร โดยกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคารด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า โดยธนาคารจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และเป็ นธรรมในด้านราคาและ
เงื่ อนไขผ่านการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์โดยค านึงถึ งความสามารถทางการเงิ น และความสามารถในการท าความเข้าใจของลูก ค้า
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม เหมาะสมกับความสามารถในการขายของพนักงาน ตลอดจนความสามารถของระบบงาน และการควบคุม
คุณภาพการขายให้เป็ นธรรมกับลูกค้า
กระบวนการขาย ที่ทาให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลสาคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป กล่าวคื อได้รบั ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความสามารถทางการเงิน และความเข้าใจและ
เสริมสร้างความสามารถทางการเงินให้ดีขนึ ้ ตามหลัก financial Well-being
นอกจากนีธ้ นาคารให้ความสาคัญและส่งเสริมการให้บริการทางการเงินที่เป็ นธรรมโดยมุ่งเน้นให้ลกู ค้าได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการ กรณี เกิดข้อร้องเรียน ธนาคารกาหนดให้ การแก้ไขปั ญหาและจัดการข้อร้องเรียน ถูกดาเนินการด้วย
หน่วยงานที่ มีค วามเป็ นอิ สระเพื่ อให้ก ารแก้ไขปั ญ หา การจัดการข้อ ร้อ งเรีย นของลูกค้า ให้มีค วามชัด เจน รวดเร็ว เป็ น กลาง มี
ประสิทธิภาพ และยุติธรรม โดยรวมแล้วธนาคารเชื่อมั่นว่าการให้บริการทางการเงินโดยยึดหลักเรือ่ งการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ น
ธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้ลกู ค้ามี financial Well-being ที่ดีขนึ ้ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลให้ธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน
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แนวปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
ธนาคารได้ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร I CARE ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 5 ประการ คือ Integrity - เราปฏิบตั ิตนด้วยความ
ซื่อสัตย์และสร้างความเชื่อใจในการทางานร่วมกัน Challenge Status Quo - เรากล้าทาในสิง่ ทีแ่ ตกต่างและท้าทายสิง่ ที่เป็ นอยูเ่ สมอ
Agility - เรามองไปข้าหน้า เปิ ดรับการเปลีย่ นแปลงและพร้อมริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ Respect - เราร่วมมือกันในความสาคัญกับความเห็นที่
แตกต่างและปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างให้เกียรติ Execution - เรามุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ มีวินยั ในทุกสิง่ ที่เราทาและติดตามงานจนบรรลุผล
สาเร็จ
นโยบายต่อคู่คา้
ธนาคารดาเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ในระยะยาวอย่างยั่งยืนในลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีด่ ีตอ่ กัน ธนาคารมีระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ อย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซือ้ ทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคูค่ า้ ที่
มีมาตรฐานเข้าไปในทะเบียนผูข้ าย (Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่า หรือเช่าซือ้ นอกจากนี ้
ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย การดาเนินการมีความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
แนวปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้
ธนาคารกาหนดให้มีนโยบายการจัดซือ้ (Procurement Policy)ซึง่ กาหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ที่ตอ้ งคานึงถึง
ผลกระทบขององค์กรต่อประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยธนาคารทาการประเมินคู่คา้ ที่
ปฏิบตั ิตามหลักการที่ธนาคารกาหนดก่อนอนุมตั ิให้เป็ นคูค่ า้ ใน vendor list นอกจากนีธ้ นาคารมีกระบวนการประเมินความเสีย่ งและ
การควบคุมภายในของของกระบวนการจัดซือ้ ผ่านการประเมินตนเองที่เรียกว่า Risk Control Self-Assessment (RCSA) ซึ่งมีการ
ทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่างสม่าเสมอ
ธนาคารกาหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซือ้ ทุกประเภท ต้องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ดังนี ้
1. พนักงานจัดหาและผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ย่างยุตธิ รรม ซื่อสัตย์ เป็ นอิสระ และโปร่งใส ใน
การติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย และต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูร้ ว่ มคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้าน
เทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะ ของผูเ้ ข้าร่วมคัดเลือกให้ผทู้ ี่ไม่มีหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงหรือ
ผูเ้ ข้าร่วมคัดเลือกรายอืน่ ทราบ เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผูข้ ายและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผขู้ าย
ทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ เี่ กี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึง่ มีสว่ นได้เสียกับการจัดซือ้ และการจัด
จ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครัง้ นัน้ ๆ เช่น เป็ น พนักงาน กรรมการ หุน้ ส่วนหรือ ที่
ปรึกษาในบริษัทผูข้ าย ไม่ว่าจะได้รบั ค่าตอบแทน ค่านายหน้า หรือสินนา้ ใจ หรือไม่ก็ตาม และธนาคารได้มีการอบรม
พนักงานถึงนโยบายเรือ่ งการไม่รบั ของขวัญ ของกานัล (No Gifts Policy) เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานทีโ่ ปร่งใส
3. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ได้กูเ้ งินจากหรือให้กูย้ ืมแก่ผูข้ าย
ปั จจุบนั หรือผูข้ ายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
4. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดหามีการ self-declaration เพื่อความโปร่งใสและหลีก เลี่ยงการเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
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แนวปฏิบตั กิ ารคัดเลือกคู่คา้
ในการคัดเลือกคูค่ า้ ธนาคารจะไม่เลือกคูค่ า้ ทีเ่ ป็ นนายหน้า แต่จะเลือกคูค่ า้ ทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูแ้ ทนจาหน่าย หรือ
ผูแ้ ทนจาหน่ายช่วง ซึง่ มีสนิ ค้าหลักเป็ นของตนเอง ควบคูก่ บั การพิจารณาปั จจัยที่สาคัญ ประกอบด้วย ประเภทของสินค้าและบริการ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานะทางการเงิน ประวัติการดาเนินกิจการ ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริหาร และความปลอดภัยในข้อมูลและสินค้า
1. กระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมคัดเลือกต้องผ่านการคัดกรองโดยทา Due Diligence และ KYC เพื่อให้แน่ใจว่าผูท้ ี่ได้รบั
คัดเลือกมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ทางธนาคารมีการทบทวนและตรวจสอบรายชื่อคู่คา้ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุก ๆ 6 เดือนเพื่อให้
แน่ใจว่าธนาคารได้มี คู่ค ้าที่ เหมาะสมและมี ป ระวัติที่ ดี ต ามนโยบายของธนาคาร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ธนาคารให้
ความสาคัญแก่คคู่ า้ ทีม่ ีนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน และคูค่ า้ ที่ได้รบั ใบรับรองจากแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition: CAC)
2. ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคูค่ า้ ด้วยกันเองและกับพนักงานธนาคารด้วย
3. การจัดตัง้ คณะกรรมการจัดหาเพื่อคัดเลือกคู่คา้ สาหรับรายการจัดหาที่มีมลู ค่าสูงตามที่ธนาคารกาหนด และรับรองผล
การประมูลเพือ่ ให้แน่ใจว่าการคัดเลือกและการประมูลโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อคูค่ า้ และในการจัดทาสัญญา ธนาคาร
ได้มีฝ่ายกฎหมายเป็ นผูด้ แู ลและทบทวนเพื่อความเป็ นธรรมของทัง้ ธนาคารและคูค่ า้
นโยบายต่อเจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ทัง้ ในเรื่องเงื่อนไข คา้
ประกัน การบริหารเงิน การไม่ผิดนัดชาระหนี ้ และเรื่องอืน่ ใดที่ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้ ธนาคารจะต้องชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้
ให้กบั เจ้าหนีเ้ งินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดย
ไม่ใช้เงินกูย้ ืมไปในทางทีข่ ดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
แนวปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี ้
ธนาคารดาเนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหนีม้ ีความมั่นใจในฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการชาระหนีท้ ดี่ ีของธนาคาร ธนาคารได้กาหนดให้หน่วยงานบริหารเงินทาการรายงานฐานะและข้อมูล
ทางการเงิ นของธนาคารให้แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความถูกต้อง ครบถ้วน และซื่อสัตย์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้บริหารเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง และมีการบริหารสภาพคล่องที่ดีเพือ่ เตรียมพร้อมในการชาระหนีค้ ืนให้แก่เจ้าหนี ้
อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
นโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารมีนโยบายปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ เป็ นธรรม บนพืน้ ฐาน
การค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สจุ ริต ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่ทาลาย ทาให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัดการ
ประกอบธุรกิจของคูแ่ ข่งขัน
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แนวปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าบนหลักการที่ให้บริการอย่างเป็ นธรรมโดยลูกค้า
สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
เช่น การให้สนิ บนหรืออามิสสินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง หรือไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายต่อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลาหรือตาม
เวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ติ ่อผูล้ งทุน
รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ “การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”
นโยบายต่อหน่วยงานทางการ
ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่น การปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อต้านคอร์รปั ชัน เป็ นต้น
นโยบายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุรกิ จควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และรณรงค์ผ่าน
กิจกรรมในธนาคารให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู ค้ ่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
นโยบายการปฏิบัตติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุม่ ธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
โดยธนาคารได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติ ตามหลักสิทธิ มนุษยชนสากลไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ธนาคาร
กาหนดวิธีการในการพิจารณาการจ้างงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการจ้างงานกาหนดจากความรูค้ วามสามารถ
ของบุคคลเป็ นเกณฑ์และกาหนดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับโครงสร้างตาแหน่งโดยเทียบกับค่าตลาดแต่ละขัน้ ตามระดับที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ใิ นการไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อบุคคลทุกกลุม่ ด้วยความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสมหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบตั ิทงั้ คาพูดและการกระทา เพราะความแตกต่างเรื่องถิ่นกาเนิด เชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ธนาคารดาเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา กระทาการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่าง
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ถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรม
ซอฟต์แวร์การทางานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
แนวปฏิบตั กิ ารไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ในการปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
ธนาคารได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามพระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฎหมายต่อ กรมทรัพย์สินทางปั ญ ญา
ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทาซา้ ดัดแปลง เผยแพร่ไม่ว่าจากสาเนาหรือ
ต้นฉบับทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือนาโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของธนาคาร/ ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์อื่น ๆ ที่ติดตัง้ ได้ทนั ที มาใช้
ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
นโยบายการป้ องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการรับสินบน
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการรับ
สินบน ธนาคารมีการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่
เกิดจากการกระทาทุจริต เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้มีมาตรการป้องกันมิให้บคุ คลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็ นเครื่องมือในการกระทาความผิดทางกฎหมาย
รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้องกันคุม้ ครองผูท้ ี่ปฏิเสธหรือผูแ้ จ้งการกระทาการทุจริต ให้ได้รบั ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรือข่มขู่ เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) และ
TMB Anti-Money Laundering/ Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy เป็ นต้น
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ความสาคัญในการห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการ
ตกลงธุรกิจใด ๆ ทัง้ กับภาครัฐและเอกชน ธนาคารจัดทานโยบายของขวัญ เลีย้ งรับรอง ซึ่งธนาคารมีนโยบายไม่รบั ของขวัญหรือการ
รับรอง สาหรับการให้ของขวัญหรือเลีย้ งรับรองในบริบทของธุรกิจกาหนดวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนเมื่อดาเนินการตามประเพณีปฏิบตั ิและ
ตามความจาเป็ น
แนวปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ การรับสินบน
พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่องการให้ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การบริจาค และการเป็ นผูส้ นับสนุน โดย
ทุกรายการทีม่ ีการให้ของขวัญและการเลีย้ งรับรองจะต้องลงทะเบียนในระบบและมูลค่าของขวัญหรือการเลีย้ งรับรองอยู่ในเกณฑ์ที่
กาหนดในนโยบาย
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับการร้องเรียนของพนักงาน และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทาที่ไม่ถกู ต้อง เช่น การปฏิบตั ิ
ผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รปั ชัน การถูกละเมิดสิทธิ และเรื่องต่าง ๆ
ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
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ธนาคารจัดช่องทางเพือ่ ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้มีนโยบาย ขัน้ ตอนปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้ มูลหรือข้อร้องเรียนได้ถกู ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารรับทราบเป็ นรายไตรมาส พร้อมทัง้ มีการแจ้งกลับให้ผแู้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนให้ได้รบั ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย
ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
แนวปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และกาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนให้ได้รบั ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูก
ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนโดยมีหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานกากับดูแล
เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
นโยบายการดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้มงวดในการดูแลรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ
ระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณาการทารายการระหว่างกันที่สาคัญจะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และต้อง
สอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านีเ้ สมือนเป็ นการทารายการ
ที่กระท ากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผูม้ ี ส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ ยวข้องในกระบวนการอนุมัติรายการ
ดังกล่าว
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับพนักงาน เพื่อให้การทา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการทีเ่ กี่ยวข้อง และ
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีสว่ นได้เสีย ธนาคารกาหนดให้กรรมการ
ท่านนัน้ จะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ ๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
แนวปฏิบตั กิ ารดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ รายงานและหลีกเลี่ยงรวมถึงป้องกันกรณีที่จะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์โดย
รายงานต่อหัวหน้างานถึงผลประโยชน์ทอี่ าจจะขัดแย้งนัน้ รวมถึงหลีกเลี่ยงในการร่วมพิจารณารายการทีอ่ าจมีผลประโยชน์ขดั แย้ง
ผูอ้ นุมัติรายการที่อาจมี ความขัดแย้งนัน้ จะต้องเป็ นบุคคลอื่นหรือผูบ้ ริหารในลาดับถัดไปเพื่อป้องกันมิให้เกิ ดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ นอกจากนีก้ รรมการ ผูบ้ ริหารตามนิยาม ก.ล.ต.จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการถือครองในบริษัทต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันกรณีทจี่ ะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตน
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นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสม่าเสมอ ซึ่งธนาคารมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ ทาหน้าทีส่ อบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ การตรวจสอบของธนาคารมีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านบัญชี
การเงิน การบริหาร การดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี จึงมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผูม้ ีสว่ นได้เสียได้รบั
การดูแลอย่างดีทสี่ ดุ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคณ
ุ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการ
ได้จดั ให้มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงานซึง่ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานธนาคาร
ทุกคนได้ลงนามรับทราบและมีหน้าทีป่ ฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็ นหลักประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทางานประจาวันอันจะนาไปสูก่ ารสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผูม้ ีสว่ นได้เสีย
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทุกรู ป แบบ โดยธนาคารได้รบั ประกาศนี ยบัตรการรับ รองในฐานะสมาชิ ก แนวร่ว มปฏิ บัติ ของจากโครงการแนวร่วมปฏิ บัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชันที่อาจจะเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร ธนาคารกาหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันและห้ามจ่าย/รับสินบน และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่ าวโดยกาหนด
มาตรการกากับดูแลผ่านนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันเพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่มีการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการคอร์รปั ชัน และธนาคารได้กากับดูแลให้กรรมการและพนักงาน
ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย สร้างความตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมที่จะ
รับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชันมิให้เกิดขึน้ ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒ นธรรมองค์กรที่ปราศจากการ
คอร์รปั ชัน นอกจากนีธ้ นาคารมีมาตรการดูแลและให้ความเป็ นธรรมแก่ผูท้ ี่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสการกระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมทัง้ มาตรการป้องกันคุม้ ครองให้ได้รบั ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรือข่มขู่
ธนาคารกาหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน การกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ผ่านกระบวนการ Risk Control Self-Assessment: RCSA ซึ่งมี การทดสอบ Key Control จากผลของกระบวนการ RCSA อย่าง
สม่ าเสมอตามหลัก 3 Lines of Defense และ Market Conduct Bank Wide ตลอดจนจัด ให้มี ก ารฝึ กอบรมแก่ พ นัก งานเพื่ อ ให้
ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการคอร์รปั ชันของธนาคาร
ทัง้ นี ้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”

ส่วนที่ 2 หน้า 108

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน
ธนาคารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจเนือ้ ความของนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันผ่านทาง Infahnet ทุกปี
นอกจากนีธ้ นาคารยังกาหนดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รปั ชันผ่าน e-learning ซึง่ หลักสูตรดังกล่าว
จัดเป็ นหลักสูตรบังคับทีพ่ นักงานเข้าใหม่และพนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนทุกปี นอกจากนีธ้ นาคารยังกาหนดกระบวนการ RCSA ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นทีก่ าหนดแนวทางการกาหนดวิธีการเพื่อลดความเสีย่ งจากการเกิดคอร์รปั ชัน
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิ ดเผยข้อมูล
ธนาคารมี ก ารเปิ ดเผยสารสนเทศทั้ง ที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ น และที่ ไ ม่ ใช่ ท างการเงิ น ที่ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ และผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและ
สถานะทางการเงินที่แท้จริงของธนาคาร เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียของธนาคารได้รบั สารสนเทศอย่างเพีย งพอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการ
เปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างครบถ้วน เช่น การจัดส่งรายงาน
ทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาทีก่ าหนด โดยงบการเงินของธนาคารไม่มีรายการทีผ่ สู้ อบบัญชี
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทัง้ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
ธนาคารมีการจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (Management Discussion and Analysis:
MD&A) สาหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลงที่
เกิ ดขึ น้ กับ ฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนิ น งานของธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่ งขึน้ นอกจากนี ้ ธนาคารมี การเปิ ดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและผูบ้ ริหาร ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนทัง้ ประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ
โดยคานึงถึงคุณ ภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพี ยงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารที่
เปิ ดเผยให้แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชีแ้ จงผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของธนาคาร
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีในระยะยาว
ธนาคารได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ท่ วั ไป ฯลฯ ให้ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารทัง้ ข้อมูล ทางการเงิ นและข้อมูลทั่ว ไปอย่างถูก ต้อง ครบถ้วน ทัน
เหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์
องค์กร ชัน้ 30 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-242-3475 โทรสาร 02-299-1211หรือเว็บไซต์
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ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลผูถ้ ื อหุน้ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานเลขานุการและที่ปรึกษา
องค์กร ชัน้ 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2563 ธนาคารนาเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงานซึง่ สรุปได้ดงั นี ้
รูปแบบการเข้าพบ
การเข้าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว (One-on-one Meeting) และ conference
calls
การจัดพบนักวิเคราะห์ และ Live Webcast
(Analyst Meeting และ Live Webcast)
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)
การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน (Non-deal Roadshow)
รวม

จานวนราย

จานวนบริษัท

จานวนครั้ง

48

34

26

335

318

10

196
99
24
702

148
2
23
525

8
2
2
48

เว็บไซต์ของธนาคาร
ปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่องทางทีส่ ะดวกและรวดเร็วที่ผถู้ ือหุน้ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารมี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการเก็ บ รัก ษาและป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ซึ่งรวมทัง้ ข้อมูลที่ ยังมิ ได้มีก ารเปิ ดเผยต่อ ประชาชนเป็ น การทั่ว ไปซึ่งเป็ นสาระสาคัญ ต่อการเปลี่ย นแปลงราคาหรือมูลค่ าของ
หลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่อยู่ในตาแหน่งหรือสถานะที่ มี
โอกาสล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของธนาคาร รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามคานิยามที่ทางการกาหนด ไปกระทาการแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลนัน้ เพื่อตนเองหรือผูอ้ ื่น เช่น การซือ้ ขายหลักทรัพย์ก่อนที่ขอ้ มูลนัน้ จะเปิ ด เผยเป็ นการทั่วไป การนาข้อมูลหรือความลับของ
ธนาคารและ/หรือลูกค้าไปใช้ในการทาธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรือลูกค้าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอานาจหน้าที่ในทาง
มิชอบ
ธนาคารกาหนดให้ก รรมการ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารด้านต่ าง ๆ รอง
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่บ ริหารหรือ
เทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงิน วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทัง้ บุคคลทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงินกาหนด มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทัง้ ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่
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บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครัง้ เมื่อมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์นนั้ ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี ้ ธนาคารกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทารายงานการถือหุน้ ธนาคารของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพือ่ ทราบเป็ นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานสรุปการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านต่าง ๆ รวมทัง้ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
โดยให้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ และเพศ คณะกรรมการมีจานวนทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด พร้อม
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสม ไม่ทาให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งมีอานาจ
โดยไม่มีขอ้ จากัด ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณี ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ (ดูในหัวข้อ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร)
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อยในจานวนที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่
ธนาคารกาหนด ซึง่ เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
หลากหลายสาขา จานวน 14 คน ประกอบด้วย
ก) กรรมการอิสระ จานวน 5 คน
ข) กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 8 คน (อยูร่ ะหว่างการสรรหาจานวน 1 คน)
ค) กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 1 คน
ทัง้ นี ้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียสามารถมั่นใจได้วา่ กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระและมี
การถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี กาหนดการประชุม เดือนละ 1 ครัง้ เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่งกาหนดการประชุมทัง้ ปี เป็ นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ ละคนได้รบั ทราบเพื่อให้
กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทกุ ครัง้ โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและเห็นชอบเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ บรรจุ
เข้าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวัน ประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิ จ ารณา และตัดสิน ใจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ มาก่ อนล่วงหน้า โดย
กรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลที่จาเป็ นเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ ข้าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการได้ การประชุมจะใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวนาเข้าสูว่ าระการประชุม การประชุมดาเนินไปตามระเบียบวาระ มีการจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติ
ในวาระต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็ นมติที่ประชุม นอกจากนี ้ กรรมการ
ที่มีสว่ นได้เสียในวาระทีม่ ีการพิจารณาจะไม่อยูร่ ว่ มประชุมในวาระนัน้ และจะไม่ออกเสียงใด ๆ
เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผูด้ แู ลการจัดทารายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
รวมทั้งการจัด ส่ ง รายงานการประชุม ให้แ ก่ ห น่ว ยงานทางการภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ทั้งนี ้ สามารถดูก ารเข้า ประชุม ของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย”
ในปี 2563 กรรมการธนาคารได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.39 ของจานวนการประชุม โดย
กรรมการมีการซักถามอย่างเป็ นอิสระ และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคารซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร
การประชุมระหว่างกรรมการ โดยไม่มกี รรมการที่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระได้มี การจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่วมกันโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร เพือ่ อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ และเพือ่ เป็ นการดาเนินการที่สอดคล้องกับหลักการกากับกิจการที่ดี
โดยในปี 2563 มีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และ 28 ตุลาคม 2563
นอกจากนีเ้ มื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมระหว่างประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
การแบ่งแยกตาแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารก าหนดให้ป ระธานกรรมการกับ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารจะต้อ งมิ ใช่ บุ ค คลเดี ย วกัน เพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้เกิ ด
สถานการณ์ทบี่ คุ คลใดบุคคลหนึง่ มีอานาจอย่างไม่มีขอ้ จากัดและให้มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการจะไม่
ดารงตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) จะไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานปกติ
โดยคณะกรรมการจะทาหน้าที่กากับดูแลในภาพรวม คณะกรรมการได้มีการจัดทากฎบัตรหรือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ระบุ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็ นการกาหนดกรอบหน้าที่และให้กรรมการธนาคารใช้อา้ งอิงในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คือ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ
ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการที่มีอยูท่ งั้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนทีใ่ กล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึง่ กรรมการซึง่ พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
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สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระนัน้ ธนาคารมีนโยบายกาหนดให้กรรมการอิสระมีการ
ดารงตาแหน่งต่อเนือ่ งกันได้ไม่เกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก หากกรรมการอิสระดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้ จะต้องพ้นจากการเป็ นกรรมการใน
ธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี (ดูในหัวข้อ 9.3 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารกาหนดจานวนบริษัทที่
กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท ดังนี ้
1. กรรมการธนาคารจะด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ ไม่ เกิ น 5 บริษั ท * (ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ)
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างในบริษั ทอื่นได้อีกไม่เกิ น 3 กลุ่มธุรกิ จ(ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ) ทัง้ นี ้ การเป็ นประธาน
กรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริษัท หากเป็ นบริษัทที่มิใช่กลุม่ ธุรกิจ ให้นบั แต่ละ
บริษัทเป็ นหนึง่ กลุม่ ธุรกิจ
3. กรรมการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกาหนดของทางการ และ
ระเบียบของธนาคาร
หมายเหตุ * รวมธนาคาร (ธนาคารทหารไทยและบริษัทจดทะเบียนอืน่ อีกไม่เกิน 4 บริษัท)

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะปฏิบตั ิงานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารให้ดารงตาแหน่งใน
บริษัทอืน่ ได้
บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผูน้ าของคณะกรรมการมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างน้อยครอบคลุม
เรือ่ งดังต่อไปนี ้
1. กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของธนาคาร
2. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและมีมาตรการที่ดแู ลให้เรื่องสาคัญได้
ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ
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โดยประธานกรรมการจะทาหน้า ที่เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุม ผูถ้ ื อหุ้นของ
ธนาคารโดย ประธานคณะกรรมการของธนาคารเป็ น กรรมการที่ไม่เป็ น ผู้บ ริห าร ซึ่งสอดคล้องกับ เกณฑ์ธรรมาภิ บ าล ธปท.ที่
กาหนดให้ประธานกรรมการของสถาบันการเงิน สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าทีใ่ นการดาเนินกิจการธนาคารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของธนาคารให้เป็ นไปอย่างราบรืน่ ภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็ นผูท้ มี่ ีความรับผิดชอบ
สูงสุดต่อการดาเนินงานของทัง้ ธนาคาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทัง้ อยูใ่ นลักษณะเทียบเคียงได้กบั บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
บริษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทัง้ นี ้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกากับดูแลการดาเนินงานของธนาคารให้เป็ นไป
ตามเป้าหมาย และทาให้ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้โบนัสแก่คณะกรรมการใน
อัต ราที่ เหมาะสม สอดคล้อ งกับ ผลการด าเนิ น งานของธนาคาร และเที ย บเคี ย งได้กั บ บริษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาโบนัสและนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ดูแลให้ธนาคารเปิ ดเผยโบนัสกรรมการเป็ น
รายบุคคลในรายงานต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ทัง้ นี ้
สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ พิ จ ารณาเห็ น ชอบแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการธนาคาร
คณ ะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการเป็ นรายบุ ค คล โดยวิ ธี ป ระเมิ น ตนเอง (Self-Assessment) และวิ ธี ป ระเมิ น แบบไขว้
(Cross-Assessment) และคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาอนุมตั ิให้ทาการประเมินการปฎิบตั ิงาน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และปั ญ หาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ ในปี ที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินที่ได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ขั้นตอนการประเมินผล
ขัน้ ตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. การประเมิ น การปฏิ บัติ ห น้า ที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมิ นการปฏิ บัติ หน้าที่ โดยรวมของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง คณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
3. การประเมินแบบไขว้ (Cross Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมิ นผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด ย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ได้รบั มอบหมายให้ดารง
ตาแหน่งในคณะนัน้ ๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคนอื่น ๆ (โดยสมัครใจ) และผูบ้ ริหารของธนาคารที่ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. การประเมินแบบไขว้ซงึ่ กรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการจะประเมินกรรมการในคณะกรรมการ

1.

2.
3.

การประเมิน
ประเมินประสิทธิภาพ
1.1 คณะกรรมการธนาคาร
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินรายบุคคล
ประเมินไขว้

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการชุดย่อย








คณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาผลการประมวลผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อทบทวนและพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพขึน้
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ส่งเสริม และสนับ สนุน ในการให้ความรู แ้ ก่กรรมการในการทาหน้า ที่กรรมการธนาคาร โดยจัดให้เข้าอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษั ทไทย (สมาคม IOD) ที่ เกี่ ย วข้องกับกรรมการอย่างน้อ ย 1 หลักสูตร ได้แ ก่
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นกรรมการภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย
และข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการดาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกากับดูแล
โดยธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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ธนาคารได้ดแู ลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิม่ พูนความรูใ้ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร เช่น ด้านทิศทางเศรษฐกิจ-ภาคธุรกิ จ: มุมมองจาก
ข้อมูลความถี่สงู พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ 2020 Cyber Security and Privacy for BoD เป็ นต้น
ธนาคารได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พานักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึง่ เทียบเคียงได้กบั หลักสูตรของสมาคม IOD อีกทัง้ สนับสนุนให้เข้าอบรม
หลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในกรณี ที่ธนาคารมีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ หากเป็ นกรรมการที่ยงั ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการ
ธนาคารจะจัดให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เพือ่ ให้ได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของการเป็ นกรรมการและความรับผิด
ตามกฎหมาย แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการตามกฎระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทัง้ หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี และธนาคารยังได้จดั หลักสูตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพือ่ เพิ่มพูนความรูใ้ นส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ปั จจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จานวน 4 คน และผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จานวน 1 คน และ
ผ่านทัง้ สองหลักสูตร DCP และ DAP จานวน 4 คน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้จดั หลักสูตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ใ้ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการเพื่อนาเสนอ
ข้อมูลที่สาคัญของธนาคาร เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการในรู ปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการร่วมกันดาเนินการ
จัดการปฐมนิเทศในเรือ่ งต่าง ๆ โดยสรุปดังต่อไปนี ้
•

การให้ ค วามรู ้ท่ ั ว ไปเกี่ ย วกั บ ธนาคารและธุ ร กิ จ ธนาคาร ได้ แ ก่ ประวั ติ ธ นาคาร เอกสารส าคั ญ ธนาคาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร วิสยั ทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้น

•

การให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ได้แก่ กฎระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ สรุ ปข้อควรระวังที่สาคัญและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ
กรรมการ ข้อเตือนใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสาหรับ
กรรมการ เป็ นต้น

•

การจัดให้มีการพบปะหารือกับผูบ้ ริหารของธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร

แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร )Succession Plan)
ธนาคารก าหนดให้มี ก ารจัด ท าแผนการสืบ ทอดต าแหน่ งผู้บ ริ ห าร เนื่ อ งจากการด าเนิ น การจัด ท าแผนดังกล่า วเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคลากร ธนาคารมีน โยบาย แผนงาน และกระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ม่ ันใจว่าการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างราบรื่น
รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพือ่ ให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการธนาคาร )Board of Directors)
คณะกรรมการได้กากับดูแลให้ธนาคารมี การปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ธนาคารกาหนด โดยถื อเป็ น
ภาระหน้า ที่ สาคัญ ของกรรมการ และพนัก งานทุก คนที่ มี ห น้า ที่ ต ้อ งปฏิ บั ติ เพื่ อ น าพาธุ รกิ จ ของธนาคารให้ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หลักการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและต่อเนื่องภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กร ที่มีหลักการสาคัญที่ทาให้ธนาคารขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิในการทางานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า คือ WE CARE: เราใส่ใจชีวิตทาง
การเงินของลูกค้ามากพอ จนเรากล้าที่จะทาในสิง่ ที่แตกต่าง เรายึดถือลูกค้าเป็ นหัวใจสาคัญในทุกสิง่ ที่เราทา เพื่อสร้าง
การเปลีย่ นแปลงให้ชีวิตลูกค้าดีขนึ ้ อย่างแท้จริง
2. ธนาคารจะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริต
คอร์ร ัป ชั น โดยยึ ด หลั ก พื ้ น ฐานส าคั ญ คื อ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลั พ ธ์ (Accountability) ความรับ ผิ ด ชอบ
(Responsibility) ความเท่ า เที ย มกั น (Equitable Treatment) ซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต (Loyalty) และโปร่ง ใสตรวจสอบได้
(Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่า
เทียมกันของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูล้ งทุนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และมีสว่ นในการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะดาเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของหน่วยงาน
ทางการทีเ่ กี่ยวข้อง
5. ธนาคารจะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
6. ธนาคารจะป้องกันมิให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสีย
รวมถึงเป็ นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
7. ธนาคารจะกาหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานที่รดั กุม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วนและทัน
ตามกาหนดเวลา
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล คณะกรรมการได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กากับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรือ่ งสาคัญ ๆ ของธนาคาร
ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการอนุมตั ิและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
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คณะกรรมการได้กาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รบั มอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซา้ ซ้อน และเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ จัดให้มีการประชุม
อย่างสม่าเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็ นประจา
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการสินเชื่อ
6. คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
)1)

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจานวนทัง้ สิน้ 6 คน โดยคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ
2 ครัง้ หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
ประธาน
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
รองประธาน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
3. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
4. นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
5. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(Mr. Michal Jan Szczurek)
6. นายปิ ติ ตัณฑเกษม
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
นายเกรียงไกร ภูรวิ ิทย์วฒ
ั นา ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริษัทในกลุม่

2.

ทบทวน และนาเสนอ หรืออนุมตั ิการลงทุนขนาดใหญ่ทเี่ กี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอานาจที่ได้รบั มอบหมาย

3.

ทบทวน และนาเสนอแผนธุรกิจใหม่ซงึ่ เป็ นกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทอื่น

4.

ติดตามความคืบหน้าการบริหารการเปลีย่ นแปลงของธนาคารซึง่ นาไปสูก่ ารเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
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5. ติดตามความคืบหน้าการบริหารแบรนด์และการสือ่ สารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดาเนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEC) และให้คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่เร่งด่วน
หรือสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. กากับดูแลการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตัลของธนาคารและแผนการลงทุน ด้าน IT เพื่ อให้แน่ใจว่า การลงทุนสาหรับ โครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบงานรองรับการให้บริการด้านดิจิตลั ของธุรกิจรวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของระบบ
8.

กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับข้อมูลของลูกค้า คุณภาพของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล

9. ติดตามการควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิในการดูแลความปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการช่องโหว่ต่อภัยคุกคาม
จากไซเบอร์เพื่อให้ขอ้ มูลมีความเชื่อถือได้และปลอดภัยเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด รวมถึงรายงาน
ให้คณะกรรมการธนาคารทราบถึงการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน IT และความปลอดภัยด้านไซเบอร์
10. การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบริหารและการกากับดูแลงานคณะกรรมการชุดย่อย
ให้มีความชัดเจน
11. ด าเนิ น การเรื่อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ามี ค วามจาเป็ น ตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ หรือดาเนินการเรือ่ งอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
)2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทัง้ สิน้ 3 คน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดงั ที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และกาหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสั่ง
ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (1)
ประธาน
กรรมการอิสระ
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์ (2)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
3. นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการ
กรรมการอิสระ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
โดยมี นางภิตติมาศ สงวนสุข ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธ นาคารมี ร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนนาเสนอคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล (NRCC) เพือ่ เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมตั ิตามลาดับ
3. ประเมินผลงานรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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4. ประเมินผลงานรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงผลงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกากับการ
ปฏิบตั ิงาน
5. พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบประจาปี (Annual Audit Plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ พิจารณารายงานกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance
Function)
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของธนาคาร รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
8. พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้างหรือการทาข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
(Audit-Related and Other Services)
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพือ่ ให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร
11. ดาเนินการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบ
เบือ้ งต้นให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็ น สมควร ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(2) กรณีทจุ ริตหรือข้อบ่งชีว้ า่ อาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
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หากคณะกรรมการธนาคารหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดาเนินการตามความเหมาะสม เมื่อได้รบั แจ้งในเรือ่ งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์อนั ควรสงสัยจากบุคคลทัง้ ภายในและ/
หรือภายนอกธนาคาร รวมทัง้ จากผูแ้ จ้งเบาะแส (Whistleblowers)
13. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนินการแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบและการสั่งการ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
14. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่ อถื อ ของรายงานทางการเงิ นของบริษั ท ในเครือ การปฏิ บัติต ามนโยบายและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกาหนดขึน้ เพื่อให้บริษัทในเครือถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
)3)

คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร มี
จานวนทัง้ สิน้ 5 คน โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามที่จาเป็ น
โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
ประธาน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
3. นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
4. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
5. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล(1)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(Mr. Willem Frederik Nagel)
หมายเหตุ
(1)
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสิงหะ นิกรพันธ์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2563

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
การสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหา คัด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ง บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี ้ โดยใช้ skill matrix
ประกอบการวิเคราะห์ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
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(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผูแ้ ทน ประธาน หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทในกลุม่ หรือกิจการที่ธนาคารมีสทิ ธิในการ
แต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทน
(ง) ผูบ้ ริหารระดับสูง
2. กลั่นกรอง พิจารณาบุคคลสาหรับเสนอชื่อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตาม
ข้อ 1.
3. เสนอแผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. ทบทวนและติดตามให้มีการนานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้อ 1. และ ข้อ 3. ไปปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิผล
และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
การกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบัติโดยรวมเกี่ ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม รวมถึง
สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้าง เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การเพิ่มมูลค่า
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารความเสีย่ งและ
ผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้กบั อัตราผลตอบแทนในตลาดเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย และ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจานวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ )
3. อนุมตั ิค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรือเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้างของผูบ้ ริหารระดับสูง (หรือในกรณี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ)
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลีย่ นแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสูงสุด มีจริยธรรมตามแนวปฏิบตั ิที่เป็ นสากล ตลอดจน
ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการดาเนินการและประสิทธิผลของการดาเนินการอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจนบทบาท ขอบเขต
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
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หน้าที่อนื่ ๆ
1. ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือได้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการทางานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชน
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
)4)

คณะกรรมการกากับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีจานวนทัง้ สิน้ 6 คน โดยคณะกรรมการกากับความเสี่ยงมี
การประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามทีจ่ าเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล (1)
(Mr. Willem Frederik Nagel)
2. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
3. นายปริญญา หอมเอนก
4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
5. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ตาแหน่ง
ประธาน

หมายเหตุ
กรรมการอิสระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ผูบ้ ริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง)

หมายเหตุ
(1)
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสิงหะ นิกรพันธ์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2563

นางสาวชวณัฐ กิจประชา ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. นาเสนอกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมถึง นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้าน
ตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านเงินกองทุน ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ (รวมถึงความเสีย่ งด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยง
ด้านอื่น ๆ
1.1 ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารในเรือ่ งนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Appetite) ระดับความเสีย่ งทีส่ ามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสีย่ ง (Risk Strategy)
ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
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1.2 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของ
ความเสี่ ย ง (Risk Concentration) ทั้ง นี ้ โดยอยู่ภ ายใต้ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ข องคณะกรรมการ
ธนาคาร
1.3 อนุมตั ินโยบายและกรอบงานที่สาคัญเพื่อใช้กากับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลความเสีย่ ง (Risk Governance) ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
1.4 กากับดูแลเงินกองทุนและการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์สภาพคล่องเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้
1.5 กากับดูแลความเหมาะสมของการกาหนดนโยบายและมาตรฐานในการจัดให้มี ระบบเทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
1.6 กากับดูแลเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ใน
การกากับดูแลความเสีย่ งในภาพรวม
2. วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ดงั กล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลได้วา่ ระดับความเสีย่ งของสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุมตั ิเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายและกรอบงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิ ภาพของ
นโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ งในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงาน
ความเสี่ยงว่าได้มีการดาเนินการโดยผูบ้ ริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
(CRO)
2.3 ทบทวนและติด ตามความเสี่ย งทัง้ หมด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุม ถึง การควบคุม
ภายใน และการกากับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
3. อนุมตั ิการแต่งตัง้ การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ในระดับจัดการชุดย่อยต่าง ๆ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิในเรื่องบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้ มาตรการในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการธนาคารและหารือแลกเปลีย่ นกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ม่นั ใจว่าธนาคาร
มีนโยบายและกลยุทธ์ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า การนาไปปฏิบัติ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ธนาคารกาหนดไว้
5. ให้คาแนะนาในการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมที่สง่ เสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดย
ผ่านทางวิธีปฏิบตั ิ (Procedure) การฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิของผูน้ า เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การกระทาของตนซึง่ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทัง้ หน่วยงานธุรกิจของตน
6. ให้คาแนะนาในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรมการ
บริหารความเสีย่ งภายใต้ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
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7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาการแต่งตัง้ หรือโอนย้ายหรือถอดถอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความ
เสี่ยงและมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและรับทราบ
KPI ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง
8. ปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ื่นใดทีค่ ณะกรรมการมอบหมายหรือกฎหมายกาหนด
)5)

คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจานวนทัง้ สิน้ 4 คน โดยคณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2
ครัง้ หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
1. นายจุมพล ริมสาคร
2. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
3. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

4. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ผูบ้ ริหารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง)

นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนีท้ ี่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.1 สินเชื่อ
1.2 การแก้ไขและการปรับปรุงหนี ้
1.3 การตัดจาหน่ายหนีส้ ญ
ู ทางบัญชี และการจาหน่ายหนี ้ NPL
1.4 การเข้าซือ้ ทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ชาระหนี ้ การจาหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
ออกจากบัญชี ซึง่ เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ และไม่ใช่ลกู หนี ้ Related Parties หรือเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้
ทีไ่ ม่เกิน SLL
2. ทบทวนคาขออนุมตั ิสินเชื่อเฉพาะเรือ่ งสาหรับลูกหนี ้ Related Parties หรือกลุม่ ลูกหนีท้ เี่ กิน SLL ก่อนนาเสนอเพือ่ ขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสินใจอนุมตั ิสนิ เชื่อของคณะกรรมการด้านสินเชื่อในระดับบริหาร
4. พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
5. ปฏิบตั ิหน้าทีอ่ นื่ ใดทีค่ ณะกรรมการมอบหมายหรือกฎหมายกาหนด
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)6)

คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจานวนทัง้ สิน้ 6 คน โดยคณะกรรมการกากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกาหนดการประชุมปี ละ 6 ครัง้ หรือตามที่จาเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธาน
กรรมการอิสระ
2. นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการ
กรรมการอิสระ
3. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(Mr. Michal Szczurek)
4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์ (1)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
5. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล (2)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(Mr. Willem Frederik Nagel)
6. นายปิ ติ ตัณฑเกษม
กรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
หมายเหตุ
(1)
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
(2)

นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสิงหะ นิกรพันธ์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2563

นายสุทธิกานต์ รุง่ ศรีทอง ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กากับดูแลแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
1.1 เห็นชอบหรือทบทวนกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละครัง้ เพือ่ ให้ม่นั ใจว่า
- เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินงานของ ธนาคาร
- โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีมีความยืดหยุน่ ทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ใน
อนาคต
- ธนาคารมีการประเมินความพร้อม หรือระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) ของเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง
ความสามารถในการรับมือกับภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 ติดตามผลการดาเนินโครงการที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นส่วนสาคัญ รวมถึงโครงการที่มีความเสีย่ งต่อการ
ดาเนินงานของธนาคาร
2. กากับดูแลให้มีนโยบายและการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ในภาวะปกติและในภาวะ วิกฤตที่
เหมาะสม โดย
2.1 เห็นชอบหรือทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละครั้ ง
2.2 สนับสนุนให้มีการจัดการโครงสร้างองค์กรทีท่ าให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามหลักการควบคุมดูแล 3 ระดับ (three lines of defense)
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2.3 ติดตามสถานะความเสีย่ ง ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงประเด็นทีม่ ีนยั สาคัญ ซึง่ ครอบคลุมการแก้ไข
ปั ญหาหรือประเด็นทีม่ ีนยั สาคัญในการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กากับดูแลงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์และให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม
4. กากับดูแลให้มีการเสริมสร้างความรูแ้ ละตระหนักถึงความเสีย่ งเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ใดที่กฎหมายกาหนด
)7)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยจะแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ (Management) เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอนุมตั ิ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับฝ่ ายจัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่าง ๆ เป็ น
ประธาน ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Committee: CEC)
มีหน้าที่ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กากับดูแลให้มีการทบทวนการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์
ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมตั ิแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี และแผนอัตรากาลัง รวมทัง้
ควบคุมจานวนพนักงานให้เป็ นไปตามแผน พิจารณาและอนุมตั ิการลงทุน โครงการสาคัญต่าง ๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร
การสือ่ สาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการเพื่อกอบกูส้ ถานการณ์ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉกุ เฉิน
รวมทัง้ พิจารณากลยุทธ์การดาเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวนผลการดาเนินงาน
2. คณะนโยบายบริหารความเสีย่ ง (Risk Policy Committee: RPC)
มีหน้าที่ประเมิ นความถูกต้องและความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ อ ทบทวนและรับรองหรืออนุมัติ
นโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การ
อนุมตั ิสนิ เชื่อสาหรับผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ตามอานาจอนุมตั ิทไี่ ด้รบั มอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (Bank Non Financial Risk Committee: BNFRC)
มีหน้าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้าน
กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และมั่นใจว่าผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานที่รบั ผิดชอบมีการดาเนินงานอย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมในเรือ่ งต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
4. คณะพิจารณาสินเชื่อ (Credit Underwriting Committee: CUC)
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสินใจอนุมตั ิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงของ
ผูอ้ อกตราสารหนี ้ รวมถึงอนุมตั ิสนิ เชื่อตามอานาจที่ได้รบั มอบหมาย ให้ความเห็นชอบสาหรับสินเชื่อที่เกินอานาจอนุมตั ิก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา นอกจากนี ้ คณะพิจารณาสินเชื่อสามารถมอบอานาจช่วงและมอบอานาจในการลงนามแก่บคุ คลที่
เกี่ยวข้องได้ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร
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5. คณะปรับปรุ งคุณภาพสินเชื่อ (Credit Restructuring Committee: CRC)
มีหน้าที่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนีท้ ุกประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้รบั มอบหมาย พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่
เกี่ ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสิน เชื่ อ ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมัติก ารปรับ โครงสร้างหนี ้ ทบทวนสถานะ
แผนการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ ยวกับลูก หนีท้ ี่อยู่ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้างหนี ้ หรืออยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิ บัติตามเงื่อนไข
(Nursing Period) โดยไม่คานึงถึงชัน้ หนี ้ หรือลูกหนีท้ ี่เป็ น NPL และการตัดหนีส้ ญ
ู ทางบัญชี (Write off)
6. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO)
มีหน้าที่วางหลักเกณฑ์และการปฏิบตั ิการในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน ให้ความเห็นชอบ /
อนุมตั ิการทาธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน รวมทัง้ กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด การบริหารเงิน การบริหารทุนทางเศรษฐกิจด้านตลาด
7. Project Investment Committee, Digital Strategy Committee
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รับทราบ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทสี่ าคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทัง้ ผลการบริหารและปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee: HRC)
มี ห น้า ที่ พิ จ ารณาอนุมัติ ก รอบการก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การบริห ารงานทรัพ ยากรบุค คล มาตรฐานการก าหนด
ค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหาร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส
และเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ า กว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติโครงสร้างการจัดลาดับชั้นงาน (Job Grade) การจัด
ตาแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้างการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
9. คณะกรรมการกาหนดโทษทางวินัย (Disciplinary Action Committee: DAC)
มีหน้าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผูก้ ระทาผิดวินยั และพิจารณาการชดใช้ความเสียหายให้แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Customer Management Committee )CMC)
มีหน้าทีก่ ากับดูแลด้านประสบการณ์แก่ลกู ค้าและบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้มีการดาเนินการอย่างเหมาะสม
9.3

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้พิจารณาถึ งความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ความรู ค้ วามสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ โดยไม่จากัดเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินธุรกิ จของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) มาประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
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ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
1.

การสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีส่วนสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ดังนัน้ เพื่อเสริมสร้างความเป็ นอิสระให้กบั กรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ รวมทัง้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบายใน
การพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
สามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ และมีการนาตารางความรูค้ วามชานาญ
(Skills Matrix) มาเป็ น เครื่อ งมื อ ประกอบการพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณา สรรหาและกลั่นกรอง ผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรือ
ผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทัง้ นี ้ เพื่ อ มิให้บุคคลที่ จ ะพิ จารณาให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิ สระมี ลกั ษณะที่อ าจท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติใด ๆ ได้อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการจึงมีนโยบายกาหนดให้กรรมการอิสระมีการ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก หาก
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้
จะต้องพ้นจากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดื อนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
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4.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มี ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิ จกับธนาคาร บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูม้ ี อานาจควบคุม ของ
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ธนาคารหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพ ย์ที่มีตัวตนสุทธิ ข องธนาคารหรือตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง
หนึง่ ปี ก่อนวันทีม่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุม ของธนาคาร และไม่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุม หรือ หุ้น ส่ว นของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

7.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

8.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร

9.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

10.

ไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในธนาคารต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก เว้นแต่ได้พน้ จากการเป็ นกรรมการในธนาคารเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี

11.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร

ทัง้ นี ้ หากคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี ประกาศปรับปรุ ง / แก้ไขเพิ่มเติม / ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระก็ให้ถือปฏิบตั ิตามได้ในภายหลัง
2.

การสรรหากรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล จะเป็ น ผู้พิ จารณาสรรหาและกลั่น กรองผู้ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ทางการที่กาหนดและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนีม้ ีการนา
ตารางความรูค้ วามชานาญ (Skills Matrix) มาเป็ นเครื่องมือประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดของธนาคารและของหน่วยงานทางการ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติสว่ นตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ทักษะ ความรูค้ วามชานาญ ความสามารถและประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ มีความเป็ นผูน้ า รวมถึงความ
เป็ นอิสระ พร้อมด้วยวิสยั ทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถนาธนาคารไปสูก่ ารเติบโตที่ม่ นั คงและยั่งยืน
ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคารด้วย
ในกรณีตาแหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการที่จะมา
ดารงตาแหน่งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยให้
อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนนัน้ จะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
การแต่งตัง้ กรรมการโดยที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารก าหนดให้ใช้วิธี การพิจ ารณาแต่งตั้งเป็ น รายบุค คล โดย
กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.

การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอ้ งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ และพิ จารณาผูท้ ี่มี ทกั ษะด้านวิช าชี พ คุณ สมบัติ เฉพาะด้าน และประสบการณ์
รวมทัง้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาดารงตาแหน่ง นอกจากนี ้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของทางการ พร้อมทัง้ มีการนาตารางความรูค้ วามชานาญ
(skill matrix) มาประกอบการพิจารณาด้วย
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4.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารตัง้ แต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร” ขึน้ ไป คณะกรรมการสรร
หา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทาหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดารงตาแหน่งทัง้ จากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อกาหนดและข้อบังคับของ
ธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
สาหรับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริหาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตัง้
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ดาเนินการจัดทาแผนสืบทอดผูด้ ารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
ในกรณีที่บางตาแหน่งได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะพิจารณาดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าก่อนครบวาระดังกล่าว
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าลได้รบั มอบหมายให้ดาเนิน การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงสุดในแต่ละปี สาหรับปี 2563 ได้มีการประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทากาไร
ประสิท ธิ ภ าพ การบริห ารต้น ทุน ความสามารถในการสร้า งรายได้ในอนาคต การบริห ารความเสี่ ย ง การ
ปรับเปลีย่ นสูด่ ิจิทลั การเติบโตอย่างยั่งยืน

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินงานของบริษัทย่อย ทัง้ ในด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์
นโยบาย เป้าหมาย และการแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนเพื่อเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดองค์กรภายใน
ของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัท
ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้กาหนดนโยบาย “การกากับแบบรวมกลุม่ ” (Consolidated Supervision
Policy) ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วยนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1.

นโยบายบัญชีและการรายงานทางการเงิน

เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพือ่ ให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การจัด ทางบการเงินรวมสาหรับ บริษัท ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในรู ปแบบและเนื อ้ หาเดียวกัน กับ ธนาคาร และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงิน และบัญ ชี ดังกล่าวมาเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตาม
ผลการดาเนินงาน
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2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Policy on Confidential &
Insider Information and Conflict of Interest)

นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริษัทย่อยต้องดาเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการของธนาคาร
นโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Policy
on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบาย
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทย่อย
3.

นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันและนโยบายที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวของ
ธนาคาร รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อแสดงความมุง่ มั่นของธนาคารและบริษัทย่อยในการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน การให้ รับสินบนหรืออามิสสินจ้าง ทัง้ จากเจ้าหน้าที/่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4.

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษัทย่อย โดยครอบคลุมความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยและส่งผลต่อความมั่นคงแก่บริษัทย่อย ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk
Management) การบริห ารความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่อ ง (Liquidity Risk Management) การบริห ารความเสี่ย งด้านปฏิ บัติ ก าร
(Operational Risk Management) และการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) และนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งด้าน Market Conduct และนโยบายการจัดทาแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปั ญหา (Recovery
Plan)
5.

นโยบายด้านการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุนให้บริษัทย่อยถือปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนินการของบริษัทย่อยเป็ นไปตามนโยบายด้าน
การกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้องในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น การปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของทางการ การปฏิบตั ิตามนโยบาย ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย การรู จ้ กั ตัวตนของลูกค้า
และการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
6.

นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)

เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของธนาคารซึง่ เป็ นสถาบันการเงิน ทัง้ ในด้านของการใช้ชื่อ เครือ่ งหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทย่อย
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7.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)

เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของตรวจสอบ บทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อันสัมพันธ์รว่ มกับบทบาท
หน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชีภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลบริษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ม่นั ใจว่าธนาคาร รวมทัง้ บริษัทย่อยมีวฒ
ั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2

การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน

เพือ่ ให้การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็ นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการกากับแบบรวมกลุม่ คณะกรรมการ
จึงกาหนดนโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนในบริษัทย่อย ดังนี ้
1. ธนาคารจะแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริษัท ต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตัง้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร (กรณีการแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การเฉพาะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลกั ษณะ
คล้ายสินเชื่อทุกบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแ ลบริษัทย่อย จะพิ จารณานาเสนอกรรมการผูแ้ ทนจากผูบ้ ริหารของ
ธนาคาร โดย
4.1
การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนใหม่ ให้นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการ
โดยผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
หรือ โดยแนวปฏิบตั ิอื่นทีค่ ณะกรรมการธนาคารจะกาหนดขึน้ ในอนาคต
4.2 การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนเดิม กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ ให้นาเสนอคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเสนอให้คณะกรรมการรับทราบ
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหาร เข้าร่วมเป็ นกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม
6. คุณสมบัติหลักของผูท้ ี่จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูแ้ ทน รวมถึง
• เป็ นผูท
้ ี่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิ จของบริษัทในกลุ่มฯ ที่จะไปเป็ นตัวแทน (เปิ ดเผยตามแบบฟอร์ม CG
001-01 (1))
• เป็ นผูท
้ ี่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
• เป็ นผูท
้ ี่อยูใ่ นขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในกลุม่ ฯ ที่จะไปเป็ นตัวแทน
• เป็ น ผูท
้ ี่มีคุณ สมบัติต ามข้อกาหนดของหน่ว ยงานกากับดูแลที่เกี่ ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็ นต้น
7. ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรือหลายอย่างในบริษัทอืน่ ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ

ส่วนที่ 2 หน้า 134

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8. พนักงานที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริษัทที่ธนาคารส่งเข้า
ร่วมเป็ นกรรมการบริษัท
9.4.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูแ้ ทน
1. กรรมการผูแ้ ทนทุกคนจะไม่รบั ค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทัง้ ผลตอบแทนทุกประเภททัง้ ในรู ปที่เป็ นตัวเงิน
และไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผูแ้ ทนของบริษัทย่อยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับของธนาคาร โดย Lead Director จะทาหน้าทีร่ ว่ มกับ
2.1 กลยุทธ์องค์กร ที่จะเป็ นผูส้ อื่ สารถ่ายทอดนโยบายปั จจุบนั จากธนาคารให้กรรมการผูแ้ ทนทราบ
2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทย่อย
เพือ่ กากับดูแลให้มีการรายงานประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการกากับความเสีย่ งของ
ธนาคารทุก 6 เดือนหรือตามความเหมาะสม
3. ติดตามและควบคุมการดาเนินการของบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธนาคาร
และหน่วยงานทีก่ ากับดูแลธนาคารกาหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ ไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริษัทย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีนยั สาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร
เช่ น การเพิ่ ม ทุน / ลดทุ น ของบริษั ท ย่ อ ย การซื อ้ ขาย/ ควบรวมกิ จ การ การเปลี่ย นแปลงฐานะทางการเงิ น การ
เปลีย่ นแปลงด้านธุรกิจ หรือการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/ กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิทธิของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9.4.4 รายการที่ ก รรมการผู้ แ ทนของบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากธนาคารก่ อ นการลงมติ ในการประชุ ม
คณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรือเปลีย่ นแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปั นผล
4. การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วของบริษัท
5. การขายสินทรัพย์ทสี่ าคัญในการดาเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ/ การเปลีย่ นแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมลู ค่า 15% ของ Net Tangible Asset
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7. การเลิกกิจการ/ หยุดพักชาระหนี/้ ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทัง้ กับธนาคารและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัท
9. การกูย้ ืมเงินที่มีขนาดรายการตัง้ แต่ 15% ของ NTA และการทาสัญ ญาคา้ ประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการ
ตัง้ แต่ 15% ของ NTA
10. การเปลีย่ นแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรือ่ งอื่น ๆ ของบริษัทย่อยทีก่ รรมการผูแ้ ทน หรือ หน่วยงานที่กากับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูแ้ ทนอย่างมีนยั สาคัญ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ให้ความสาคัญในการถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง การใช้ขอ้ มูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การห้ามจ่ายสินบน
เพื่ อผลประโยชน์ท างธุรกิ จ หรือ การตกลงทางธุรกิ จใด ๆ ทั้งกับ ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ท างการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง
นอกจากนี ้ ธนาคารได้กาหนดนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายใน (Policy on Confidential & Insider Information and Conflict of Interest) รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินยั
และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงานเป็ นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.5

9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ขอ้ มูลภายใน
ธนาคารได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทัง้ มีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานเรื่อง
การทาธุรกรรมที่อาจมีหรือเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคู่มือปฏิบตั ิงานเรื่องการซือ้ /ขายและลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารลงนามรับทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร มี
หน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีแก้ไขเพิม่ เติม) ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารพร้อมผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดือน นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหาก
มีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้ ธนาคารจึงได้กาหนดให้หน่วยงานบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการเป็ น
หน่วยงานเดียวทีท่ าหน้าที่ในการนาส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
ก.ล.ต. โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ตามลาดับ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
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สาหรับแนวทางการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ธนาคารได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยและการ
กระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ยึด
มั่น ในจรรยาบรรณวิชาชี พ และปฏิบัติ ต่อ ผูม้ ี ส่วนได้เสีย ทุก ฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม สอดคล้อ งกับ แนวปฏิ บัติต ามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน และห้ามพนักงานที่มีโอกาสได้รบั ข้อมูลภายในเป็ นประจา หรือ
บุคคลที่มีโอกาสได้รบั ข้อมูลภายในเพียงบางโอกาสทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณชน และห้ามนาข้อมูลภายในที่ได้รบั เปิ ดเผยแก่ครอบครัวและ/หรือบุคคลอื่นตลอดเวลาแม้พนักงานและ/
หรือครอบครัวนัน้ ๆ จะมิได้ซื อ้ /ขายหลักทรัพย์ และ/หรือจะมิได้ประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานแสวงหา
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรือเพื่อบุคคลอื่น นอกจากนีใ้ นกรณีที่มีเหตุการณ์อนั อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารจะทาการกาหนดช่วงเวลาการห้ามซือ้ /ขายหลักทรัพย์เพิม่ เติม สาหรับกลุม่ คนที่ได้รบั ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
นัน้ ๆ อีกด้วย
ทัง้ นี ้ กากับการปฏิบตั ิงานจะทาหน้าที่สนับสนุนฝ่ ายจัดการ ในการบังคับให้เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิบตั ิงาน รวมทัง้
จัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติด ตามการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน การใช้ขอ้ มูลภายในตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ หรือการตกลงทางธุรกิจใด ๆ ทัง้ กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ธนาคารได้กาหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินยั และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานเป็ นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ น
ธรรม
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี )audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 14,490,000 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญ ชีที่ผสู้ อบ
บัญชี สังกัด ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 458,370 บาท
9.6.2

ค่าบริการอืน่ )non-audit fee)

ธนาคารและบริษั ท ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบเพื่ อวัต ถุป ระสงค์เฉพาะ (Special
Purpose Audit Engagement) และการตรวจสอบตามวิ ธี ที่ ต กลงร่ว มกั น (Engagement to Perform Agreed-Upon
Procedures) ให้แก่
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- ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมามีจานวนรวม 6,510,000 บาทและจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี ที่ผา่ นมา มีจานวนรวม 10,835,000 บาท
- ไม่มีค่าสอบบัญ ชีจากสานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญ ชีและสานัก
งานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่เปิ ดเผยข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ที่มีสถานะ
เป็ นบริษัทย่อยของธนาคารเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี 2562 ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอื่น ๆ

ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิ ภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ย่งั ยืนในระยะยาว รวมทัง้
สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย สังคม และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย จากความตัง้ ใจดังกล่าวทา
ให้ธนาคารได้รบั ผลการประเมินด้า นการกากับดูแลกิ จการบริษั ทจดทะเบี ยนในระดับ “ดีเลิศ ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD มาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ดาเนินการเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดอี ย่างเคร่งครัด ซึง่ สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ของสานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ ในระดั บ มาตรฐานสากล อาทิ เช่ น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard),
Sustainability Disclosure Standard (GRI standard) และ Sustainability Reporting Disclosure (SDG)
ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแล
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และบริบทของธนาคารที่มีการเปลีย่ นแปลงตามปั จจัยต่าง ๆ ซึง่ ประเด็นสาคัญที่ได้เห็นชอบ
ให้มีการดาเนินการในปี นปี ้ ระกอบด้วย
หลักการกากับดูแลกิจการ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการธนาคารได้แก่
หลักปฏิบตั ิที่ 1:
บทบาทความรับผิดชอบของคณะ กรรมการในฐานะผูน้ าองค์กร (รวมถึง
การดูแลการจัดการบริการลูกค้าเป็ นธรรม)
หลักปฏิบตั ิที่ 2 :
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 3 :
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 4 :
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่วนที่ 2 หน้า 138

สิง่ ทีธ่ นาคารดาเนินการ
ในปี 2563 ธนาคารได้นาหลักปฏิบตั ิที่ 1– 8 มาปฎิบตั ิ
แล้ว โดยสิง่ ที่ได้ปฏิบตั ิเพิม่ ในปี 2563 ได้แก่
1.การจัดทารายงานความยั่งยืนสาหรับปี 2562 แยกจาก
รายงานประจาปี 2562 และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2563
2.กาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยกากับดูแลด้าน
สารสนเทศ
3.จัดตัง้ หน่วยงาน Market Conduct เพือ่ ดูแลความเป็ น
ธรรมให้ลกู ค้า
4.จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปแบบการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หลักปฏิบตั ิที่ 5:
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 6:
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิที่ 7:
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิที่ 8:
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการ สือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้

ให้โบนัสเป็ นหุน้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง 2563 - 2565
อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดบางส่วนของแนวปฎิบตั ิ
ดังกล่าวที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิได้โดยมีเหตุผลดังนี ้
1. แนวปฎิบตั ิเรือ่ งจานวนกรรมการซึง่ ไม่ควรเกิน 12 คน
ข้อพิจารณาของธนาคาร: ธนาคารมีจานวนกรรมการ
14 คน ซึง่ พิจารณาว่ากรรมการทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับ
โครงสร้างคณะกรรมการของโครงการรวมกิจการที่
ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2562
2. แนวปฎิบตั ิเรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ใน
รายละเอียดให้ครบถ้วน
ข้อพิจารณาของธนาคาร: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ น
Nominees เป็ นแนวปฏิบตั ิปกติของนักลงทุน
ต่างประเทศที่มี Custodian เป็ นตัวแทนดูแลหุน้
ธนาคารจึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักการ

ในปี 2563 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิม่ เติม ดังนี ้
Directors
1. นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ

•
•
•
•

2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

•
•
•

3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส

•
•
•

4. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

•
•
•

หลักสูตรอบรม
2020 Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top, ธนาคารแห่งประเทศไทย
2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Boardroom Success Through Financing and Investment
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

5. นายธีรนันท์ ศรีหงส์

6. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล

7. นายจุมพล ริมสาคร

8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ

10. นายปริญญา หอมเอนก

11. นายมิฮาว ยาน ซูเร็ค

12. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top, ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Risk Management Programe for Corporate Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

13. นายปิ ติ ตัณฑเกษม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

10.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของพนักงาน และการดาเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้า ผูล้ งทุน หน่วยงาน
ทางการ รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รบั การปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร สังคมรอบข้าง
และระบบเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวม ธนาคารมีน โยบายในการดาเนิ นธุรกิ จที่ นาไปสู่การเติ บโตอย่ างยั่งยื น ด้ว ยการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงาน การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์และบริการ เพื่ อตอบสนองความต้องการลูกค้า การพัฒ นาและเพิ่ม คุณ ค่า
บุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้า ง
คุณค่าร่วมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายของธนาคาร รวมถึงไม่ฝ่าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า
สิง่ แวดล้อม
ตามหลักการ 8 ประการของธนาคาร ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารให้ความสาคัญยิ่งต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม ตามที่กาหนดไว้ในนโยบาย เรื่อง การกากับดูแล
กิจการ ในหมวดบทบาทผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพือ่ ให้ผู้
มีสว่ นได้เสียได้รบั สิทธิอย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้มีระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้าและดาเนินการแก้ไข
ปั ญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กบั คู่
ค้าอย่างเคร่งครัด ดาเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน ปฏิบตั ิตอ่
พนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้
โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และมีการกาหนดผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีขนึ ้ ในองค์กร
2. การต่อต้านคอร์รัปชัน
ธนาคารตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นสาเหตุสาคัญต่อการทาลายความเชื่อมั่นของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อการดาเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนส่งผลให้ธนาคารต้องสูญเสียผลประโยชน์ หรือมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนัน้ ธนาคารจัดให้มี
นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันเพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และธนาคารได้กากับดูแลให้กรรมการ
และพนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยธนาคารมีมาตรการดูแล
และให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู้ ปี่ ฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสการกระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยสร้างความตระหนักถึงการมีสว่ น
ร่วมที่จะรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชันมิให้เกิดขึน้ ภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีป่ ราศจาก
การคอร์รปั ชัน และทาให้ม่ นั ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่มีการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการคอร์รปั ชัน รวมถึงการส่งเสริมให้
กรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตระหนักถึงความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสีย่ งที่ดี
ภายในองค์กร
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของธนาคารโดยธนาคารตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จาก
การดาเนินธุรกิ จในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารจึงยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ กฎหมายแรงงานและ
มาตรฐานสากลที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศอย่างเคร่งครัด ธนาคารกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิตามหลักการต่างๆ ใน
นโยบายอย่างเคร่งครัดในการดาเนิธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิ มนุษยชนและผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท
พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน กลุม่ เปราะบางและกลุม่ ด้อยโอกาสอื่นๆ เช่น ผูพ้ ิการ ชนพืน้ เมือง เป็ นต้น
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักถึงคุณ ค่าของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารและการสร้างประโยชน์ให้สงั คม
ธนาคารจึงมุ่งคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซงึ่ พนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นเหมาะสม เป็ นธรรมแก่พนักงาน การ
จัด ให้มี ระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลในเรื่อ งการแต่งตั้ง โยกย้า ย รวมถึงการให้เงิ น โบนัส และการลงโทษที่ ชัดเจน การให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธนาคารให้ความสาคัญกับความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร ธนาคารมุ่งเน้นการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ภาพ และให้บริการที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้า โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม และดูแลการปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ
สาหรับ ปี 2563 ธนาคารกาหนดมาตรการในการดูแลลูกค้าที่ ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 โดยธนาคารได้กาหนด
แนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล รวมถึงสินเชื่อ
เอสเอ็มอี เป็ นต้น
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารให้ความสาคัญในการมีสว่ นช่วยดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ จากการวางนโยบายด้านสินเชื่อที่มีความระมัดระวังถึง
ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมการให้สินเชื่ อเพื่ อการสนับสนุน โครงการที่ มีวัตถุประสงค์เพื่ อการดูแลรัก ษา
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านอาคารและสถานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามหลักการของ
United Nation Global Compact (UNGC) ธนาคารสนับสนุนให้มีโครงการรณรงค์ต่างๆ และการใช้อปุ กรณ์ในอาคารที่สามารถลด
ปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศ นา้ และขยะ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ธนาคารสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสานึกให้กบั ชุมชนและสังคมทั่วประเทศผ่านกิจกรรม
“เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” รวมถึงการให้ความช่วยเหลือโครงการทางสังคมต่าง ๆ ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อ
สร้างโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน รวมทัง้ สังคม เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ีขนึ ้ อย่างยั่งยืน
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นอกจากนีธ้ นาคารยังสนับสนุนให้มีมาตรการในการดูแลสังคมในช่วงระหว่างที่มกี ารแพร่ระบาดของเชือ้ COVID – 19 โดย
ได้สนับสนุนให้มีการสมทบทุนการกุศลเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองเชือ้ COVID – 19 ผ่านการร่วมบริจาคทางแอพพลิเคชั่นปั นบุญ
8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ
ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน
กระบวนการประเมินประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน
1. การระบุประเด็นด้าน 2. การจัดลาดับประเด็นด้าน
ความยั่งยืน
ความยั่งยืนที่สาคัญ
ระบุและพิจารณาประเด็น จัดลาดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่
ด้านความยั่งยืนทีม่ ี
สาคัญและเกี่ยวข้องกับธนาคาร
ผลกระทบต่อธนาคารอย่าง ตามข้อมูลที่ได้รบั จากหน่วยงาน
มีนยั สาคัญ
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูม้ ีสว่ นได้
เสีย

3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและ
อนุมตั ิประเด็นสาคัญด้านความ
ยั่งยืนโดยผูบ้ ริหารและ
คณะกรรมการบริษัท

4. การทบทวน
ทบทวนความเกี่ยวข้องและ
ความสาคัญของประเด็น โดย
การมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้
เสียจากภายในและภายนอก
องค์กร

ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนทีม่ ีความสาคัญต่อธนาคารและผูม้ สี ว่ นได้เสียปี 2562-2563 ประกอบด้วย 12 ประเด็น ได้แก่
1. การสร้างประสบการณ์ที่ดีตอ่ ลูกค้า
2. การเปลีย่ นแปลงองค์กรสูย่ คุ ดิจิทลั
3. การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. ระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์
5. ธรรมาภิบาล
6. การให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
7. การบริหารจัดการความเสีย่ ง
8. การสรรหาและรักษาบุคลากร
9. การให้ความรูแ้ ละการเข้าถึงทางการเงิน
10. การให้สนิ เชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
11. ความเสีย่ งและโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
12. ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของธนาคาร
สาหรับรายละเอียดของโครงการต่างๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Report) ได้จากเวบไซต์ของ
ธนาคาร https://www.tmbbank.com/sustainability หรือสแกน QR Code
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของธนาคาร โดยให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิ ผลโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหากาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการ IT Oversight ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
นโยบาย กระบวนการบริหารความเสีย่ งและการกากับดูแลกิจการที่ดี
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหน่วยงานต่าง ๆรวมถึงรายการระหว่างกัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการ
ตรวจสอบยังเป็ นเครือ่ งมือให้ฝ่ายบริหารนาไปพัฒนากระบวนการและการควบคุมภายในตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วม
ประชุมด้วย ได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึง่ นาเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผูต้ รวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามองค์ประกอบสาคัญ
5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิง านของฝ่ ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร ซึง่ โดยทั่วไปอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนาและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยเสี่ยง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและมีความคลุมเครือสูง ซึง่ รวมทัง้ ปั จจัยเสี่ยงอันเกิดจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 นอกจากนีย้ งั ได้มีการติดตามพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการการควบคุมภายในโดย
ฝ่ ายบริหารอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คาแนะนาต่อฝ่ ายบริหารและติดตามการดาเนินงานตามข้อสังเกตจาก
การตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ น
กรรมการอิสระ ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
ในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหารระดับสูงจากกลุม่ งานที่ เกี่ยวข้อง
และผูส้ อบบัญชีตามกาหนดวาระ รวม 13 ครัง้ เพื่ออนุมตั ิ เห็นชอบ รับทราบและพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี ้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย โดยหารือร่วมกับ
ผูส้ อบบัญ ชีแ ละผูบ้ ริห ารหน่ว ยงานด้า นการเงิน รวมทัง้ ผูส้ อบบัญ ชีได้ร ายงานประเด็น ที ่พ บจากการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ รายงานการเงิน
ดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ และเชื่อถือได้ ตามหลักการบัญชี ที่รบั รองทั่วไป รายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ผา่ นการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

•

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นที่เพี ยงพอ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระโดยให้ความ
คุม้ ครองกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความเป็ นธรรมกับผูถ้ กู กล่าวหา มีการหารือกับผูต้ รวจสอบภายใน ในการวางแผนการ
ตรวจสอบและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็ น
อิสระในการปฏิบ ตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยมีการติด ตามการปฏิบ ตั ิงานทุกเดือน รวมถึง พิจ ารณารายงานผลการ
ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

•

การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการ
สอบทานการปฏิบตั ิงานของธนาคาร เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ ประกันภัย สานัก งานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ น ต้น และ
รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธนาคาร โดยมีการกากับ ให้มีการปรับปรุ ง แก้ไข
และติดตามผลอย่างใกล้ชิด

•

ผูส้ อบบัญชี
ให้ขอ้ เสนอแนะในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
เป็ นอิสระ และคุณภาพงานที่ผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ
โดยเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี

•

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึด หลักความสมเหตุสมผล ความ
โปร่งใส และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงาน ก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบอย่างเป็ นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยไม่มีขอ้ จากัดในการได้รบั ข้อมูลและความร่วมมือจากธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็น ว่า รายงานทางการเงิน จัด ท าอย่างถูกต้ อง และมี ก ารเปิ ด เผยข้อมูลทางการเงิน ที่ เพี ย งพอ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูส้ อบบัญชีภายนอกมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ รายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็ นปกติทางธุรกิจ รวมถึงมีการเปิ ดเผย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไปและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มี
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ถกู ต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของทางการอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ ยังคงต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความ
ผันผวน ไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและมีความคลุมเครือสูง ซึ่งรวมทัง้ ปั จจัยเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชือ้ โควิด 19 นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิและการบังคับใช้การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ให้
การฝึ กอบรมที่จาเป็ นแก่พนักงาน รวมทัง้ กระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ไข และ
มาตรการทางวินัยต่อ ผู้ที่รบั ผิ ด ชอบเพื่ อให้ก ารปฏิ บัติ งานบังเกิ ด ผลอย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เน้นยา้ ให้ฝ่ายบริหารแก้ไขการดาเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับการปฏิบัติงานของธนาคาร
11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ นางภิตติมาศ สงวนสุข ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ (หัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน)
(รายละเอียดข้อมูลประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประวัตกิ ารเข้ารับการฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
11.3.2 หัวหน้างานกากับการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ นายกิตติชยั สิงหะ ดารงตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกากับการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดข้อมูลประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประวัตกิ ารเข้ารับการฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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12.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี
ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยคานิยามและลักษณะความสัมพั นธ์
นโยบายการกาหนดราคา รายการทางธุรกิจที่สาคัญกับผูบ้ ริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงเหลือกับบุคคล
หรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ผลตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผบู้ ริหารระดับสูงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
12.1

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในการทาธุรกิจ ธนาคารจะยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง โปร่งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็ นสาคัญโดยธนาคาร
ได้ให้ความสาคัญ ต่อการป้อ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ ย วโยงกันตาม
ข้อกาหนดของทางการ จึงได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารขึน้ ไปเปิ ดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือ
ความเกี่ ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันเป็ นประจาทุกไตรมาส และได้จัดทานโยบาย TMB Policy on
Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทัง้ คูม่ ือปฏิบตั ิในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีหรือเข้าข่ายมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการพิจารณาทารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะ
ดาเนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทัง้
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิรายการและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่
ประชุม รวมทัง้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
12.2

ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อโดยตรง แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้อง สาหรับการให้สินเชื่อหรือลงทุนใน
กิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผลการดาเนินงาน
หรือวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ต้องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้าทั่วไป มีการควบคุมปริม าณการให้สินเชื่อหรือลงทุน
มิให้มีปริมาณเกินสมควร และต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์ โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง
ต้องไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่
อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งซึ่งมีขนาดของรายการสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ น
ธรรมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะทารายการ สาหรับ รายการที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จะมีการรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะๆ ทัง้ นี ้ รายการทัง้ หมดจะถูกเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการ
กาหนด
สาหรับการทารายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมั่นในหลักการเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร และผูถ้ ือหุน้
โดยอย่างน้อยจะต้องมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป (arm’s length basis) ตามที่กาหนดไว้ในนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น รวมทัง้ จะมีการปรับปรุงนโยบายและคูม่ ื อปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่องด้วย
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12.3

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของ
ธนาคารโดยตรง

ธนาคารไม่มีการให้บคุ คลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุน้ ของ
ธนาคารโดยตรง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ในการอ่านคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร ผูล้ งทุนควรอ่านประกอบกับงบการเงินของธนาคาร ซึ่งมีการสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ ซึ่งในบางกรณีฝ่ายบริหารจะต้องใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนัน้ ๆ
เพื่อให้การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1

งบการเงิน
งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 ตรวจสอบโดย คุณชาญชัย สกุลเกิ ดสิน ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญ าต
เลขทะเบียน 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
13.2

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี

สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของธนาคารสาหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 - 2563 ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี แ ละได้แ สดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ที่ยงั ไม่ถงึ กาหนด
ชาระ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี ้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ
รวมสินทรัพย์

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของ 2562 ร้อยละของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์
รวม
รวม

21,943
211,185
3,788
11,959
134,351
8,599
1,392,925
8,533
(52,978)
1,348,480
6,037
24,039
22,546
1,980
13,425
1,808,332
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1.2
11.7

2561

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม

23,853
236,311

1.3
12.7

15,234
113,522

1.7
12.7

0.2
0.7
10,399
7.5 166,265
0.5
8,953
77.0 1,392,225

0.6
8.9
0.5
74.9

7,917
73,477
4,577
685,707

1.0
8.2
0.5
77.0

1,882
-

0.1
-

1,308
-

0.1
-

(45,477)
74.6 1,348,630
0.3
4,810
1.3
23,642
1.2
22,363
0.1
1,496
0.7
11,468
100.0 1,858,190

(2.5)
72.5
0.3
1.3
1.2
0.1
0.6
100.0

(32,975)
654,040
2,614
11,876
2,592
401
5,463
891,713

(3.7)
73.4
0.3
1.3
0.3
0.6
100.0

0.5
(2.9)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีส้ ินอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ ่อี อกและเงินกูย้ ืม
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 106,223,552,373 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2561: 44,108,738,479 หุน้ )
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 96,409,416,880 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2562: 96,359,354,380 หุน้ และ
31 ธันวาคม 2561: 43,851,893,110 หุน้ )
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของ 2562 ร้อยละของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์
รวม
รวม

1,373,408
75,909
3,895
432
9,268
88,965
4,366
2,820
3,500
20,885
20,134
1,603,582

76.0 1,398,112
4.2
86,626
0.2
3,382
418
0.5
9,719
4.9 108,835
0.2
5,150
0.2
1,855
0.2
4,730
1.2
18,186
1.1
26,366
88.7 1,663,379

2561

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

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม
72.9
7.2
0.4
0.8
4.0
0.1
0.1
2.0
1.5
89.0

100,912

5.6

100,912

5.4

41,903

4.7

91,589

5.1

91,541

4.9

41,659

4.7

43,322
5,798

2.4
0.3

43,217
6,042

2.3
0.3

404
4,811

0.5

0.2
3,000
2.7 48,905
10.4 98,779
10.4 98,779
100.0 891,713

0.3
5.5
11.0
11.0
100.0

10,091
53,913
204,713
37
204,750
1,808,332
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
หน่วย : ล้านบาท
2563
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึน้ หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่า และภาษีเงินได้
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

72,320
18,515
53,805
15,921
5,346
10,575
-

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ 2562
ร้อยละ
2561
ร้อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม
รวม
78.1 39,837
71.1 35,128
56.6
20.0 12,972
23.2 10,631
17.1
58.1 26,865
47.9 24,497
39.5
17.2 11,343
20.2 12,764
20.6
5.8
3,245
5.7
3,427
5.5
11.4
8,098
14.5
9,337
15.1
1,528
2.7
1,529
2.4

-

-

(22)

-

(11)

-

1,726
678
363
1,644
68,791

1.9
0.7
0.4
1.7
74.2

1,956
324
1,072
39,821

3.5
0.6
1.9
71.1

11,963
64
663
48,042

19.2
0.1
1.1
77.4

16,536
66
6,170
1,799
7,051
31,622

17.8
0.1
6.7
1.9
7.6
34.1

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

37,169
24,831
12,338
2,223
10,115

40.1
26.8
13.3
2.4
10.9

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

34.2
18.5
15.7
2.8
12.9

30,567
16,100

49.2
25.9
23.3
4.6
18.7
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ
2562
ร้อยละ 2561
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม

2563
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมเครื่องมือที่ใช้สาหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ร้อยละ
ของรายได้
รวม

-

-

423

0.7

(80)

114

0.1

-

-

-

-

(21)

-

-

-

-

-

(21)

-

(41)

(0.1)

(10)

-

(14)
58

0.1

(76)
306

(0.1)
0.5

18
(72)

(0.1)

(179)

(0.2)

1,338

2.4

(48)

(0.1)

(187)

(0.2)

-

-

-

-

680

0.7

(112)

(0.2)

79

0.1

(63)
251
309
10,424

(0.1)
0.2
0.3
11.2

(245)
981
1,287
8,509

(0.4)
1.8
2.3
15.2

(6)
25
(47)
11,554

(0.1)
18.6
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
2563

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ
2562
ร้อยละ 2561
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม

ร้อยละ
ของรายได้
รวม

การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

10,112
3
10,115

10.9
10.9

7,222
7,222

12.9
12.9

11,601
11,601

18.7
18.7

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

10,421
3
10,424

11.2
11.2

8,509
8,509

15.2
15.2

11,554
11,554

18.6
18.6

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.1049

0.1485

0.2646

กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

0.1047

0.1485

0.2646
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

12,338

8,810

14,467

4,311
24,831
23
4
(30)
353
-

1,730
10,337
(68)
579
661
-

1,425
16,100
10
124
157
1

(29)
17
19
(678)
-

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

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

(289)
70
(363)
(2,831)
(53,805)
(84)
65,775
(19,955)
(8,341)

22
(289)
(324)
(1,940)
(26,865)
(261)
38,639
(11,078)
(2,792)

11
(545)
1
(64)
(1,310)
(24,497)
(19)
33,593
(9,339)
(1,288)

21,336

15,134

16,848

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อ่ืน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองประมาณการหนีส้ ิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายการจัดสรรหุน้ สามัญของธนาคารทหารไทยสาหรับพนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้รอตัดบัญชี
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อ่ืน
หนีส้ ินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ประมาณการหนีส้ ิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
หนีส้ ินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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2563

2562

2561

25,540
3,505
(23,733)
4,699
1,549

42,464
(3,999)
(9,525)
778
(534)

(5,032)
(674)
(50,469)
(209)
293

(24,659)
(10,717)
513
12
(2,728)
109
1,962
(2,612)

5,193
(26,659)
(1,857)
(1)
(1,746)
(808)
1,069
19,509

38,073
3,917
(160)
(297)
(31)
(2,094)
165
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ่จี ะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ ่จี ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนและจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการซือ้ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ ตราสารหนีท้ ่อี อกและเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุน้ กู้
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้ กู้
หุน้ สามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึน้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของธนาคาร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม/4 ธันวาคม สาหรับบริษัทย่อยที่ได้มาจากการซือ้ ธุรกิจ
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2563

2562

2561

2,048
801
(160,923)
186,172
(859)
(1,877)
(1,804)
1,917
25,475

1,229
405
(78,465)
111,714
(18,617)
7,716
(34)
79
(167,070)
(1,250)
(1,171)
207
(145,257)

1,373
19
(80,860)
76,805
(12,900)
5,286
102
11,438
(1,068)
(1,024)
141
(688)

13
(10)
(2,324)
14,945
(36,560)
152
(968)
(24,752)
(21)
(1,910)
23,853
21,943

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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561

งบการเงินรวม
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)(1)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราดอกเบีย้ รับ (ร้อยละ)(2)
อัตราดอกเบีย้ จ่าย (ร้อยละ)(3)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ)(4)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินกูย้ ืม (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนีส้ ินรวม (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)(5)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)(6)
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนีส้ ญ
ู ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)(7)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)(8)
อัตราส่วนดอกเบีย้ ค้างรับต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)

74.4
10.9
5.1
4.2
1.2
3.0
1.8

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

45.8
2.9
0.5
0.05

50.6
2.8
0.7
0.06

36.4
2.8
1.4
0.07

7.8
95.0
101.4
85.6
33.8
19.6

8.5
92.2
99.6
84.1
43.7
18.9

8.0
99.6
105.6
81.9
34.8
17.3

3.8
1.0
134
2.5
0.5

3.3
1.1
120
2.3
0.1

4.8
1.1
152
2.8
0.2

อัตรากาไรขัน้ ต้น = รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ / รายได้ดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ รับ = รายได้ดอกเบีย้ / สินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบีย้ จ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ / หนีส้ นิ ที่ก่อให้เกิดดอกเบีย้ เฉลี่ย(10)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สนิ เชื่ อ) / รายได้ดอกเบี ย้ สุทธิ + รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ + รายได้จากการดาเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สนิ เชื่อ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลจ่าย / กาไรสุทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี 2563 เป็ นไปตามข้อเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเดือน
เมษายน 2564
(6) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) อัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชื่อด้อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ + ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ / เงินให้สนิ เชื่อด้อยคุณภาพ
(8) อัตราส่วนเงินให้สนิ เชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) สินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย = เงินให้สนิ เชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสินทรัพย์ท่มี ีดอกเบีย้ เฉลี่ย + เงินลงทุนในตราสารหนีเ้ ฉลี่ย
(10) หนีส้ นิ ที่ก่อให้เกิดดอกเบีย้ เฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนีส้ นิ ที่มีดอกเบีย้ เฉลี่ย + ตราสารหนีแ้ ละเงินกูย้ ืมเฉลี่ย
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 : วิกฤตCOVID-19 ฉุดเศรษฐกิจไทยหดตัวต่าสุดนับตั้งแต่วกิ ฤตการณ์การเงินในเอเชีย
ปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายจากวิกฤต COVID-19 อย่างหนัก โดยในครึง่ ปี แรกกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลาย
ภาคส่วนได้รบั ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวสะท้อนจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เป็ นศูนย์ติดต่อกันนานถึง 6 เดือน(ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน) ซึ่งเป็ นผลจาก
มาตรการจากัดการเดินทางเข้าประเทศของไทย ได้สง่ ผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิ จ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจขนส่ง เช่นเดียวกับภาคการส่งออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยช่วงครึง่ ปี แรกมูลค่าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐหด
ตัวถึงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน(yoy)จากอุปสงค์ของประเทศคูค่ า้ ที่ชะลอลง และปั ญหาภาวะชะงักงันของซัพพลายเชนบางส่วนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะหมวดยานยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัว
ถึงร้อยละ 6.7 ในไตรมาสสองเนื่องจากกาลังซือ้ ที่อ่อนแอจากการปิ ดกิจการชั่วคราวในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึง่ ส่งผลต่อ
การจ้างงานในหลายภาคธุรกิจ โดยจานวนผูว้ ่างงานในไตรมาสสองขยับสูงถึง 7.3 แสนคน เพิ่มขึน้ สองเท่าเทียบกับในช่วงเดียวกันในปี
ก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสูงสอดคล้องกับการทรุ ดตัวของการส่งออกและความอ่อนแอของการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็
ดี ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทัง้ ลูกจ้าง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง วงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท ซึง่ เป็ นปั จจัยช่วยพยุงการบริโภคภาคเอกชนไม่ให้ทรุดลงมาก แต่ยงั ไม่สามารถชดเชยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านอืน่ ทีส่ ะดุดลง ทาให้เศรษฐกิจในไตรมาสสองหดตัวลึกร้อยละ 12.2 ส่งผลให้ในครึง่ ปี แรกเศรษฐกิจไทยหดตัวที่รอ้ ยละ 6.9
สาหรับในช่วงครึ่งปี หลัง จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดที่ปรับดีขนึ ้ นาไปสู่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทงั้ ในและ
หลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดาเนินการได้มากขึน้ โดยเครื่องชีเ้ ศรษฐกิจในแทบทุกองค์ประกอบหดตัว
น้อยลง โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลดลงในไตรมาสสามและพลิกกลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.9 ในไตรมาสสี่ ซึง่ เป็ นผลจาก
ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคที่ทยอยปรับดีขนึ ้ ตามการทยอยฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการคนละ
ครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันและช้อปดีมีคืน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวชะลอลงเช่นกันที่รอ้ ยละ 6.7 ซึ่งเป็ นผลจากการลงทุนด้าน
เครื่องมือเครื่องจักรที่ปรับตัวดีขนึ ้ โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ในส่วนกิจกรรมเศรษฐกิจต่างประเทศมีทิศทางดีขนึ ้ เช่นกัน โดยมูลค่า
ส่งออกหดตัวน้อยลงที่รอ้ ยละ 5.0 สอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่คา้ ที่ทยอยฟื ้ นตัว นาโดยสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวยังคงซบเซาต่อเนื่อง จากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยที่ยงั มีอยู่ แม้
ในไตรมาสสุดท้ายของปี มีการผ่อนคลายบางส่วนที่เดินทางมาด้วยมาตรการ Special Tourist Visa แต่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยงั คง
เข้ามาน้อย ทัง้ นี ้ จากองค์ประกอบเศรษฐกิจที่ปรับดีขนึ ้ ส่งผลให้เศรษฐกิจครึง่ ปี หลังหดตัวน้อยลงที่ 5.2 และทัง้ ปี 2563 เศรษฐกิจไทยหด
ตัวที่รอ้ ยละ 6.1 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 : COVID ระลอกใหม่กดดันการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเป็ นไปอย่างช้าๆ
ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการระบาดของ COVID ระลอกใหม่
ในไทยและอีกหลายประเทศ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจให้เป็ นไปอย่างช้าๆ ซึ่งเป็ นผลจากจากมาตรการควบคุม
การระบาดแม้มีความเข้มงวดน้อยกว่ามาตรการล็อกดาวน์ในการระบาดรอบแรก และการเริ่มได้รบั วัคซีนป้องกันในหลายประเทศเป็ น
ปั จจัยบวกที่จะช่วยให้ผลกระทบไม่รุนแรงเท่ารอบแรก แต่ก็เป็ นการฉุดดึงเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ได้ฟื้นตัวได้เต็มทีก่ ลับสูภ่ าวะซบเซาอีกครัง้ โดย
ในภาพรวมทัง้ ปี 2564 TMB Analytics คาดเศรษฐกิจไทยทยอยฟื ้ นตัวอย่างช้าๆที่รอ้ ยละ 2.4 เครือ่ งยนต์ขบั เคลื่อนสาคัญยังคงบทบาท
ของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจคาดว่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องทัง้ ขยายเวลามาตรการเดิมในปี 2563 อาทิ
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โครงการคนละครึง่ เฟสสอง เราเที่ยวด้วยกันและมาตรการเยียวยาใหม่ซึ่งจะขยายการครอบคลุมผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมากขึน้ คิดเป็ นวงเงิน
รวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท อาทิ แรงงานที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม มาตรา 33 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเป็ นบวก แต่
ไม่เป็ นในอัตราเร่งเนื่องจากยังคงได้รบั แรงกดดันจากกาลังซือ้ ที่อ่อนแอลงและตลาดแรงงานที่ยั งคงเปราะบาง ซึ่งธปท.ประเมินว่าการ
ระบาดระลอกใหม่ ทาให้มีแรงงานที่เสี่ยงได้รบั ผลกระทบกว่า 4.7 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจโรงแรม ค้าปลีก ร้านอาหาร สาหรับ
การลงทุนภาครัฐยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง นาโดยการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ EEC ที่สว่ นใหญ่ มีแผนเริ่มเข้าสู่การก่อสร้างในปี นี ้
ซึง่ มีสว่ นหนุนการลงทุนภาคเอกชนให้ปรับดีขนึ ้ สอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่เริม่ ฟื ้ นตัวในช่วงปลายปี
2563 ตามความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องการป้องกันการระบาดและนโยบายการทางานที่บา้ น ในส่วนของภาคการส่งออกมีแนวโน้ม
พลิกฟื ้ นสอดคล้องกับบรรยากาศการค้าการลงทุนที่มีแนวโน้มดีขึน้ แต่เป็ นการขยายตัวในกรอบจากัดที่รอ้ ยละ 3.4 จากการฟื ้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่ยงั คงมีความไม่แน่นอนสูงและแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเผชิญกับความท้า
ทายของการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทยี่ งั คงขึน้ กับนโยบายการเปิ ดประเทศของไทยและประเทศต้นทาง สถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ทั่วโลก รวมถึง ประสิท ธิ ภาพและการจัด หาวัค ซี นป้องกัน COVID-19 ซึ่งในส่วนของไทยตัง้ เป้ าฉี ด วัค ซีน ครอบคลุม
ประชากรให้ได้รอ้ ยละ 50 ภายในปี 2564 ทาให้คาดว่าในปี 2564 จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 3.5 ล้านคน ส่งผลให้การจ้างงานและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มอยูใ่ นภาวะซบเซาต่อเนื่อง
ด้านตลาดการเงิน คาดอัตราดอกเบีย้ นโยบายจะยังทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 0.5 สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่อยูใ่ นช่วงฟื ้ นตัวและยังคงมี
ความไม่แน่นอนสูง รวมทัง้ คุณภาพหนีท้ ี่มีแนวโน้มลดลง สาหรับทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าอันเป็ นผลมาจากแรงกดดันการอ่อน
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ และปั จจัยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดต่อเนื่องและมีสดั ส่วนการลงทุนในประเทศต่า โดยประเมินว่าอัตราแลกเปลีย่ นจะเคลือ่ นไหวในช่วง 29.5-30.5 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ
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การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ที เอ็ม บีได้ปรับใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่องเครื่องมื อทางการเงิน (TFRS9) ซึ่ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่นีม้ ีนยั สาคัญเกี่ยวข้องกับการจัดประเภทสินทรัพย์ และการด้อยค่า การรับรู ร้ ายได้ และการบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ งของธนาคาร โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงสาคัญ ดังนี ้
1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สน
ิ ทางการเงิน
•

•

สินทรัพย์ทางการเงินวัดเป็ นวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยการจัดประเภทจะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนัน้
หนีส้ นิ ทางการเงินวัดเป็ นวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย และวิธีมลู ค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ทัง้ นี ้ หนีส้ นิ ทางการเงินจะจัด
ประเภทเป็ นหนีส้ นิ ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อถูกจัดประเภทเป็ นกิจการถือไว้เพื่อ
ค้า หรือเป็ นอนุพนั ธ์ หรือเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริม่ แรกด้วยวิธีดงั กล่าว

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
•

•

การพิจารณาด้อยค่าใช้กบั เครือ่ งมือทางการเงินที่ไม่วดั มูลค่าด้วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน ซึง่ ได้แก่สนิ ทรัพย์ทาง
การเงินที่เป็ นตราสารหนี ้ ลูกหนีส้ นิ เชื่อ และภาระผูกพันที่จะให้สนิ เชื่อและสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน
สินเชื่อจะถูกจัดประเภทเป็ น 3 ขัน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของคุณภาพสินเชื่อตัง้ แต่การรับรูเ้ ริม่ แรก
 ขัน้ ที่ 1 (สินเชื่อที่ไม่มกี ารเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต): ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ภายใน 12 เดือน
 ขัน้ ที่ 2 (สินเชื่อที่มกี ารเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต): ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอด
อายุที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
 ขัน้ ที่ 3 (สินเชื่อที่มกี ารด้อยค่าด้านเครดิต): ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุทมี่ กี ารด้อยค่าด้านเครดิต

3. การรับรู้รายได้
•

•

สินเชื่อที่มีลกั ษณะ Step rate จะถูกวัดด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง (Effective Interest
Rate: EIR) ซึง่ สะท้อนการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้คา่ ธรรมเนียม Front-end จะถูกบันทึกเป็ นรายได้ดอกเบีย้ และถูกวัดด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตลอดอายุของสินทรัพย์
ทางการเงินนัน้

4. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
•

การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งมี 3 ประเภทและแต่ละประเภทขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของความเสีย่ งที่ทาการป้องกัน ได้แก่ การป้องกัน
ความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิ ในสกุลเงิน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่างประเทศ
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ผลกระทบจากโควิด-19
จากการเริม่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุม่ ผ่านการพักชาระหนีเ้ งินต้นและ
ดอกเบีย้ การปรับลดดอกเบีย้ การขยายเวลาผ่อนชาระ รวมทัง้ การให้สินเชื่อดอกเบีย้ ต่า (soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ โดย
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 เงินให้สนิ เชื่อภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าของทีเอ็มบีคิดเป็ นประมาณร้อยละ 15 ของสินเชื่อรวม ซึง่ ลดลง
จากร้อยละ 20 ณ สิน้ เดือน ก.ย. 2563 และร้อยละ 40 ณ สิน้ เดือน มิ.ย. 2563 สาหรับลูกค้าที่ยงั อยูใ่ นโปรแกรมความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่
อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือระยะที่ 2 ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 ลูกค้าธุรกิจภายใต้มาตรการความช่วยเหลือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของ
สินเชื่อธุรกิจรวมและลูกค้ารายย่อยคิดเป็ นร้อยละ 9 ของสินเชื่อรายย่อยตามลาดับ จากการระบาดของโควิดรอบใหม่ ธนาคารยังคง
ติดตามดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของธนาคารยังดีอยู่พร้อมทัง้ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ พื่อมั่นใจว่าลูกค้าสามารถฟื ้ นตัวได้ในระยะยาว
สาหรับการรายงานทางการเงิน ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรการผ่อนปรนทางบัญชี โดยใช้อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง (EIR) ใหม่ ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สาหรับลูกค้าทัง้ หมดที่อยู่ภายใต้มาตรการความช่วยเหลือ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 ยังคงดาเนินอยู่ ผูบ้ ริหารพิจารณาผลกระทบต่อสินทรัพย์ทางการเงินจากการแพร่ ระบาดของโรค

ติดเชือ้ โควิด-19 โดยพิจารณาจากข้อมูลปั จจุบนั และผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ในเบือ้ งต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารพิจารณารับรู ผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพิ่มเติม (Management overlay)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับลูกหนีท้ ี่อยู่ภายใต้มาตรการความช่วยเหลือรวมถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึน้ ด้วยการบริหาร
จัดการอย่างรอบคอบ ธนาคารยังคงตัง้ สารองในระดับสูง ในขณะที่รกั ษาระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ โดยมีการปรับเปลี่ยนต่อเนื่องตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ จากการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ในประเทศไทย ธนาคารได้ตงั้ สารอง 24,831 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่ง
เทียบเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนีส้ ญ
ู ต่อสินเชื่อที่ 179 bps การตัง้ สารองที่เพิ่มขึน้ สะท้อนถึงเครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจมหภาคที่ออ่ นแอลง
อย่างไรก็ดีสถานะเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และสูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ต่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้
ในส่วนของพนักงาน ทีเอ็มบีได้มีมาตรการให้พนักงานทางานจากที่บา้ นอย่างน้อยร้อยละ 50 ตามแผนในการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ธุรกิจ
อาจต้องหยุดชะงักลง (BCP) และนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้ง
ธนาคารได้จดั หาประกันสุขภาพโควิดให้แก่พนักงานของทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตและครอบครัวอีกด้วย ทีเอ็มบีได้บริจาคเงินจานวน 6 ล้าน
บาทให้แก่สานักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือด้านโควิด-19 และมอบเฟซ ชิลด์ (face shields) จานวน 8,000 อันให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ การ
ระดมทุนจากพนักงานของธนาคารและสาธารณชนเพื่อบรรเทาความช่วยเหลือในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เงินบริจาคทัง้ หมดถูกโอนไปยัง
โรงพยาบาลของรัฐฯ ภายใต้โครงการปั นบุญเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
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สรุ ปผลการดาเนินงานของธนาคารทีเอ็มบี
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวอย่างรุ นแรงจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อีกทัง้ การฟื้ นตัวยังคงเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในปี
นี้ทีเอ็มบียังคงเติบโตสินเชื่อและเงินฝากอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาคุณภาพของพอร์ต เงินฝากเพื่อออมหลักที่มีคุณภาพเติบโตได้เป็ นอย่างดี
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นเป็ นผลจากกลยุทธ์ของธนาคารในการปรับ โครงสร้างงบดุลให้เหมาะสมหลังการรวม
กิจการกับธนาคารธนชาต การปรับปรุ งประสิทธิภาพการดาเนินงานและการรับรู ้ประโยชน์ด้านต้นทุนสะท้อน PPOP ที่ปรับตัวดีขนึ้ ทีเอ็มบียังคง
ความรอบคอบและตั้งสารองฯ ในระดับสูง เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ขณะทีอ่ ัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับต่าทีร่ ้อยละ
2.50
เงินฝากเพื่อออมที่มีคุณภาพเติบโตต่อเนื่องหนุ นโดยเงินฝาก No-Fixed และ Ultra Saving: ทีเอ็มบียงั คงเน้นกลยุทธ์เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led
strategy) และสร้างฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งพร้อมทัง้ ปรับโครงสร้างเงินฝากให้เหมาะสมด้วยการลดสัดส่วนเงินฝากต้นทุนสูงด้วยเงินฝาก CASA และเงินฝาก
เพื่อออมที่มีคณ
ุ ภาพ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 เงินฝากหดตัวร้อยละ 1.8 YTD มาอยู่ที่ 1,373 พันล้านบาท ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการออมหลักของลูกค้าราย
ย่อยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องหนุนโดยเงินฝาก No-Fixed, Ultra Saving และเงินฝาก TMB All Free ตามลาดับ ขณะที่เงินฝากประจาและบัตรเงินฝากลดลง
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเงินฝากให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้เงินฝากลูกค้ารายย่อยขยายตัวอยู่ที่รอ้ ยละ 76 จากร้อยละ 66 ของเงินฝากรวม ณ สิน้ ปี
2563 ด้วยฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งและการขยายตัวเงินฝากเพื่อออมที่มีคณ
ุ ภาพ สะท้อนความสามารถในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า Affluent ด้วยผลิตภัณฑ์
เงินฝากหลักของธนาคาร
ยังคงเน้นพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพในสภาวะเศรษฐกิจตกต่า: ธนาคารยังคงเติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางและการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สินเชื่อรวม ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 ทรงตัว YTD อยู่ที่จานวน 1,393 พันล้านบาท สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
ภายหลังรวมกิจการในการปรับโครงสร้างงบดุลให้เหมาะสมด้วยการปรับพอร์ตสินเชื่อที่มีอตั ราผลตอบแทนต่าและปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ โดยสินเชื่อลูกค้าราย
ย่อยลดลงเล็กน้อยจากสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ขณะที่สินเชื่อเช่าซือ้ ค่อนข้างทรงตัวจากสิน้ ปี 2562 อย่างไรก็ดี ธนาคารเห็นสัญญาณการฟื ้ นตัวของ
สินเชื่อเช่าซือ้ รายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ใหม่ในไตรมาสนี ้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง สินเชื่อบรรษัทลูกค้าธุรกิจเพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2562
ส่วนใหญ่มาจากการให้สินเชื่อแก่ภาครัฐในไตรมาส 4/2563 พอร์ตสินเชื่อภายหลังรวมกิจการมีความหลากหลายขึน้ และปรับไปยังกลุ่มสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
โดยสัดส่วนสินเชื่อลูกค้ารายย่อยอยูท่ ี่รอ้ ยละ 56 ของสินเชื่อรวม และมากกว่าร้อยละ 90 ของสินเชื่อลูกค้ารายย่อยเป็ นสินเชื่อที่มีหลักประกัน
ผลการดาเนินงานหลักยังคงแข็งแกร่ง จากการเติบโตด้านรายได้: จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารมี
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิรอบ 12 เดือน ปี 2563 เป็ นจานวน 53,805 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.3 YoY เป็ นผลจากรับรู ร้ ายได้ดอกเบีย้ จากการรวมงบการเงินกับ
ธนาคารธนชาตและการรับรู ผ้ ลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างงบดุล ขณะที่ NIM ปรับตัวดีขึน้ มาอยู่ที่รอ้ ยละ 3.00 ในปี 2563 ซึ่งปั จจัยหลักมาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ จากการรวมกิจการกับธนาคารธนชาตและการปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสม ส่วนรายได้ที่มิใช่
ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.7 YoY อยูท่ ี่ 14,986 ล้านบาท จากการรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาต ส่งผลให้รายได้รวมจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 72.8
อยูท่ ี่ 68,791 ล้านบาทในปี 2563
การปรับปรุ งประสิทธิภาพการดาเนินงานและการรับรู ้ประโยชน์ด้านต้นทุน PPOP ปรับตัวดีขึ้น: ด้วยความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างงบดุลให้มี
ความเหมาะสมและการรับรู ป้ ระโยชน์ดา้ นต้นทุน ผลการดาเนินงานหลักยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่ดีท่ามกลางแรงกดดันด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีการบริหารจัดการอย่า งดีดว้ ยการลดค่าใช้จ่ายหลักเป็ นค่าใช้จา่ ยพนักงานและการลดสาขาภายหลังรวมกิจการกับ
ธนาคารธนชาต สะท้อนอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ไม่รวมผลกระทบการปั นส่วนราคาซือ้ หลังจากการรวมกิจการของธนาคารธนชาต (PPA) ปรับตัวดีขนึ ้ อยูท่ ี่รอ้ ย
ละ 45 ซึง่ บรรลุเป้าหมายทางการเงินในปี 2563 ส่งผลให้ PPOP ปรับตัวดีขนึ ้ ร้อยละ 89.6 จากปี ก่อนหน้ามาอยูท่ ี่ 37,266 ล้านบาทสาหรับรอบ 12 เดือนปี 2563
ECL เพิ่มขึน้ มาจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและความไม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต: จาก PPOP ที่สงู ขึน้ ทีเอ็มบียงั คงความรอบคอบและ
ตัดสินใจตัง้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) เพิ่มขึน้ เพื่อเตรียมความพร้อมกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 และแรงกดดันของคุณภาพสินทรัพย์ภายหลังมาตรการความช่วยเหลือสิน้ สุดลง โดยรวมทีเอ็มบีตงั้ ECL เป็ นจานวน 24,831 ล้านบาทในปี 2563 โดย
ธนาคารยังคงตัง้ สารองในระดับสูง ในขณะที่รกั ษาระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ โดยมีการปรับเปลี่ยนต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้สินเชื่อ
ขัน้ ที่ 3 อยูท่ ี่ 39,594 ล้านบาทบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่รอ้ ยละ 2.50 ทีเอ็มบียงั คงปรับปรุงพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ หลังหักสารองฯ และภาษี ทีเอ็มบีมีกาไรสุทธิ 10,112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.0 YoY ซึง่ คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ หรือ
ROE ที่รอ้ ยละ 5.1
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับรอบปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานสาหรับรอบปี สนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
รายการสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ งบการเงินรวม

14.1 รายได้จากการดาเนินงาน
ณ สิน้ ปี 2563 ธนาคารรายงานรายได้จากการดาเนินงานทัง้ สิน้ 68,791 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 72.8 จากปี ก่อนหน้า จากการรวมผล
การดาเนินงานทัง้ ปี ของธนาคารธนชาต รายได้ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการรับรู ร้ ายได้
ดอกเบีย้ จากการให้เช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ ปรับตัวดีขนึ ้ จากปี ก่อนหน้าจากการรวมกิจการกับธนาคาร
ธนชาต ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รายละเอียดผลการดาเนินงานมีดงั นี ้
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14.1.1 รายได้ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ สุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือ่ ค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินให้สนิ เชื่อ
การให้เช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื
อื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

(%)
ปี 2563 ปี 2562
72,321 39,837 81.5%
1,922 1,965
-2.2%
109
131 -16.7%
1,920 1,555 23.5%
45,633 34,334 32.9%
22,734 1,823 1147.4%
2
30 -93.7%
18,515 12,972 42.7%
11,553 6,896 67.5%
538
781 -31.1%
3,445 3,371
2.2%
2,928 1,900 54.1%
37
22 71.6%
14
2 812.1%
53,805 26,865 100.3%

หมายเหตุ งบการเงินรวม

➢ รายได้ดอกเบีย้
สาหรับรอบปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้ รวมจานวน 72,321 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 81.5
จากปี 2562 การเพิ่มขึน้ ดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการบันทึกรายได้ดอกเบีย้ การให้เช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิ นจากการรวมงบ
การเงินกับธนาคารธนชาตและรายได้ดอกเบีย้ จากเงินให้สนิ เชื่อเพิ่มขึน้ ตามรายละเอียดดังนี ้
• รายได้ดอกเบีย้ จากเงินให้สน
ิ เชื่อเพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.9 จากปี ก่อนหน้าอยูท่ ี่ 11,299 ล้านบาท
• รายได้ด อกเบี ย้ จากการให้เ ช่ า ซื อ้ และสัญ ญาเช่ า การเงิ น เพิ่ ม ขึ น
้ ร้อ ยละ 1,147.4 YoY อยู่ที่ 22,734 ล้า นบาท ส่ว นใหญ่
มาจากการรวมงบการเงินของธนาคารธนชาต
• รายได้ดอกเบีย้ จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 2.2 จากปี ก่อนหน้า อยูท
่ ี่ 1,922 ล้านบาท
• รายได้ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในตราสารหนีเ้ พิ่มขึน้ ร้อยละ 23.5 จากปี ก่อนหน้า อยูท
่ ี่ 1,920 ล้านบาท
➢ ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ณ สิน้ ปี 2563 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ของธนาคารและบริษัทย่อยมีจานวนทัง้ สิน้ 18,515 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.7 จากปี ก่อนหน้า สาเหตุ
หลักมาจากการขยายตัวของเงินฝากเพื่อการออมหลัก (Hybrid deposit) สะท้อนกลยุทธ์ของธนาคารในการขยายฐานเงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพและ
สร้างฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อยที่แข็งแกร่ง รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงของค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ มีดงั นี ้
• ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากเงินรับฝากเพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.5 YoY อยูท
่ ี่ 11,553 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตด้านเงินฝาก
• ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงร้อยละ 31.1 YoY อยูท
่ ี่ 538 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 54.1 YoY อยูท
่ ี่ 2,928 ล้านบาท
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รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ

ส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ (NIM)
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รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ ณ สิน้ ปี 2563 มีจานวนรวมทัง้ สิน้ 53,805
ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.3 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
มาจากการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ทัง้ ปี ของธนาคารธนชาต

ส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ 19 bps อยู่ที่รอ้ ยละ 3.00
โดยมี ปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่
ก่ อ ให้เกิ ด รายได้เพิ่ ม ขึ น้ จากการรวมกิ จ การกับ ธนาคาร
ธนชาตและการรับ รู ผ้ ลประโยขน์ข องการปรับ โครงสร้า ง
งบดุลให้มีความเหมาะสม แม้วา่ มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้
หลายครัง้ ระหว่างปี

14.1.2 รายได้ท่มี ิใช่ดอกเบีย้
(หน่ วย: ล้านบาท)
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมและบริ การ
การรับรอง รับอาวัล และคา้ ประกัน
อื่นๆ

ปี 2563 ปี 2562
15,921 11,343
566
362
15,355 10,981

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมและบริ การ-สุทธิ
กาไรสุทธิจากเครือ่ งมือทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ

5,346
10,575

3,245
8,098

(%)
40.4%
56.0%
39.8%
64.7%
30.6%

1726

1506

14.6%

678
363
222
84
1,338

1,956
324
417
26
629

14,986

12,956

-65.3%
11.8%
-46.7%
227.7%
112.6%
15.7%

ขาดทุน
กาไรสุทธิจากเงิ นลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
กาไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย สินทรัพย์ และสินทรัพย์อื่นๆ
รายได้เงิ นปั นผลรับ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ณ สิ น้ ปี 2563 ธนาคารและบริษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี ้ย จ านวน 14,986 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 15.7 จากปี ก่ อ นหน้า
โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
•

รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.6 YoY อยู่ที่ 10,575 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเติบโตของ
รายได้คา่ ธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์จากธุรกิจเช่าซือ้ และที่ไม่ใช่ธุรกิจเช่าซือ้ และรายได้คา่ ธรรมเนียมจากการขายกองทุน สุทธิ
ด้วยค่าธรรมเนียมการให้สนิ เชื่อ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียมีจานวน 363 ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.1.3 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่นๆ

ปี 2563 ปี 2562
16,536
9,629
66
48
6,171
3,598
1,799
1,358
7,051
6,042
31,623

20,674

(%)
71.7%
37.0%
71.5%
32.51%
16.7%
53.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

สาหรับปี 2563 ธนาคารและบริษั ทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ จานวน 31,623 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 53.0 จากปี 2562 โดยมี
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
•
•
•

ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.7 YoY อยูท่ ี่ 16,536 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู ค้ า่ ใช้จ่ายพนักงานของธนาคาร
ธนชาตภายหลังรวมกิจการ
ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.5 YoY อยูท่ ี่ 6,171 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 YoY อยูท่ ี่ 7,051 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากธนาคารมีการรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยอื่นๆ ของ
ธนาคารธนชาต สุทธิดว้ ยค่าใช้จา่ ยทางการตลาดที่ลดลงจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางธุรกิจช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19

14.1.4 กาไรจากการดาเนินงานหลักก่อนหักสารองฯ
ธนาคารจึ ง มี ก าไรจากการด าเนิ น งาน
ก่ อ น หั ก ส า รอ ง ฯ ห รื อ PPOP อ ยู่ ที่
37,266 ล้า นบาท หรือ เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ
89.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

*

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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14.1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ทีเอ็มบียงั คงดาเนินธุรกิจและบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างรอบคอบ โดยในปี 2563 ธนาคารตัง้ สารองฯ เป็ นจานวน 24,831 ล้านบาท
เทียบกับ 10,337 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้า การตัง้ สารองฯ เพิ่มขึน้ สะท้อนแบบจาลอง ECL ที่คาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคตและ management overlay ให้ครอบคลุมความเสีย่ งเชิงลบที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตและแรงกดดันด้านคุณภาพสินทรัพย์ภายหลัง
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
14.1.6 กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ธนาคารและบริษัทย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษี เงินได้จานวน 12,338 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.0 เทียบกับปี ก่อนหน้า
ในขณะที่ภาษี เงินในปี 2563 มีจานวนทัง้ สิน้ 2,223 ล้านบาท ซึง่ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.0 จากปี ก่อนหน้า
14.1.7 กาไรสุทธิ
หลังตัง้ สารองฯ และหักภาษี กาไรสุทธิของธนาคารมีจานวนทัง้ สิน้ 10,112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.0 จากปี ก่อนหน้า และคิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่รอ้ ยละ 5.1
กาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ทีเอ็มบีตงั้ เป้าที่จะดารงสถานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเป็ นรากฐานสาคัญในการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืนในระยะ
ยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารภายมุ่งเน้นในการปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสมและสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
คุณภาพสินทรัพย์ ทัง้ นี ้ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารบริหารจัดการและดาเนินการดูแลคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยได้
ดาเนินการตัง้ ค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเร่งแก้ปัญหาสินเชื่อ ด้อยคุณภาพผ่าน
การ write-off และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ เพื่อเตรียมงบดุลให้พร้อมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ในส่วนของสภาพคล่องก็
ยังได้รบั การบริหารจัดการที่ดี ทัง้ ยังคงความแข็งแกร่งของความเพียงพอของเงินกองทุน โดยคาอธิบายสถานะทางการเงินในประเด็น
หลักๆ มีดงั ต่อไปนี ้
14.2 รายการสาคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
เงิ นสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงิ นลงทุนสุทธิ
เงิ นลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงิ นให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้

ปี 2563
21,943
211,185
3,788
11,959
134,351
8,599
1,392,925

ปี 2562
23,853
236,311
10,399
166,265
8,953
1,392,225

YTD (%)
-8.0%
-10.6%
N/A
15.0%
-19.2%
-4.0%
0.1%

8,533

1,883

353.2%

52,978

-

N/A

-

45,477

-100.0%

รวมเงิ นให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี แ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

1,348,480

1,348,630

0.0%

ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์
เงิ นรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น

6,037
4,810
24,039
23,642
22,546
22,363
1,980
1,496
13,425
11,468
1,808,332 1,858,190
1,373,408 1,398,112
75,909
86,626

25.5%
1.7%
0.8%
32.4%
17.1%
-2.7%
-1.8%
-12.4%

บวก ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
หัก ค่าเผือ่ หนี ส้ งสัยจะสูญและค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

หนี ส้ นิ ทางการเงิ นที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

432

418

3.4%

ตราสารหนี ท้ ี่ออกและเงิ นกูย้ มื สุทธิ

88,965

108,835

-18.3%

รายได้รอตัดบัญชี
หนี ส้ นิ อื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ราคาตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

20,885
43,984
1,603,582
204,713
37
204,750
1,808,332
2.12

18,186
51,201
1,663,379
194,777
35
194,811
1,858,190
2.02

14.8%
-14.1%
-3.6%
5.1%
7.2%
5.1%
-2.7%
5.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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14.2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจานวนทัง้ สิน้ 1,808,332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 จากปี ก่อน
หน้า เป็ นผลมาจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและเงินลงทุน โดยมีรายละเอี ยดดังนี ้
1) เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) เป็ นจานวนทั้งสิน้ 1,392,925 ล้านบาท ทรงตัวจากปี ก่อนหน้า ด้วยการรับรู ผ้ ลประโยชน์
ด้านงบดุล ธนาคารมีการปรับโครงสร้างสินเชื่ออย่างเหมาะสมด้วยการลดสินเชื่อทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนต่าและทดแทนด้วยสินเชื่อรายย่อย
ที่มีอตั ราผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ธนาคาร
เติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ส่งผลให้การขยายตัวของสินเชื่อค่อนข้างคงที่ รายละเอียดมีดงั นี ้
•

สินเชื่อลูกค้ารายย่อยตามงบการเงินรวมลดลงร้อยละ 0.6 YTD การลดลงจากสิน้ เดือนธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อ
ส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต ขณะที่สินเชื่อเช่าซือ้ ทรงตัวจากสิน้ ปี 2562 อย่างไรก็ดี ธนาคารเห็นสัญญาณการฟื ้ นตัวของ
สินเชื่อเช่าซือ้ รายใหม่ โดยเฉพาะกลุม่ รถยนต์ใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 สาหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยเติบโตร้อยละ 0.4
จากสิน้ เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์เริม่ มีการฟื ้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

•

สินเชื่อบรรษัทลูกค้าธุรกิจตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.2 YTD ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการให้สินเชื่อแก่ภาครัฐในไตรมาส
4/2563 ในขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็กยังคงชะลอตัวเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่เอือ้ อานวย อย่างไรก็ดี ธนาคารยัง
ดาเนินการปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อที่มีอตั รา
ผลตอบแทนต่าและการปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อของธนาคารหลังจากรวมกิจการ

โครงสร้างสินเชื่อรวมแบ่งตามกลุ่มลูกค้า

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ทัง้ นี ้ โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามประเภทของลูกค้าได้มีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังจากรวมกิจการ โดยมีความหลากหลายและปรับไปยัง
กลุม่ สินเชื่อลูกค้ารายย่อย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2561 กลุม่ สินเชื่อลูกค้ารายย่อย มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 56 ของสินเชื่อรวม ในขณะที่
สัดส่วนสินเชื่อบรรษัทลูกค้าธุรกิจ คิดเป็ นร้อยละ 37 และสัดส่วนลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ร้อยละ 7 ของสินเชื่อรวม
สาหรับโครงสร้างสินเชื่อรวมแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย สินเชื่อการให้เช่าซือ้ ร้อยละ 29 ตามมาด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 22 และเงินให้กยู้ ืมที่มีกาหนดระยะเวลา (Term loan) ร้อยละ 18 และสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ร้อยละ 18 และสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) ร้อยละ 5 และสินเชื่ออเนกประสงค์และบัตรเครดิตร้อยละ 4 และอื่นๆ ร้อยละ 3
ณ สิน้ เดือน ธันวาคม 2563 พอร์ตสินเชื่อเช่าซือ้ ของธนาคารประกอบด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่รอ้ ยละ 68 สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วร้อยละ 18
สินเชื่อรถแลกเงิน (Cash your car) ร้อยละ 14 และสินเชื่อเล่มแลกเงิน (Cash your book) ร้อยละ 0.2 ตามลาดับ
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โครงสร้างสินเชื่อเช่าซือ้

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

สินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุ ณ ภาพ) และอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุ ณภาพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ): ภายใต้มาตรฐานบัญ ชี
TFRS9 ซึง่ มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2563 สินเชื่อด้อยคุณภาพได้ถกู จัดประเภทเป็ นสินเชื่อขัน้ ที่ 3 หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพด้วยความรอบคอบและมีก ารติดตามบริหารความเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิด ทัง้ นี ้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 สินเชื่อด้อยคุณภาพของสินเชื่อ (NPLs) ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ ตามงบการเงินรวมอยูท่ ี่ 39,594
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 37,746 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562 ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ที่ 22,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จาก 18,150 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะบริหารจัดการในการปรับชัน้ ของสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดและแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพและการตัดหนีส้ ญ
ู รวมทัง้ การปรับโครงสร้างหนี ้
เชิ งป้องกันเพื่อคงอัตราส่วนสินเชื่ อด้อยคุณ ภาพให้อยู่ในระดับต่ าเพื่ อรองรับความผันผวนที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ ในปี 2563
ธนาคารมีการตัดหนีส้ ญ
ู ของสินเชื่อด้อยคุณ ภาพ เป็ นจานวนประมาณ 14 พันล้านบาท และขายสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็ นจานวนราว
7 พันล้านบาท เพือ่ รองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้
ทัง้ นี ้ อัตราส่วนสินเชื่ อด้อยคุณ ภาพตามงบ
การเงินรวมลดลงมาอยู่ที่รอ้ ยละ 2.50 เทียบ
กับร้อยละ 2.35 ณ สิน้ ปี 2562 ขณะเดียวกัน
อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพตามงบ
การเงิ น เฉพาะอยู่ที่ รอ้ ยละ 2.38 เที ย บกับ
ร้อยละ 2.33 ณ สิน้ ปี 2562
หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น: ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ตามงบการเงินรวมจานวนทัง้ สิน้ 52,978 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.5 จากสิน้ เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากการมีการทยอยตัง้
สารองเพิ่มเติมในปี นี ้ เพื่อลดความเสีย่ งเชิงลบที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตและความเสีย่ งจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี ้
ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้ อานวยและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึน้ จากโควิด-19 ธนาคารได้ทบทวนและตัง้ Management Overlay เพิ่ม
เพื่อให้ครอบคลุมในการปรับค่าความน่าจะเป็ นในการผิดนัดชาระหนี ้ (PD) และค่าความสูญเสียที่เกิดขึน้ จากการผิดนัดชาระหนี ้ (LGD)
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นอกจากนี ้ ธนาคารได้มีการติดตามดูแลลูก ค้าที่เข้าร่วมมาตรการความช่ว ยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้มีการให้ความช่ว ยเหลือเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าที่ได้ผลกระทบหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
อัตราส่วนสารองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

อั ต ราส่ ว นส ารองฯ ต่ อ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
(Coverage ratio) ตามงบเฉพาะธนาคารอยู่ ท่ี
ร้อยละ 134 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 120 ในปี 2562
ซึ่ง ธนาคารด าเนิ น การรัก ษาระดับ Coverage
ratio อย่างรอบคอบ

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

2 ) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิมีจานวน 211,185 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.6 YTD ปั จจัยหลักมา
จากการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร
3) เงินลงทุนสุทธิ
ภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS9 เงินลงทุนถูกจัดเป็ น 3 ประเภทได้แก่ มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และราคาทุนตัดจาหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนจะถูกจัดประเภทดังต่อไปนี ้
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนสุทธิ*
รวมเงินลงทุน

31 ธ.ค. 63
3,788
621
132,213
1,517
134,351
138,139

30 ธ.ค. 62
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A
N.A

* เงินลงทุนสุทธิประกอบด้วยเงินลงทุนที่วดั ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ : งบการเงินรวม

4) ทรัพย์สินรอการขาย
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ เพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ 6,037 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.5 จากปี ก่อน ทัง้ นีก้ าร
เปลีย่ นแปลงเป็ นไปตามแผนของธนาคาร
14.2.2 หนี้สนิ
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 หนีส้ นิ ตามงบการเงินรวม มีจานวนทัง้ สิน้ 1,808,332 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับสิน้ เดือน
ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
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1) เงินฝาก
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 เงินฝากตามงบการเงินรวม มีจานวนทัง้ สิน้ 1,373,408 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับสิน้ เดือนธันวาคม
2562 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดสัดส่วนเงินฝากประจาและบัตรเงินฝาก สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึน้ ของเงินฝากเพื่อการออมหลัก (Hybrid
products) ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์การปรับโครงสร้างงบดุลภายหลังการรวมกิจการ (Balance sheet synergy) เพื่อปรับโครงสร้างเงิน
ฝากให้มีสดั ส่วนที่เหมาะสม
ธนาคารยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-led strategy)และสร้างฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อยที่แข็งแกร่ง พร้อมทัง้ ปรับ
โครงสร้างเงินฝากให้เหมาะสม หลังการรวมกิจการธนาคารลดสัดส่วนเงินฝากต้นทุนสูง และทดแทนด้วยเงินฝาก CASA และเงินฝากเพื่อ
ออมซึง่ เป็ นเงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพ โดยรวมเงินฝากเติบโตได้ตามเป้าหมายของธนาคาร ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงของธนาคาร
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในช่ วงสภาวะดอกเบีย้ ขาลงและมีการปรับลดอัต ราดอกเบีย้ ปั จจัยหลักหนุนโดยเงิ นฝาก TMB
No-Fixed ขยายตัวได้ดีที่รอ้ ยละ 42.6 YTD ขณะเดียวกันเงินฝาก Ultra Saving ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 24.0
YTD ในส่วนผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักเพื่อการทาธุรกรรมของลูกค้ารายย่อย TMB All Free ยังคงเติบโตได้ดีที่รอ้ ยละ 23.1 YTD อย่างไรก็ดี
เงินฝากประจาและบัตรเงินฝากลดลงร้อยละ 55.4 YTD สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเงินฝากให้มีความเหมาะสมด้วยการทดแทนเงิน
ฝากต้นทุนสูงด้วยเงินฝากเพื่ อการออมหลัก ด้วยฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อยที่แ ข็งแกร่งและการเพิ่มขึน้ ของเงินฝากเพื่ อการออมหลัก
(Hybrid products) สะท้อนให้เห็นความสามารถในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า affluent ด้วยผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร
ส่งผลให้เงินฝากจากกลุม่ ลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 76 และเงินฝากกลุม่ ลูกค้าธุรกิจอยู่ที่รอ้ ยละ 24 ของเงินฝากรวมทัง้ หมด ทัง้ นี ้
โครงสร้างของเงินฝากหลังการรวมกิจการประกอบด้วย สัดส่วนเงินฝากเพื่อการออมต่อเงินฝากรวมอยูท่ รี่ อ้ ยละ 51.2 ขณะที่อตั ราส่วนเงิน
ฝากเพื่อการทาธุรกรรม (เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่ อเงินฝากรวม ไม่รวมบัญชีเงินฝาก No-Fixed, ME Save และ
Ultra Saving) อยูท่ ี่รอ้ ยละ 35.2 และสัดส่วนเงินฝากประจาและบัตรเงินฝากอยูท่ ี่รอ้ ยละ 13.6 ตามลาดับ
โครงสร้างเงินฝากแบ่งตามผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
เงินฝากเพือ่ การออม ประกอบด้วย“บัญชีเงินฝากไม่ประจา (TMB No Fixed Account) “บัญชีเงินฝากไม่ประจา ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ Ultra Saving”
“บัญชีเงินฝากไม่ประจา (TMB No Fixed Account) “บัญชีเงินฝากไม่ประจา ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ Ultra Saving” จัดอยู่ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เนือ่ งจากไม่จากัดวงเงินฝากขัน้ ต่าและ
ระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบีย้ ไม่คงทีต่ ามระยะเวลา

2) เงินกู้ยมื
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืม (ตามงบการเงินรวม) อยู่ที่ 88,965 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.3 จากสิน้ ปี 2562 การลดลงเป็ น
ผลจากการไถ่ถอนตราสารหนีข้ องธนาคารธนชาตจานวน 31 พันล้านบาทและการไถ่ถอนตราสารหนีส้ กุลเงินยูโรของทีเอ็มบีจานวน 5
พันล้านบาท สุทธิดว้ ยการออกตราสารหนีส้ กุลเงินยูโรของทีเอ็มบีจานวน 15 พันล้านบาท
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3) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
มีจานวน 75,909 ล้านบาทลดลงร้อยละ 12.4 YTD ปั จจัยหลักมาจากการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร ซึง่ ธนาคารได้บริหาร
จัดการสถาพคล่องส่วนเกินโดยการนารายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิบางส่วนไปปล่อยเป็ นสินเชื่อระยะสัน้ ให้แก่รฐั บาลใน
ไตรมาสที่ 4/2563
14.2.3 ส่วนของผู้ถอื หุน้
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวมอยูท่ ี่ 204,750 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.1 จากสิน้ เดือนธันวาคม 2562
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการรับรูก้ าไรระหว่างงวด
14.3 รายการนอกงบดุล
• ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วยการรับอาวัลตั๋วเงิน การคา้ ประกันการกูย้ ืมเงิน ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั ไม่
ครบกาหนด เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การคา้ ประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ายังไม่ได้ถอน วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่ไม่ สามารถ
ยกเลิกได้และภาระผูกพันอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อย มีภาระผูกพัน(ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุพันธ์)
จานวน 259,309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 จากจานวน 273,503 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2563
2562
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคา้ ประกันการกูย้ ืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบ
กาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การคา้ ประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลก
ู ค้ายังไม่ได้ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้
(1)
- อื่น ๆ
รวม

240
2,382

(ล้านบาท)
336
2,386

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
159
38

243
38

1,935
13,358

2,392
13,720

1,878
13,042

2,226
12,789

63,324
105,942

63,368
104,962

63,324
86,104

63,368
83,245

42,892
29,236
259,309

44,371
41,968
273,503

78,239
17,029
259,813

4,844
23,028
189,781

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับมาเป็ นหลักประกัน ซึ่งได้นาไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง จานวน 15,924 ล้านบาท (2562: 22,463 ล้านบาท) โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี
ภาระในการนาส่งคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนในจานวนที่เทียบเท่ากัน
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14.4 การจัดการสภาพคล่อง
จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรียมเงินทุนเพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินของ
ธนาคารทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึน้ ได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชาระหนีท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอน การขยายสินเชื่อ ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ ใช้
ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตัง้ สารองตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
ธนาคารมี แ หล่งสภาพคล่อ งเพี ย งพอและสามารถบริ ห ารสภาพคล่อ งผ่านตลาดเงิ น ในประเทศ และต่ างประเทศ ตลาด
แลกเปลีย่ นเงิน และตลาดซือ้ คืนพันธบัตร
ตารางดังต่อไปนีแ้ สดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(งบการเงินรวม)
สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ

2561

291,570

339,803

137,967

101.4

99.6

105.6

16.1

18.3

15.5

2563

2562

2561

21,943

23,853

15,234

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

211,185

236,311

113,522

เงินลงทุนสุทธิ

134,351

166,265

73,477

75,909

86,626

64,267

291,570

339,803

137,967

เงินให้กูย้ ืม / เงินฝาก (ร้อยละ)
สินทรัพย์สภาพคล่อง / สินทรัพย์ (ร้อยละ)

สินทรัพยสภาพคล่องสุทธิ
เงินสด

หัก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รวม

สภาพคล่อง (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์สภาพคล่องสุทธิจานวน 291,570 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากจานวน 339,803 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก ธนาคารปรับลดปริมาณเงินฝากที่มีตน้ ทุนสูง อันเป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานของ
ธนาคารภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ ินเพื่อบริหารต้นทุนทาง
การเงินให้เหมาะสม
14.5 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ธนาคารยังคงดารงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้เกณฑ์ Basel III ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ตามงบการเงินรวมอยู่ที่รอ้ ยละ 19.6 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(CET 1) อยู่ที่รอ้ ยละ 14.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1) อยูท่ ี่รอ้ ยละ 15.5 ซึ่งเป็ นระดับที่สงู กว่าเกณฑ์ขนั้
ต่า (รวม Conservation buffer) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ที่รอ้ ยละ 11.0 ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 8.5 ของ CAR, CET 1 และ
Tier 1 ตามลาดับ
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4.6 ปั จจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ความสาเร็จของทีเอ็มบีขนึ ้ อยูก่ บั การบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ของธนาคาร 7 ประการ ได้แก่ ให้ลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง สร้างความ
เป็ นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมทางการเงิน รักษาความเป็ นผูน้ าด้านสินเชื่อรถยนต์และการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์สินเชื่อ
ครบวงจร สร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ อย่างยั่งยืน ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิ ภาพ สร้างความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั และการผนึกพลังสร้างการเติบโต อย่างไรก็ตาม ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถได้รบั ผลตอบแทน และประโยชน์อื่นๆ
ตามที่คาดหวังเนื่องจากปั จจัยหลายด้าน ปั จจัยที่สาคัญได้แก่ การแข่งขันด้านเงินฝากที่เพิ่มขึน้ ปั จจัยด้านสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด สงครามการค้า ความไม่แน่นอนจากภูมิศาสตร์การเมืองโลก การแข็งตัวของค่าเงินบาท
เป็ นต้น การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึน้ ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อีกทัง้ อาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการได้มาซึง่ เงิน
ฝากที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุนเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนเงินฝากที่มี คุณภาพไปเป็ น
สินทรัพย์ที่สร้างกาไร ทีเอ็มบียงั คงต้องประสบกับการแข่งขันที่มากขึน้ อีกทัง้ วิวฒ
ั นาการทางการเงิน การธนาคารอาจมีผลให้คแู่ ข่ง ที่
มีความสามารถในการจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริก ารทางการเงินที่หลากหลายในราคาที่
ได้เปรียบมากกว่า นอกจากนี ้ ทีเอ็มบีอาจต้องเผชิญกับคูแ่ ข่งที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของทีเอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ การแข่งขันที่เพิ่มขึน้ ดังที่ก ล่าวมาข้างต้น อาจส่งผลเสียต่อธนาคาร โดย
สร้างความกดดันให้ทีเอ็มบีลดอัตราส่วนต่างกาไรจากผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถได้มาซึง่ เงินฝากที่ม่นั คง ซึง่ อาจ
ทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของธนาคารสูงขึน้ อย่างไรก็ดีทีเอ็มบีได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีคุณภาพและแตกต่ างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ท่ วั ไป นาเสนอธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายและใช้งาน
สะดวกรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี และส่งผลให้ทีเอ็มบีประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราการเติ บโตของการให้สินเชื่อถูกคาดการณ์ว่าจะต่ ากว่าในอดีต ทีเอ็มบีจึงให้
ความสาคัญกับการดึงดูดลูกค้าที่มีคณ
ุ ภาพในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายและมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่รดั กุมมากยิ่งขึน้ อันจะ
นาซึ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สงู ขึ น้ ส่งผลให้ทีเอ็มบีอาจต้องเผชิญกับความกดดันและความท้าทายในการสร้างรายได้เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ ทั้งนีท้ ีเอ็มบีได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอมาโดยตลอด โดยตัง้ แต่ปี 2556
ทีเอ็มบีได้เพิ่มความรัดกุมในนโยบายการให้สนิ เชื่อและมีการทบทวนการประเมินการให้สนิ เชื่อประจาปี ที่เข้มข้นมากขึน้ นอกจากนีย้ งั
มีการใช้ระบบเพื่อคาดการณ์สถานภาพของลูกค้า (Early warning system) และมีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า เพื่อที่ธนาคารจะได้ให้
คาปรึกษาและแก้ปัญหาให้ลกู ค้าได้ทันท่วงที ทัง้ นีท้ ีเอ็มบีได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้
ทีเอ็มบีสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ในระยะยาว ทีเอ็มบียงั ได้มีการนาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงลึก (Data Analytics) เข้ามาใช้ เพื่อเสริมศักยภาพการปล่อยสินเชื่อ ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขนึ ้
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถช่วยให้ธนาคารสามารถรวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า และถูกเวลา
ยิ่งขึน้
ทีเอ็มบีได้เตรียมแผนการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมุ่งเน้น ในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ เช่น ผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มากขึน้ ดังนัน้ จากกลยุทธ์ในการดาเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ทีเอ็มบีสามารถสร้างกาไรใน
ระดับที่คาดหวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะผันผวนในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินมิได้จากัด
เฉพาะกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ แต่ยงั รวมถึงผูเ้ ล่นจากธุรกิจนอกอุตสาหกรรมธนาคาร เช่น บริษัทในกลุม่ โทรคมนาคม บริษัทเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันอีกด้วย เพื่อให้ทีเอ็มบีรกั ษาสถานภาพในการแข่งขันได้ ทีเอ็มบีจึงได้ขยายธุรกิจเข้าสูธ่ ุรกิจสินเชื่อรถยนต์
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผ่านการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ที่เป็ นผูน้ าในตลาดสินเชื่อรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งทาให้ทีเอ็มบีสามารถเพิ่มผลิตภัณ ฑ์
สินเชื่อให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึน้
ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลายผ่านช่องทางมากมาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก กลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริการผ่านช่องทางดิจิตลั ทัง้ นีท้ ีเอ็มบีได้ให้ความสาคัญกับการ
ขับเคลื่อนองค์กรสูร่ ะบบดิจิทลั (Digital Transformation) ที่ประกอบไปด้วย การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กร การพัฒนาโครงสร้างไอที และการบริการผ่านหลากหลายช่องทาง (Omni Channels) เป็ นอย่างมาก โดยได้รว่ มมือและได้รบั
การสนับสนุนจาก ING ซึ่งมีประสบการณ์และความชานาญด้านธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) ในการให้ความรู แ้ ละแนวทางใน
การพัฒนาระบบและความปลอดภัยทางเทคโนโลยี และการสร้างการบริการและประสบการณ์ดิจิทลั ที่มี เสถียรภาพ อันจะส่งผลให้
ทีเอ็มบีสามารถพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการให้บริ การธุรกรรมทางการเงิน และรองรับความต้องการของลูกค้าใน
ปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของธนาคารเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้รบั ผลกระทบด้าน
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านค่าธรรมเนียม ความสามารถในการสร้างความเติ บโตเติบโตและการทาผลกาไรของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี ้ การเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานทางบัญชี IFRS9 ในปี 2563 จะส่งผลกระทบต่อการคานวนค่าธรรมเนียมสินเชื่อ และ
รายได้ดอกเบีย้ รวมไปถึงการคานวนเงินสารองฯ การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาจทาให้
ธนาคารเผชิญกับความท้าทายด้านกลยุทธ์และการเงินเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมของทีเอ็มบี
ไม่ได้พึ่งพาค่าธรรมเนียมในรูปแบบเดิมๆ มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าของธนาคารอยู่แต่เดิมแล้ว เมื่อลูกค้าทาธุรกรรม
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ของทีเอ็มบี (เช่น บัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มออลล์ ฟรี) ทีเอ็มบีมงุ่ เน้นการสร้างความเข้าใจลูกค้าและตอบโจทย์เกี่ย ว
การทาธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สร้างฐานข้อมูลลูกค้า ที่จะสนับสนุนให้ทีเอ็มบีสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินที่มีคา่ ธรรมเนียมให้ตอบโจทย์ลกู ค้าได้มากยิ่งขึน้ ซึง่ ในที่สดุ จะส่งผลให้ธนาคารสามารถมีการเติบโตทางธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายบัญชีและการเงิน ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชีและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

1 นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
- ประธานกรรมการ
(แต่งตัง้ 13 ก.พ. 2563)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

49 - Ph.D. (Economics/ Macroeconomics and International Finance),
Claremont Graduate University, USA
- M.S. (Economics/ Policy Economics), University of
Illinois at Urbana-Champaign, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top ปี 2563, และ Cyber
Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Oxford Programme on Negotiation in Bangkok ปี 2562, SAID Business
School of Oxford University, UK
- Role of the Chairman Program (รุ น่ 45/2019), Board Matters and
Trends (รุ น่ 4/2017), Role of the Nomination & Governance Committee
Program (รุ น่ 8/2016), Financial Statements for Directors (รุ น่ 29/2015),
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (รุ น่ 4/2015),
และ Director Certification Program (รุ น่ 93/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) (รุ น่ 24/2562)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
- โครงการฝึ กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ปี 2554
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ น่ 9/2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- Financial Markets and New Financial Instruments ปี 2552,
International Monetary Fund Institute
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

ก.พ.63
2563
2561
2558

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

-

2561
2561
2558
2558
2558

- ม.ค.63 - 2562 - 2561 - 2561 - 2561 -

2557

-

2558

-

2557

-

2558

-

2556
2556

-

2558
2558

-

ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร Tax Inspectors Without Borders, OECD & UNDP
อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

70 - Master of Science, University of Wisconsin, USA
2 นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
- รองประธานกรรมการ
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง 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 (IOD)
- Thailand in the New Global Landscape บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Anti Corruption for Executives 1/2557, การพัฒนามาตรฐานงานต่อต้าน
การคอร์รปั ชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives
2017) และ Block Chain Technology ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62
2562
2561
2559

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2558

- ปั จจุบนั -

2557
2555
2550

- ปั จจุบนั - ปั จจุบนั - ปั จจุบนั -

2549
2549
2549
2548
2548

-

2548
2546
2559

- ปั จจุบนั - ปั จจุบนั - 2562 -

2558

-

2562

-

2557
2548
2556
2553
2550

-

2562
2562
2561
2561
2561

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

-

-

รองประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์
แกรนารี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จากัด
รองประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย
จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตสี ้ ์ อินเวสเม้นท์
ไพรเวท จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ (ต่อ)

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

70 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia University,

5,126,411

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

2550
2546
2545

-

2561
2561
2558

2554

-

2560

2554 - 2558
2546 - 2558
ธ.ค.62 - ปั จจุบนั

New York, USA

- กรรมการ บริษัท 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 บริษัท ดิ เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตสี ้ ์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จากัด
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จากัด
- กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

- Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aéronautique et de

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

l'Espace, Toulouse, France

2562

- ปั จจุบนั - Board member, OBOR Capital Co., Ltd.

2561

- ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ซิมบา เอสเตทส์ จากัด

2561

- ปั จจุบนั - Chairman of the Board and director, Ecopol Pte. Ltd. (Singapore)

- Military Service, Belgian Army

2557

- ปั จจุบนั - Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)

- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd. (India)

2557

- ปั จจุบนั - Board member, The Blue Circle (Singapore)

- Strategic Board Master Class, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557

- ปั จจุบนั - Board member, Sport Sevens (Singapore)

2556

- ปั จจุบนั - Board member, PCMA Holdings Pte. Ltd.

2556

- ปั จจุบนั - Board member, PCMI Insurance Brokers Pte. Ltd.

2554

- ปั จจุบนั - Board member, Eurofin Asia (Singapore)

2554

-

2561

- Member of Advisory Board, Pacific Star (Singapore)

2553

-

2561

- Chairman of the Chairman, Prochem (Singapore)

- Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre de Bruxelles,
Brussels, Belgium

(IOD)
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective, Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience
Awareness, FRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and
Data Privacy, Branding and NPS Update, และ Sustainability Training,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

4 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
61 - Master of Science (Economics), Oklahoma State University, USA
- กรรมการอิสระ
- Bachelor of Science in Business Administration (Economics/Finance),
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Oklahoma State University, USA
(แต่งตัง้ 12 ก.พ. 2559)
- หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขัน้ สูง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิรค์ จากัด
- Boardroom Success Through Financing and Investment, 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
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทลั บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective, 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)

18,592

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

เม.ย.63 - ปั จจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์
รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์ร่ี จากัด
2558 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)
2555 - 2562 - กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
2560 - 2562 - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จากัด
2560 - 2561 - กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - 2560 - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
2559 - 2559 - ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2558 - 2559 - ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2557 - 2559 - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
2555 - 2559 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จากัด
2557 - 2558 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)
2557 - 2558 - ประธานคณะทางานกากับและติดตามการบริหารงาน NPL ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

64 - Master of Economics, University of Amsterdam
5 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
- Bachelor of Economics, University of Amsterdam
- กรรมการอิสระ
- Corporate Governance, Indian Institute of Management Centre for
- ประธานคณะกรรมการกากับ
Corporate Governance & Citizenship
ความเสี่ยง
- Corporate governance in Banks, balance between Supervisory- and
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
management boards
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัท
- Regulatory developments
ภิบาล
- Changes in the legal environment
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
- Specific processes and checks regarding AML and FEC
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- Performance measurement and remuneration policies
- Whistleblower procedures, confidentiality and protection of individuals
(แต่งตัง้ 23 เม.ย. 2563)
- Audit methodologies
- IFRS9
- BCBS 239
- Hedge accounting, accounting versus economic impact,
asymmetries in bank balance sheets
- Privacy, data protection
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

เม.ย.63 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง กรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการในคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - Member Supervisory Board, TD Bank NV.
2560 - ปั จจุบนั - Director, Riverbank Management B.V.
ส.ค.62 - เม.ย.63 - Chairman Supervisory Board, MUFG Bank Europe NV.
2560 - เม.ย.63 - Member Supervisory Board and Chairman Audit & Risk
Committee, MUFG Bank Europe NV.
2554 - 2560 - Member of Executive Board and CRO, ING Group
2554 - 2558 - Member Supervisory Board and Chairman of Risk Committee,
NN Insurance, Netherlands

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

6 นายธีรนันท์ ศรีหงส์
55 - Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor,
- กรรมการอิสระ
USA
- ประธานคณะกรรมการกากับ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กาหนดค่าตอบแทนและ
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School,
บรรษัทภิบาล
USA
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความเสี่ยง
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
(แต่งตัง้ 17 ธ.ค. 2562)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Director Accreditation Program และ Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2020 Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top, Thailand
Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ น่ ที่ 9 สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ย.63 - ปั จจุบนั - ที่ปรึกษา บริษัท อาร์อีเอ็กซ์ จากัด
พ.ย.63 - ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจเอกชน)
ในคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
ก.ย.63 - ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันแห่งชาติ
มี.ค.63 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
มี.ค.63 - ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในคณะกรรมการกากับสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการกากับความเสี่ยง
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จากัด
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
2561 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ Arcel Capital Company Limited
2560 - ปั จจุบนั - ที่ปรึกษา บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เซล่าร์ คอนซัลติง้ จากัด
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
2560 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

2561

-

2563

2561
2561
2561
2561
2561
2560

- ธ.ค.63
- ธ.ค.63
ส.ค.63
- ส.ค.63
- ส.ค.63
- 2563

2562
2561

-

2562
2562

2561
2561

-

2562
2562

2560
2560
2560
2560
2557
2559
2559
2556
2556
2557
2556

-

2562
2562
2561
2561
2561
2560
2560
2560
2560
2559
2559

- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) และคลาวด์
คอมพิวติง้ (Cloud Computing)
- กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ ๊ป จากัด
- กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ ้ง คอมเพล็กซ์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด
- กรรมการ บริษัท บีเคที โฮลดิง้ ส์ จากัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท เทิรน์ เรลเวย์ พาร์ค จากัด
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
- ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ช่ นั จากัด
- ประธาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดจิ ิทลั เพื่อตลาดทุน
สานักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา สานักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูช่ นั จากัด
- ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร บิซเิ นส-เทคโนโลยี กรุ ๊ป จากัด
- กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิ ทลั จากัด
- กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ ๊ป โฮลดิง้ จากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

7. นายจุมพล ริมสาคร
60 - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
- กรรมการ
- นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัท
- หลักสูตรผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง สานักนายกรัฐมนตรี
ภิบาล
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
(แต่งตัง้ 7 เม.ย. 2560)
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริษัทระดับสูง สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- Risk Management Programe for Corporate Leaders, IT Governance
and Cyber Resilience Program, Director Certification Program,
Financial Statement for Directors, Role of Chairman Program และ
Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective, 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 หน้า 9

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง
2561 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิรกิ ติ ิ์
2561 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
2561 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการกากับการดาเนินงานกองทุนรวมวายุภกั ษ์
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตัง้ และกากับการดาเนินงาน
ของกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
2558 - ปั จจุบนั - รองปลัดกระทรวงการคลัง
2559 - 2561 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2557 - 2561 - กรรมการอานวยการ โรงงานยาสูบ
2560 - 2561 - ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี ้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ
2560 - 2561 - กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2560 - 2561 - กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉิน
2560 - 2561 - กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
2558 - 2560 - กรรมการ บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
2558 - 2558 - กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จากัด
2557 - 2558 - ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงการคลัง
2557 - 2558 - ผูต้ รวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

8 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

65 - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการในคณะ

- กรรมการ

- เศรษฐศาสตร์บญ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2560

- ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

- กรรมการในคณะกรรมการ

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA

2560

- ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

- Advanced Bank Management Program, Wharton School of the

2559

- ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สานักงาน

กากับความเสี่ยง
(แต่งตัง้ 1 มิ.ย .2558)

กรรมการกากับความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

University of Pennsylvania, USA

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- Advanced Bank Management Program, Asian Institute of

2558

- ปั จจุบนั

Management

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

- IT Governance and Cyber Resilience Program, Advanced Audit
Committee Program, Director Certification Program, Risk Management

2558

-

2562

- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2559

-

2560

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

Program for Corporate Leaders และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
2551

- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานักงาน ก.ล.ต.
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective, Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience
Awareness, IFRS 9 Implication and Readiness, Recovery Planning,
Inside Information and Data Privacy, Branding and NPS Update, และ
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

-

2558

- รองผูจ้ ดั การใหญ่ (Chief Risk Officer) กลุม่ บริหารความเสี่ยง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2557

-

2558

- รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)

2554

-

2558

- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

9 นายสมเจตน์ หมู่ศริ เิ ลิศ
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
(แต่งตัง้ 3 ธ.ค. 2562)

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

65 - Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Role of the Chairman Program, Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ศาลยุตธิ รรม
- TLCA Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Anti Corruption for Executives 1/2557, หลักสูตรการพัฒนามาตรฐาน
งานต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption
for Executives 2017) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

-
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ม.ค.63 - ปั จจุบนั - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จากัด
ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จากัด
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั - กรรมการกากับความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2552 - ปั จจุบนั - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จากัด
2562 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จากัด
2560 - ปั จจุบนั - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
2553 - ปั จจุบนั - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2552 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
2556 - ม.ค.63 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
2554 - ม.ค.63 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
2561 - 2561 - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
2559 - 2561 - ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย
2554 - 2559 - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
2557 - 2561 - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2556 - 2561 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2553 - 2561 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2555 - 2561 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2554 - 2561 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2552 - 2561 - กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมเจตน์ หมู่ศริ เิ ลิศ (ต่อ)

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

51 - วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

2554

-

2561

2553
2558
2557

-

2561
2560
2559

2554 - 2558
ธ.ค.62 - ปั จจุบนั

สุวรรณภูมิ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- 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
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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2561

- ปั จจุบนั

2560

- ปั จจุบนั

2560
2558
2558
2546

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2562
2561

-

2562
2562

2558

-

2559

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ คณะกรรมการอานวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการใน
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการกากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค
จากัด
- กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(TISA)
- วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จากัด
- ที่ปรึกษา บริษัท บุญรอดเทรดดิง้ จากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร์ จากัด
- กรรมการกากับความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน)
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

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

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

49 - Master of Economics, Warsaw University

-

-

-

-

- Bachelor of Economics, Columbia University
- General Management Programme (GMP), European Centre for
Executive Development (CEDEP)
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นา
12 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์
57 - Master of Management Information System, University of West
- กรรมการอิสระ
Virginia, USA
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
- Special Management Program, Marshall University, USA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
(แต่งตัง้ 1 เม.ย. 2563)
- Director Accreditation Program และ Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมกับ International Institute for Management
Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- Berkeley Executive Coaching Certification, Berkeley Executive
Coaching institute (BEIC)
- Leadership Succession Program (LSP1), มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนา
องค์กรภาครัฐ
- Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(TLCA)
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการใน
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - Head of Challengers and Growth Markets, Asia (Executive)
ING Bank N.V., Hong Kong Branch
2560 - ปั จจุบนั - Member of Supervisory Board, ING Bank Slaski S.A.
2555 - 2562 - Chief Executive Officer (Executive), ING Bank N.V.,
Bucharest Branch
เม.ย.63 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการใน
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการสรรหาและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั - กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แม็คกรุ ๊ป จากัด
(มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
2556 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ธเอก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2551 - 2562 - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล
((ประเทศไทย) จากัด
2551 - 2562 - กรรมการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

คุณวุฒิทางการศึกษา

13 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
50 - Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business Administration, Bangkok
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
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
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการในคณะกรรมการกากับ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงาน
(แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2561)
- Chartered Financial Analyst CFA Institute
- Financial Derivatives, EuroMoney Training
- Executive Education: Building Leading Customer-Centric
Organization
- Director Certification Program, Boards that Make a Difference, และ
Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 และ Bangkok Sustainable
Banking Forum 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection
Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data
Perspective, Cyber Resilience Leadership Seminar, Cyber Resilience

11,572,894

Awareness, IFRS 9 Implication and Readiness, Recovery Planning,
Inside Information and Data Privacy, Branding and NPS Update, และ
Sustainability Training, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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ธ.ค.62 - ปั จจุบนั - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการใน
คณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
2552 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
2539 - ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัท ติยณา จากัด
2560 - 2560 - กรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
2558 - 2560 - กรรมการกากับความเสี่ยง บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
2557 - 2560 - กรรมการอิสระ บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
2557 - 2560 - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
2560 - 2560 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2551 - 2560 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) (เกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งระบบการเงินและงบประมาณ) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2559 - 2560 - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้าน
จิตวิทยาองค์กร) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
2560 - 2560 - ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2560 - 2560 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ความสัมพันธ์
ครองหุ้นในบริษัท
ทางครอบครัว
(หุ้น)
ระหว่างกรรมการและ
(ร้อยละ)*
ผู้บริหาร **

นายปิ ติ ตัณฑเกษม (ต่อ)

หมายเหตุ:

* รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

2559

-

2560

2557

-

2559

2554

-

2558

- ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะอนุกรรมการบริหาร สานักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด และ บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
1.

รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

1 นายปิ ติ ตันฑเกษม

อายุ
(ปี )
50 -

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ผูจ้ ดั การใหญ่
* (แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2563)

57 -

3 นายเสนธิป ศรีไพพรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

49 -

4 นายอนุวตั ริ ์ เหลืองทวีกลุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
* (แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2563)

57 -

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**
Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business
11,572,894
2561 - ปั จจุบนั
Administration, Bangkok University in Collaboration
2560 - 2560
with The University of Nebraska-Lincoln, USA
2551 - 2560
Master of Business Administration, The University of
North Carolina at Chapel Hill, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการ 1,875,000
2563 - ปั จจุบนั
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2562 - 2562
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557 - 2561
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Master of Business Administration (MBA),
2563 - ปั จจุบนั
1,125,000
The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
2560 - 2562
Master of Science, Computer Information Systems,
2555 - 2560
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2550 - 2560
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 1,590,000
2563 - ปั จจุบนั
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)
2561 - 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560 - 2561
2552 -

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน)
- Executive Vice President ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ, S Ventures Co.,Ltd.
กรรมการผูจ้ ดั การ, Business Navigator Consulting

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
2560 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ, Chief Finance Officer ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**
2561 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Master of Business Administration,
2560 - 2561 - Chief Operation Officer - Risk, ING Bank N.V., Amsterdam, The Netherlands
Nyenrode University, The Netherlands
2558
- 2561 - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และกรรมการสินเชื่อ,
Bachelor of Business Administration,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Hogeschool Nyenrode, The Netherlands
2559 - 2560 - Head of Corporate Operational Risk Management, ING Bank N.V.,
Amsterdam, The Netherlands
2554 - 2559 - Global Head of Non Financial Risk, ING Bank N.V.
Master of Business Administration (MBA),
1,125,000
2561 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2541 - 2561 - พาร์ทเนอร์ส, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี อากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
Bachelor of Business Administration (Magna Cum
คูเปอร์ส จากัด
Laude), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2563 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร ธนาคารทหารไทย จากัด
Business Diploma, Industrie- und Handelskammer, 1,125,000
(มหาชน)
Germany
2562 - 2562 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบตั กิ าร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - 2562 - COO Asia, Middle East and India Jardine Lloyd Thompson Asia
2556 - 2558 - COO Asia Pacific, Managing Director, Marsh (Singapore) Insurance
Brokers Pte. Ltd.
2563 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
500,000
2560 - 2563 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, Chief Financial Officer, ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
ประกาศณียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัย
2559 - 2560 - ผูอ้ านวยการอาวุโส วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน ธนาคาร ธนชาต
ธรรมศาสตร์
จากัด (มหาชน)
2556 - 2559 - ผูอ้ านวยการอาวุโส บัญชี ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2563 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) 8,628,788
2560 - 2562 - หัวหน้าสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
2557 - 2559 - Head of Branding and Marketing ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Science สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิ สกิ ส์) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา

5 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง

61 -

6 นางประภาศิริ โฆษิ ตธนากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

56 -

7 นายมาร์คสั โดเลงก้า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านเทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร

50 -

8 นางภิตติมาศ สงวนสุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตรวจสอบ
* (แต่งตัง้ 1 พ.ค. 2563)

56 -

9 นางกาญจนา โรจวทัญญู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตลาด
* (แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2563)

55 -

-

-

-
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

10 นายป้อมเพชร รสานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านสินเชื่อรถยนต์
* (แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2563)

56

11 นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล
* (แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2563)
12 นายเมธ กนกพิบลู
หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
* (แต่งตัง้ 1 พ.ค. 2563)

58

13 นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

46

52

14 นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร
41
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
1,125,000
2563 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ราชภัฏพระนคร
2562 - 2562 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2558 - 2561 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
2558 - 2558 - ผูอ้ านวยการอาวุโส งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน)
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,125,000
2563 - ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 - 2562 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, Chief Human Resources Officer, ธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน)
2554 - 2560 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, Chief Auditor, ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,400,700
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
2561 - 2563 - หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2560 - 2561 - หัวหน้านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2553 - 2559 - ผูอ้ านวยการอาวุโส รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2,654,100
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, สถาบัน
2561 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
2561 - 2561 - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริหารและการเงิน ธนาคารทหารไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2560 - 2561 - ผูบ้ ริหารอาวุโสวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - 2560 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2559 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2558 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
308,610
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
2561 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(มหาชน)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 - 2561 - เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )
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15 นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
39 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารความเสี่ยง
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 นางสาวจิตราวดี ศรีวิจิตร
46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
ลูกค้าบุคคล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 นางสาวปรีดอิ ร คลังนาค
40 - ปริญญาโท Financial Management
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเงินและสนับสนุนองค์กร

18 นายแอนดรู ว ์ เคนท์ แจน
หัวหน้าบริหารเงิน

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

19 นางขวัญหทัย สุขมุ ธรรมรัตน์
หัวหน้าบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน

48 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**
549,300
2561 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2560 - 2561 - เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2558 - หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
125,000
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้าบุคคล ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2561 - 2563 - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2560 - 2561 - เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - ลูกค้ารายย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - 2560 - เจ้าหน้าที่บริหารนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
125,000
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - การเงินและสนับสนุนองค์กร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2562 - 2563 - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - บริหารและการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2562 - 2562 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2561 - 2561 - เจ้าหน้าที่บริหารงานขายกลุม่ ลูกคุร้ กิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
450,000
2560 - ปั จจุบนั - หัวหน้าบริหารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - 2559 - Group Head of Enterprise Risk, Burgan Bank, Kuwait
-

-
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2560 - ปั จจุบนั - หัวหน้าบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2555 - 2560 - หัวหน้าวิเคราะห์และพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
20 นายเฉลิมชัย ไพสิฐมงคล
หัวหน้าบริหารเงินกลางและ
ต้นทุนทางการเงิน

21 นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม
หัวหน้าบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ

22 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงิน
ต่อทางการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชีและการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
51 - Master of Business Administration in Finance,
University of Rochester, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
40 - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**
2561 - ปั จจุบนั - หัวหน้าบริหารเงินกลางและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2561 - เจ้าหน้าที่บริหารบริหารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

-

-

125,000

-

23 นางสุภาวดี วุฒเิ ทียร
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท.
24 นางกมลมาลย์ สถาวร
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน

52 - ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-

-

56 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

25 นางสาววีรญา มหาขันธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - วางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน

45 - ปริญญาโท Information Technology มหาวิทยาลัย
นเรศวร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคล

-

-
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2563
2561
2560
2559
2558
2561
2560

-

ปั จจุบนั
2563
2561
2560
2558
ปั จจุบนั
2561

2558
2555
2560
2556
2560
2558

-

2560
2558
ปั จจุบนั
2560
ปั จจุบนั
2560

-

หัวหน้าบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
หัวหน้าบริหารสินทรัพย์หนีส้ นิ และเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสพัฒนากระบวนการ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
ผูช้ านาญการควบคุมผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย (จากัด) มหาชน
หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริหารตรวจสอบ – ธุรกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงาน ธปท, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าวิเคราะห์และรายงานงบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2563 - ปั จจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2560 - 2563 - หัวหน้าบริการรายงานทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2560 - 2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญ - วิเคราะห์พฒ
ั นากระบวนการข้อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

26 นายประยุทธ์ บุญเลิศ
หัวหน้าควบคุมทางบัญชี

42 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

27 นางสาวรจนา รัตนอุบล
หัวหน้าทางการเงินและบริหารเบิกจ่าย

54 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 นางสาวศิรพิ ร รัตนาอัมพวัลย์
45 - ปริญญาโท Master of Business Administration
หัวหน้านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน
สาขา Finance, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขา Accounting Info. Systems,
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
29 นางสาวมาลินี เหล่าอิทธิ
หัวหน้าบริหารศูนย์ขอ้ มูลการเงิน
เชิงกลยุทธ์

40 - Master of Engineering Management, University of
London
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บญ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์
หัวหน้าการเงินธุรกิจเชิงกลยุทธ์
* (แต่งตัง้ 1 เม.ย. 2563)

46 - ปริญญาโท ศม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท วศม. อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วศบ.เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 - ปริญญาโท Master of Business Administration,
University of Japan

31 นายภาคภูมิ วิศวเมธีกลุ
หัวหน้ากลยุทธ์บริหารเงินกองทุน
* (แต่งตัง้ 16 เม.ย. 2563)

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**
2562
2562
2561
2560
2559
2557
2563
2561
2560

-

ปั จจุบนั
2562
2562
2561
2560
2559
ปั จจุบนั
2563
2561

-

2559
2558
2562
2562
2559

-

2560
2559
ปั จจุบนั
2562
2562

-

2558
2563
2561
2554

-

2559
ปั จจุบนั
2563
2561

-

-

-

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
หัวหน้าควบคุมทางบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
VP Financial Project, CIMB Thai
VP Controller and Improvement, Nok Airline Plc.
หัวหน้าควบคุมทางบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าควบคุมบัญชีสาขา ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Assistant to Finance Manager, RHB Bank Berhad
หัวหน้าทางการเงินและบริหารเบิกจ่าย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าปฏิบตั กิ ารทางบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - พัฒนาระบบการควบคุมทางการเงินและติดตามผล
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าบริการรายงานทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้านโยบายและกากับดูแลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Senior Vice President of Finance, Krung Thai Bank Pcl.
First Senior Vice President of International Accounting and Finance, Muang
Thai Life Assurance Pcl.
Chief Financial Officer, Executive Vice President, Asia Wealth Securities Co., Ltd
หัวหน้าบริหารศูนย์ขอ้ มูลการเงินเชิงกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
รองผูอ้ านวยการ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

-

-

450,000

-

2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าการเงินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2550 - 2563 - ผูอ้ านวยการอาวุโส วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)

-

-

2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้ากลยุทธ์บริหารเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2560 - 2563 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - บริหารสินทรัพย์หนีส้ นิ และเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
32 นายสุรพงษ์ ฉันทสิทธิพร
หัวหน้าบริหารและสนับสนุนข้อมูล
การเงินธุรกิจ
* (แต่งตัง้ 1 ก.ค. 2563)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**

43 - ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าบริหารและสนับสนุนข้อมูลการเงินธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2562 - 2562 - ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ วางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และธุรกิจลูกค้า
รายย่อย ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2560 - 2562 - ผูจ้ ดั การอาวุโส OFSAA & SHARE SERVICE ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2558 - 2560 - ผูจ้ ดั การอาวุโส OFSAA PROJECT ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

33 นางสาวธาริณี โตตาบ
45 - ปริญญาโท Audittng มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินสินเชื่อรถยนต์
* (แต่งตัง้ 1 ก.ค. 2563)

2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน - สินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2561 - 2562 - รองผูอ้ านวยการ วางแผนและวิเคราะห์ธรุ กิจสินเชื่อรถยนต์และธุรกิจลูกค้า
รายย่อย ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2559 - 2561 - รองผูอ้ านวยการ Automotive & Retail Banking ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน – ภาพรวมธนาคารและรายงาน
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2562 - 2562 - ผูอ้ านวยการ วางแผนและวิเคราะห์งบการเงินรวมและบริษัทในเครือ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2561 - 2562 - ผูอ้ านวยการ Financial Reporting - BNS ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2561 - 2561 - ผูอ้ านวยการ กลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2563 - ปั จจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2562 - 2563 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ประจาวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน - บริหารและการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2563 - ปั จจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญ - วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2561 - 2563 - ผูเ้ ชี่ยวชาญ - วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ประจาวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน - บริหารและการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2560 - 2561 - ผูจ้ ดั การฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จากัด
2559 - 2560
- นักวิเคราะห์บริการทางการเงิน เชฟรอน ประเทศไทยสารวจและผลิต
2557 - 2558
- นักวิเคราะห์การควบคุมโครงการ เชฟรอน ประเทศไทยสารวจและผลิต

34 นายชาญวิทย์ อัครพัฒนากูล
41 - ปริญญาโท Accounting, University of Illinois-Urbana
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินChampaign
ภาพรวมธนาคารและรายงานทางการเงิน
- ปริญญาตรี Accounting จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* (แต่งตัง้ 16 ก.ค. 2563)

35 นางพิมชญา ธรรมสอน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
* (แต่งตัง้ 1 ส.ค. 2563)
36 นางสาวภิญญาดา แย้มศิริ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ-วางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน
* (แต่งตัง้ 1 ส.ค. 2563)

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี

38 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

33 - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ & การบัญชี (Inter)
บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
37 นายพิชาญ ฤชุเศรษฐ์
หัวหน้ากลยุทธ์ดา้ นภาษี และการปฏิบตั ิ
* (แต่งตัง้ 1 ก.ย. 2563)
38 นางสาวกฤติยา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
ผูช้ านาญการ - วางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน
* (แต่งตัง้ 16 ก.ย. 2563)

39 นางสาวสมฤทัย ตัณฑกิตติ
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
โครงการรวมกิจการ
* (แต่งตัง้ 16 ต.ค. 2563)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ ความสัมพันธ์
ครองหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่างผู้บริหาร**

48 - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34 - ปริญญาโท Master of Science, Heriot-Watt University
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต Singapore Management
University

ประสบการณ์การทางานย้อนหลัง 5 ปี
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้ากลยุทธ์ดา้ นภาษี และการปฏิบตั ิ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - 2563 - ผูจ้ ดั การส่วนภาษี องค์กร, Global Power Synergy Pcl.

50,000
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2563 - ปั จจุบนั - ผูช้ านาญการ - วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2562 - 2562 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - บริหารการขายลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2561 - 2561 - เจ้าหน้าที่บริหาร ควบคุมการปฏิบตั ิงานช่องทางลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2559 - 2561 - Branch Transformation Specialist ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - 2559 - ผูบ้ ริหารตรวจสอบ - ธุรกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการรวมกิจการ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2562 - 2563 - Agile Specialist ประจา Agile Commercial Digital Innovation
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2560 - 2562 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส - วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2559 - 2560 - ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการ/ผู้บริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายนามผู้บริหารธนาคาร
นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
นายจุมพล ริมสาคร
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
นายปริญญา หอมเอนก
นายมิฮาว ยาน ซูเรค
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์
นายปิ ติ ตัณฑเกษม
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
นายป้อมเพชร รสานนท์
นายอนุวตั ิร ์ เหลืองทวีกลุ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัช คริเซล
นางสุวรรณี แคม
นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที

บริษัทย่อย

ตาแหน่งของกรรมการ / ผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง
หัวหน้ากฎหมาย
หัวหน้าพิจารณาสินเชื่อพิเศษ

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

1
Y
//
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
W
W

2

3

บริษัทร่วม
4

1

2

D

D

Y
X
W
W

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2

ลาดับที่

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายนามผู้บริหารธนาคาร

บริษัทย่อย

ตาแหน่งของกรรมการ / ผู้บริหาร
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28

หมายเหตุ :
X
Y
W
D
L
//

นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
นายสุทธิชยั ถิรานุชิต
นางสลิล กฐิ นสมิต
นายทรงวุฒิ เชาวลิต
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ
นายเอกสิทธิ์ ศักดิธ์ นาคร
นายวรุณ กาญจนภู
นายศรัณย์ ภูพ่ ฒ
ั น์
นางอภิรุมวดี ระนองธานี

หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ
หัวหน้าที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1
หัวหน้าที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายสาขา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ ธุรกิจนายหน้า
หัวหน้าบริหารความเสีย่ งด้าน Market Conduct
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ - บริหารเงินกลางและต้นทุนทางการเงิน

ประธานกรรมการและผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการและผู้ไม่มีอานาจลงนาม
กรรมการบริษัท และผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริษัท
ผู้ชาระบัญชี
รองประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 3

2

3
W
W
W

บริษัทร่วม
4

1

2

D

D

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

D
D
W
D
L

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัท
บริษัทย่อย

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จากัด
3. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
4. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด*

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

บริษัทร่วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
หมายเหตุ:

* บริษัทจดทะเบียนเสร็จสิน้ การชาระบัญชีกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ 2 หน้า 4

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1. นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
2. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
3. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
4. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
5. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
6. นายจุมพล ริมสาคร
7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
8. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
9. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
10. นายปริญญา หอมเอนก
11. นายมิฮาว ยาน ซูเรค
12. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์
13. นายปิ ติ ตัณฑเกษม
14. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
2. บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จากัด
1. นายป้อมเพชร รสานนท์
2. นายทรงวุฒิ เชาวลิต
3. นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ
4. นายเอกสิทธิ์ ศักดิธ์ นาคร
5. นายวรุณ กาญจนภู
3. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
1. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัช คริเซล
2. นางสุวรรณี แคม
3. นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
4. นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
5. นายสุทธิชยั ถิรานุชิต
6. นางสลิล กฐิ นสมิต
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ร่วม
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
1. นายอนุวตั ิร ์ เหลืองทวีกลุ
2. นายศรัณย์ ภูพ่ ฒ
ั น์
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
1. นายอนุวตั ิร ์ เหลืองทวีกลุ
2. นายศรัณย์ ภูพ่ ฒ
ั น์
เอกสารแนบ 2 หน้า 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลปฏิบัตงิ าน

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
นายสุนทร รักพาณิชย์
หัวหน้าตรวจสอบ

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - MBA (Financial Management), University of
Bridgeport Connecticut
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39/IAS
- Operational Risk Management Forum
- โครงการอบรมผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 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
ระหว่าง
บริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
2561 - ปั จจุบนั
2556 - 2560
2554 - 2556
2549 - 2554

* รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
หัวหน้าตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 1 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับการปฏิบัตงิ าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
นายกิตติชยั สิงหะ *
หัวหน้ากากับการปฏิบตั งิ าน
(* ลาออก มีผล 1 มกราคม 2564)

หมายเหตุ:

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

50 - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
- IT Governance & Cyber Resilience Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- APAC Country Compliance Officer Training, SMBC Singapore
- Securities Law for Head of Compliance and Securities Law for
Head of Compliance, Thai Bankers’ Association
- Digital Bank Compliance Head Workshop, Asia Pacific Head of
Compliance Workshop, Fraud Workshop, Talent Identification
and Retention, AML- Sanctions and Anti-Bribery Corruption,
and Regulatory Compliance Workshop, Citibank Thailand
- LBDU Compliance Workshop, Securities and Exchange
- Commission
- Bond Trading Compliance Training, Thai Bond Market
Association
Risk Management and Anti-Money Laundering Training, Bank
of China, New York, USA

จานวนการ ความสัมพันธ์
ถือครองหุ้น ทางครอบครัว
ใน
ระหว่าง
บริษัท (หุ้น)* ผู้บริหาร**
500,000
-

* รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้า 3

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง
2563 - ปั จจุบนั - หัวหน้ากากับการปฏิบตั งิ าน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ Head of Compliance ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
2561 - 2561 - ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส Country Head of Compliance ธนาคาร
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
2547 - 2561 - ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส Regulatory Compliance Officer
ธนาคารซิตแี ้ บงก์
2546 - 2547 - Chief Compliance ธนาคารแห่งชาติจีน
2540 - 2545 - ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ Compliance Departmentธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ
ยูเอฟเจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในปี 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายชื่อ
นายเอกนิติ
นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ 1
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศุภเดช
พูนพิพฒ
ั น์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ.
ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพรสัณฑ์
วงศ์สมิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค
นาเจล 2
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจุมพล
ริมสาคร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธีรนันท์
ศรีหงส์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมเจตน์
หมูศ่ ิริเลิศ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปริญญา
หอมอเนก
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมิฮาว ยาน
ซูเรค
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางชนัญญารักษ์
เพ็ชร์รตั น์ 3
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ 4
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเสนธิป
ศรีไพพรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายป้อมเพชร
รสานนท์ 4
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนุวตั ิร ์
เหลืองทวีกลุ 4
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางประภาศิริ
โฆษิตธนากร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางกาญจนา
โรจวทัญญู 4
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวิจิตรา
ธรรมโพธิทอง 4
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางภิตติมาศ
สงวนสุข 5
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมาร์คสั โดเลงก้า
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบตั ิการ
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จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
5,126,411
18,592
11,572,894
340,000
7,503,788
-

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563
5,126,411
18,592
11,572,894
1,875,000
1,125,000
1,125,000
1,590,000
1,125,000
8,628,788
1,125,000
500,000
1,125,000
-

จานวนหุ้น
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
1,875,000 6
1,125,000 6
1,125,000 6
1,250,000 6
6
1,125,000
6
1,125,000
6
1,125,000
500,000 6
1,125,000 6
-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1 ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2563
3
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563
4
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
5
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563
6
ได้รบั ได้รบั หุน้ จากโครงการ TMB Stock Retention Program 2019 ครัง้ ที่ 1
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