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ส่ วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
1.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
ธนาคารทหารไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีสาํ นักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ถนนราชดําเนิ น และมี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ และนายโชติ คุณะเกษม เป็ นผูจ้ ดั การคนแรกของธนาคาร โดยมี
พนักงานเริ่ มแรกทั้งสิ้ นจํานวน 26 คน และมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็ น 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ
100 บาท โดยผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการทหารทั้งในและนอกประจําการ ในปี 2525 เป็ นปี ที่มีความสําคัญกับธนาคาร
มาก กล่าวคื อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้งให้ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้มีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจํานวน 10 ล้านบาท
เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท เพื่อเป็ นการขยายช่ องทางการระดมทุน ธนาคารได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 41,903,301,555 บาท และมีทุนชําระแล้ว
จํานวน 41,426,006,153 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 43,606,322,266 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ได้ดาํ เนิ นการรวม
กิจการกันเป็ นธนาคารทหารไทย โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2547 เป็ นต้นมา ซึ่ งการรวมกิ จการดังกล่าว
ส่ งผลให้ธนาคารสามารถดําเนิ นธุ รกิ จรู ปแบบธนาคารครบวงจร หรื อ Universal Banking ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีเครื อข่าย
ธุรกิจในเครื อที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีขนาดสิ นทรัพย์รวมประมาณ 673 พันล้านบาท
ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสําเร็ จในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุ่มไอเอ็นจี ซึ่ ง
เป็ นสถาบันการเงินที่มีช่ือเสี ยงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ภายหลังการเพิ่มทุน สัดส่ วนการถือหุ น้
ของกระทรวงการคลังในธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 26.1 และกลุ่มไอเอ็นจี ถือหุ น้ ในธนาคารร้อยละ 25.2 และถือหุน้ NVDR ที่ มี
หลักทรัพย์ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงและ/หรื อหุ น้ สามัญของธนาคาร ร้อยละ 4.92 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของธนาคาร
ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นหนึ่ งในธนาคารชั้นนําซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาดในด้านสิ นทรัพย์ เงิ นฝาก และสิ นเชื่ อ
ใหญ่เป็ นลําดับที่ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 765.3 พันล้านบาท เงินฝาก 529.7 พันล้านบาท
และสิ นเชื่อ 468.4 พันล้านบาท (งบเฉพาะธนาคาร)
1.1.2 เป้ าหมายหลักและกลยุทธ์ ของธนาคารในการดําเนินธุรกิจ
เป้ าหมายหลักของธนาคาร ปี 2557-2561
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai Bank with
World Class Financial Solutions) ธนาคารได้กาํ หนดเป้ าหมายหลักในช่วง 5 ปี ของธนาคารคือ ปี 2557-2561 ดังต่อไปนี้
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1. สร้ างผลกําไรอย่ างยัง่ ยืนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
• ให้อตั ราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุน
้ (ROE) เป็ นร้อยละ 14 ภายในปี 2557
• เพิ่มสัดส่ วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าบุคคลรายย่อย เป็ นร้อยละ 40 จากกลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
เป็ นร้อยละ 40 และสัดส่ วนรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย เป็ นร้อยละ 35
• มีผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน
้ อยูใ่ นระดับ Top Quartile ของประเทศไทย
2. ผู้นาํ ตลาด
• มีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝาก ร้อยละ 10 ด้วยสัดส่ วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ร้อยละ 40
• เพิ่มสัดส่ วนการเป็ นธนาคารหลักที่ลกู ค้าใช้บริ การ (Main Bank) ในทุกกลุ่มลูกค้า
3. สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ผ้ มู สี ่ วนได้ เสี ย
• เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าให้อยูใ่ นระดับแนวหน้า (Top Tier)
• มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการประเมินผลจาก Regulator ในระดับดี (Good Rating)
• สร้างความผูกพันของพนักงานและเป็ นองค์กรที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
กลยุทธ์ (Strategy) ปี 2557-2561
ธนาคารได้กาํ หนดเป้ าหมายทางกลยุทธ์ 5 ประการที่จะช่วยผลักดันให้ทีเอ็มบีบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการพัฒนาต่อ
ยอดมาจากกกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ นตัวนํา (Deposit-Led Strategy) ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 2551:
1. มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึ้ง
ทีเอ็มบีม่งุ เน้นความสําคัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน (รวมถึง
ความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่ งจะทําให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีนวัตกรรมที่ดีและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
2. สร้ างฐานเงินฝากคุณภาพ
ทีเอ็มบีมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มจํานวนเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริ หารต้นทุนเงินฝากให้ใกล้เคียงกับธนาคารชั้นนําที่
เป็ นคู่แข่ ง การเพิ่มจํานวนเงิ นฝากคุ ณภาพจะช่ วยให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ใหม่กบั ลูกค้า ขณะเดี ยวกันเงิ นฝากที่ มี
คุณภาพยังสามารถนําไปปล่อยสิ นเชื่อหรื อลงทุนเงินในสิ นทรัพย์ได้ซ่ ึ งทําให้ธนาคารมีผลกําไรที่ยงั่ ยืน
3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบี ให้ความสําคัญกับธุ รกรรมทางการเงิ นเนื่องจากเป็ นสิ่ งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคาร
ของลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น การมองเห็นการทําธุ รกรรมของ
ลูกค้าได้ดีข้ ึนจะช่วยให้ธนาคารมีการบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงที่ดีข้ ึ น และมีตน้ ทุนในการกูย้ ืม (Funding
cost) ลดลง สํา หรั บที เอ็มบี ความเป็ นเลิ ศ ด้ านธุ ร กรรมทางการเงิ นยังหมายถึ งการให้บริ การลูกค้ าด้ วยวิ ธีการที ่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
4. ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ องมีประสิ ทธิภาพ
ทีเอ็มบี มุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้ าหมายกําไรสุ ทธิ ตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้ าหมายที่จะ
บรรลุอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2557 เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ธนาคารได้มุ่งเน้นเพิ่มจํานวน
ลูกค้าในกลุ่มที่มีอตั ราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ ยงแล้ว (Risk-adjusted return) ที่ดีกว่า อาทิเช่น กลุ่ม SME พร้อมกับ
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บริ หารสภาพคล่องในเชิ งรุ กและเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Share of Wallet) โดยการ crossselling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ลกู ค้าปัจจุบนั
5. บริหารต้ นทุนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ในขณะที่ธนาคารเติ บโตขึ้ น ธนาคารจะต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทํางานทั้งทางด้านรู ปแบบของการ
ประกอบธุรกิจ (Business Model) และกระบวนการทํางาน (Operational Process) ทุกภาคส่ วนของธนาคารมีส่วนสําคัญใน
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทํางานผ่านโครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
1.2.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
ปี 2551 • ธนาคารทหารไทย ภายหลังจากการเข้าร่ วมของพันธมิตรทางธุ รกิจรายใหม่ ตลอดจนคณะกรรมการ
ธนาคารและผูบ้ ริ หารระดับสูงชุดใหม่ ได้ร่วมกันพินิจและวิเคราะห์สถานการณ์ของธนาคารภายใต้
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ในช่ วงระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้า ธนาคารจึ งได้กาํ หนด
วิสัยทัศน์ในอันที่ จะก้าวเป็ น “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” และดําเนิ นการภายใต้
แนวทาง “การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง - Customer Centricity the TMB WAY” พร้อมกับการจัด
ลูกค้าออกเป็ นกลุ่ม (Segmentation) ที่ ชดั เจน เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสู งสุ ดให้เกิ ด
ขึ้นกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ธนาคารได้จดั แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 7 กลุ่มหลักตามระดับรายได้ ดังต่อไปนี้
กลุ่มลูกค้า
ระดับรายได้
1. ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale)
1.1. ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi-Corporate)
> 5,000 ล้านบาทต่อปี
1.2. ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ (Corporate)
500 - 5,000 ล้านบาทต่อปี
2. ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
2.1. ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)
50 - 500 ล้านบาทต่อปี
2.2. ลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)
< 50 ล้านบาทต่อปี
3. ลูกค้ ารายย่ อย (Retail)
3.1. ลูกค้าบุคคลพิเศษ (Affluent)
> 100,000 บาทต่อเดือน
3.2. ลูกค้าบุคคลระดับกลาง (Mid-Income)
30,000-100,000 บาทต่อเดือน
3.3. ลูกค้าบุคคลทัว่ ไป (Mass)
< 30,000 บาทต่อเดือน
• ธนาคารได้เข้าทําสัญญาแต่ งตั้งธนาคารเป็ นนายหน้าและผูจ้ ัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิ ต
(Bancassurance Product Distribution Agreement) กับบริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชี วิต จํากัด (“ING
Life”) โดยธนาคารจะเป็ นนายหน้าและผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตและสุ ขภาพของ ING
Life ผ่านสาขาของธนาคาร โดยเริ่ มการขายผ่านสาขาของธนาคารตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2551
เป็ นต้นไป นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
(“ING Funds”)ได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่ งตั้งธนาคารเป็ นตัวแทนจําหน่ ายและรับซื้ อคื นหน่ วย
ลงทุน (Distribution Agent Agreement) ให้กบั กองทุนและผลิตภัณฑ์กองทุนของ ING Funds โดย
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เริ่ มเปิ ดดําเนิ นการผ่านสาขาธนาคารได้ต้ งั แต่วนั ที่ 12 มิถุนายน 2551 เป็ นต้นไป และธนาคารยังคง
เป็ นช่ องทางจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของธนาคารและเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนชั้นนําแห่งหนึ่งของประเทศ
ธนาคารได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลางซึ่ งจะเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานแต่ละคนและหน่ วยงานทุกหน่ วย เห็นลูกค้าอย่างชัดเจนและมีความรับผิดชอบเต็มที่
เพื่อสร้ างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ โครงสร้ างองค์กรใหม่จะมีส่วนช่ วยลดความซํ้าซ้อนใน
ภารกิจของหน่วยงาน และนําไปสู่ การสร้างความประสานสอดคล้องในการดําเนิ นงานระหว่างสาย
งานธุรกิจและสายงานสนับสนุน และการผลักดันธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 ธนาคารได้ซ้ื อคืนตราสารหนี้ ก่ ึงทุน (Hybrid Bond Tier 1) ที่ ออกใน
ต่างประเทศในปี 2549 จํานวน 152 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และมีการออกตราสารหนี้ ก่ ึงทุนในประเทศ
(TMB-IT1) จํานวน 4,000 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกัน ซึ่ งธุ รกรรมทั้งสองนี้ เป็ นโอกาสในการทํา
กําไรในเชิง arbitrage ทําให้ธนาคารสามารถบันทึกกําไรพิเศษเป็ นจํานวน 3,175 ล้านบาท และเพิ่ม
ความแข็งแกร่ งให้กบั ฐานเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้นาํ กําไรพิเศษทั้งหมดนี้ ไปใช้ต้ งั
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้วางกลยุทธ์ โดยการใช้เงิ นฝากเป็ นตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เป็ นกลยุทธ์หลัก
ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆโดยให้บริ การในสิ่ งที่ ลูกค้า
ต้องการ ธนาคารจึงใช้กลยุทธ์การให้บริ การและการดําเนิ นงานที่ เป็ นเลิศ (Service & Operational
Excellence) และกลยุทธ์การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมลู ค่าเพิ่มแก่ลกู ค้า (Value-Added Financial
Services) เพื่อเสริ มให้กลยุทธ์หลักมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ปรับปรุ งบัญชี ในส่ วนผูถ้ ือหุ ้นด้วยการลดราคาพาร์ จาก 10 บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.95 บาทต่อหุน้
และล้างขาดทุนสะสม การปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดํารงฐานะเงิ นกองทุนตาม
เกณฑ์ฯ จํานวนหุ ้น กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานและอํานาจการควบคุ มของผูถ้ ื อหุ ้น และทําให้มี
ความคล่องตัวในการบริ หารงานธนาคาร
สื บเนื่ องจากการปรับปรุ งบัญชี ทีเอ็มบีเริ่ มกลับมาจ่ายเงินปั นผลได้อีกครั้งในรอบ 14 ปี ที่จาํ นวน
1.5 สตางค์ต่อหุน้
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2010 ธนาคารได้มีการจําหน่ ายหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 8.4 พันล้านบาท
ให้กบั บริ ษ ทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด ซึ่ งทําให้อตั ราหนี้ สงสัยจะสู ญลดลงจาก
ระดับร้อยละ 12.1 เป็ นร้อยละ 10.2 ในเดือนเมษายน 2553 จากการจําหน่ายหนี้ สงสัยจะสู ญครั้งนี้ ทาํ
ให้ตวั เลข ณ เดือนธันวาคม 2553 อยุ่ท่ีร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 4.2 จากปี ที่แล้ว ปั จจัยสนับสนุ น
อื่นๆ ได้แก่ การระงับการปล่อยสิ นเชื่ อ (exit) จํานวน 5.8 พันล้านบาท และจากการตัดหนี้ สูญ
จํานวน 4.3 พันล้านบาท
ทีเอ็มบีนาํ เสนอภาพลักษณ์องค์กรใหม่ “Make THE Difference” เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะ
นําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้ น
ส่ งผลให้ในปี 2554 ระดับความสนใจที่จะใช้แบรนด์ (Brand Consideration) ขึ้นเป็ นร้อยละ 74
และการปฏิเสธแบรนด์ (Brand Rejection) ลดลงครึ่ งหนึ่งเป็ นร้อยละ 2
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ที เอ็มบี ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ซ่ ึ งตอบโจทย์กบั ความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ประจํา “No Fixed” และสิ นเชื่อบัตรเครดิต “So Good” ซึ่ ง
“No Fixed” ได้ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ ของผลิตภัณฑ์เงิ นฝากโดยให้ดอกเบี้ ยสู งพร้อมกับการไม่
กําหนดระยะเวลาฝาก ขณะที่ “So Good” ให้ทางเลือกในการผ่อนสิ นค้า 3 เดือนโดยไม่คิด
ดอกเบี้ยสําหรับ สําหรับสิ นค้าทุกอย่างในทุกร้าน
• ที เอ็มบี ได้ทาํ การปรั บปรุ งช่ องทางการติ ดต่อกับธนาคาร โดยได้เปิ ดสาขาใหม่เพิ่ ม 13 สาขา
ย้าย 15 สาขาไปในที่ที่สะดวกมากขึ้น และปรับปรุ งสถานที่ 48 สาขา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ นทําให้ตวั เลขความพึงพอใจในความสะดวกสบายของช่ องทางการติ ดต่ อกับธนาคาร
เพิ่มขึ้น 6 เท่าจากเดือนธันวาคม 2553
• แนวโน้มเสถี ยรภาพทางการเงิ นของที เอ็มบี ได้รับการเลื่อนขั้นโดย S&P จากเสถียรภาพเป็ น
กลางเป็ นเสถียรภาพในเชิงบวกสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของทีเอ็มบี
ปี 2555 • ทีเอ็มบียงั คงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น บัญชี เงินฝากทีเอ็ม
บีธุรกรรมทําฟรี ME by TMB บัญชี ธุรกิจ One Bank One Account และบัญชี ธุรกิจ One Bank
One Day บัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทําฟรี ทาํ ให้ลกู ค้าสามารถทําธุ รกรรมทางการเงินได้โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียมจํานวน 10 ครั้งต่อเดือน เพียงลูกค้ามีรายการเงินเข้าบัญชี ข้ นั ตํ่า 15,000 บาท
ต่อเดือน ผลิตภัณฑ์น้ ีมอบอิสระแก่ลกู ค้าในการเข้าถึงบัญชี ที่เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้
ทัว่ ประเทศ หรื อสามารถโอนเงินต่างธนาคารหรื อข้ามเขตโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม ผลิตภัณฑ์
ME by TMB เป็ นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์หลักที่ปฏิ วตั ิวงการการเงิ นแบบดั้งเดิม ด้วยการส่ งผ่าน
ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการดําเนินงานผ่านช่องทางดิจิตอลเท่านั้นไปเป็ นการให้ดอกเบี้ย
กับลูกค้าที่สูงขึ้น นอกเหนื อจากนี้ ME by TMB ยังมุ่งเน้นการทําธุ รกรรมด้วยตนเองอันส่ งผล
ให้ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ถึ ง ความเป็ นเจ้า ของและความอิ ส ระ อี ก ทั้ง เป็ นการสร้ า งประสบการณ์ ที่
เอกลักษณ์ของ TMB บัญชี ธุรกิจ “One Bank One Account” และบริ การ “One Bank One
Day” ช่วยให้ลูกค้าธุ รกิจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการทําธุ รกรรมและสามารถเคลียร์ เช็ค
ระหว่างภูมิภาคได้ภายในวันเดียวกัน
• ในปี 2555 ธนาคารและบริ ษ ั ทย่ อ ยสามารถทํ ากํา ไรจากการดํ าเนิ น หลั กได้สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์จาํ นวน 10,445 ล้านบาท
• ธนาคารปิ ดความเสี่ ยงสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิ ม (remaining legacy NPL) โดยการขาย
สิ นเชื่อด้อยคุณภาพ เพื่อเร่ งการลดลงของปริ มาณสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และตั้งสํารอง
พิเศษ ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.10 (งบการเงิ นรวม)
และร้อยละ 3.75 (งบการเงินเฉพาะ) ขณะที่อตั ราส่ วนสํารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มเป็ น
ร้อยละ 118 (งบการเงินเฉพาะ)
1.2.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญในปี 2556
ในปี 2556 ทีเอ็มบี ได้ประสบความสําเร็ จในการพัฒนาเพือ่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการการทํางาน และจะมุ่งมัน่ ที่
จะพัฒนาองค์กรเพื่อนําเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น
•
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- การมุ่งเป็ นธนาคารเพือ่ ธุรกรรมธนาคารทีเ่ ป็ นเลิศ
ทีเอ็มบี มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทําธุ รกรรมธนาคารซึ่ งช่ วยลดความ
ยุง่ ยากในการทําธุรกรรมทางการเงินและช่วยให้ลูกค้าเชื่อมโยงเครื อข่ายสังคมและธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี 2556
ธนาคารยังคงออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ ตลาดทั้งในฝั่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
เช่น ผลิตภัณฑ์บญั ชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทําฟรี และทีเอ็มบีธุรกรรมฟรี ค่าธรรมเนี ยม ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์สนับสนุนการทํา
ธุรกรรมหลักในปี 2556 เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งช่วยให้ลกู ค้าสามารถทําาธุรกรรมการเงินประจําวันได้โดยไม่ตอ้ ง
ถูกบังคับให้จ่ายค่าธรรมเนี ยมของธนาคารที่ไม่จาํ เป็ น โดยสามารถทําธุ รกรรมผ่านทางตูเ้ อทีเอ็ม ธนาคารทางอินเตอร์ เน็ต
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ และช่องทางธนาคารทางโทรศัพท์
- Lean Organization
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเป็ นความท้าทายที่สาํ คัญสําหรับทีเอ็มบี ในการบรรลุเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2557 ดังนั้น ธนาคารได้นาํ เอาหลักการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยพนักงานทีเอ็มบีทุกคนได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม Lean
Six Sigma และพนักงานมีอิสระภาพที่จะระบุกระบวนการที่ซ้ าํ ซ้อนหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพในขอบเขตการทํางานของ
ตนเอง ตัวอย่างของการปรับปรุ งกระบวนการได้แก่ การสั่งผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้กบั การตลาด จากการลดขั้นตอนที่ซ้ าํ ซ้อน
และไม่จาํ เป็ น ทําให้เวลาทํางานลดจาก 4 เดือน ลงเป็ น 2 สัปดาห์
- การเปลีย่ นแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation)
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ถูกนํามาปฏิ บตั ิ เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ให้
คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชี พให้กบั พนักงานของธนาคาร โดยสิ่ งที่ริเริ่ ม
ในปี 2556 ส่ วนใหญ่อยู่ภายใต้ Empowering Organization Framework เป็ นหลัก ในปี 2556 การฝึ กอบรมความเป็ นผูน้ าํ ได้
ถูกยกระดับโดยการจัดขึ้ นเป็ นสองโปรแกรมคือ TMB Empowering Leaders สําหรับตั้งแต่เจ้าหน้าที่บริ หารขึ้นไปและ
Empowering Team Leaders สําหรับหัวหน้าซึ่ งจะก้าวเป็ นทีมบริ หารในอนาคตของธนาคาร
ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัว 'Career by ME' เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีอิสระในการพัฒนาเส้นทางอาชี พของ
ตัวเอง โดยทีเอ็มบีได้จดั หาเครื่ องมือสําหรับพนักงานในการวางเป้ าหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับทักษะในปั จจุบนั และเติม
เต็มทักษะที่พนักงานยังขาด พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่อพัฒนาตัวเองพร้อมกับปรึ กษาหัวหน้างานและสามารถ
รับผิดชอบกับเส้นทางอาชีพของตัวเอง
- การบริหารความเสี่ ยง
ในปี 2556 ที เ อ็มบี ไ ด้กาํ ไรก่ อ นตั้งสํา รองถึ ง 14.4 พัน ล้า นบาท เติ บโตร้ อยละ 39 และเป็ นครั้ งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของธนาคารที่กาํ ไรก่อนตั้งสํารองทะลุหมื่นล้านบาท การเติบโตที่แข็งแกร่ งมากจากความสําเร็ จของการปรับ
ใช้กลยุทธ์ของธนาคารที่นาํ ไปสู่ การปรับปรุ งส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ ย ร่ วมกับรายได้ค่าธรรมเนี ยมที่เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 19
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเติบโตเพียงร้อยละ 9
อัตราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อของทีเอ็มบีลดลงเป็ นร้อยละ 3.9 และ อัตราส่ วนสํารองต่อสิ นเชื่อ
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 140 ทีเอ็มบีได้รับการปรับเครดิตเพิ่มขึ้นโดยสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ ส (Standards & Poor’s)
จาก BB+ เป็ น BBB- เนื่องจากการพัฒนาอย่างมัน่ คงของผลประกอบการของธนาคาร และความสามารถในการจัดการ
คุณภาพสิ นทรัพย์ และสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ได้รับการเข้าร่ วมเป็ นหนึ่ ง

ส่ วนที่ 1 หน้า 6

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ในบริ ษทั ในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่ งเป็ นดัชนี มาตรฐานสากล ที่นกั ลงทุนสถาบันใช้เป็ นมาตรฐานในการประเมิน
หลักทรัพย์ในตลาดระดับโลก การได้เข้าร่ วมในดัชนี MSCI เป็ นตําแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการสู ง และเพิ่มความโดดเด่นให้แก่
หุน้ ของธนาคารในสายตาของนักลงทุนทัว่ โลก
ปี 2556 เป็ นย่างก้าวที่สาํ คัญในการล้างสิ นเชื่อด้อยคุณภาพที่คงค้างมาจากการดําเนินงานในอดีต เพื่อที่จะควบคุม
ความผันผวนในเชิ งลบในอนาคต และทําให้ทีเอ็มบีอยู่บนเส้นทางที่แข็งแกร่ งในการบรรลุเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 14 ภายในปี 2557
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
ของธนาคารออกเป็ น 2 ประเภท แยกตามสัดส่ วนการถือหุน้ และประเภทของธุรกิจที่บริ ษทั ลูกดําเนินงาน ดังนี้
1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิจให้สินเชื่อ (Credit Institution) ซึ่ งธนาคารถือหุ น้
ตั้งแต่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด และการบริ หารงานของบริ ษทั อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของธนาคาร
2. กลุ่ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจ ด้านการเงิ นและธุ รกิจสนับสนุ นการดําเนิ นการของ
ธนาคาร โดยบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้ คือ
• ธุรกิจด้ านการเงิน จะเป็ นบริ ษท
ั ย่อยซึ่ งดําเนินธุรกิจด้านการเงิน ที่ธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจให้สินเชื่ อที่ธนาคารถือหุ ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
• ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร จะเป็ นบริ ษท
ั ย่อยซึ่ งดําเนิ นธุ รกิ จที่ให้การสนับสนุ น
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ในบริ ษทั
ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยก่อน และภายใต้นโยบายการกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ธนาคารได้ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จการเงินของธนาคารกับธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
และได้รับอนุ ญาตของธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว ธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือครองและลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือในการให้บริ การทางการเงิ นต่อลูกค้าของธนาคารได้อย่างครบวงจร (Universal Banking) อนึ่ ง สําหรับกลุ่ม
บริ ษ ทั ที่ประกอบธุ รกิ จทั่วไป ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารและธนาคารถื อหุ ้นมากกว่าร้ อยละ 10
ธนาคารมีนโยบายที่จะทยอยขายเพื่อลดการลงทุนลงเมื่อราคาเหมาะสม แต่จะดําเนิ นการให้อยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุญาต
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี้
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1.3.2 ผังภูมโิ ครงสร้ างของกลุ่มบริษทั
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation

100%

บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของ
ธนาคาร

99.40%

ธุรกิจการเงิน

87.50%
บลจ. ทหารไทย

บจ. เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ
คอนแทรค

1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารทหารไทยประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิ จสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) ธนาคารเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายที่ตรงกับความ
ต้องการทางการเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ธนาคารจึงให้ความสําคัญ
กับการเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ธุ รกิ จของธนาคารแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาด
ใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มลูกค้ารายย่อย
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดใหญ่ของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า
500 ล้านบาท ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จนี้ ประกอบไปด้วยบริ ษทั ที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ รัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ สถาบัน
การเงิ น และบริ ษ ั ทข้า มชาติ ที่ประกอบธุ ร กิ จในประเทศไทย ธนาคารมุ่ งหวัง ที่จะเป็ นธนาคารหลักของลู กค้า สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่ น และให้บริ การทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ บริ การ Supply Chain Solution และบริ หารการเงิ น
และสิ นเชื่ อ Project and Corporate Finance เงินทุนหมุนเวียน การออกหนังสื อคํ้าประกัน บริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ
การเข้าร่ วมให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นๆ และการให้บริ การนักลงทุน
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การกับลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ มีรายได้ต่อปี ไม่เกิ น 500 ล้านบาท ลูกค้ากลุ่มนี้ สําคัญต่ อธนาคารเป็ นอย่างมากเนื่ องจากจะเป็ นตัวผลักดันหลักให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้ าหมายทางด้านรายได้ในอนาคต ปั จจุบนั ธนาคารให้บริ การทางการเงินที่หลากหลายที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า อาทิเช่น “สิ นเชื่อ 3 เท่าด่วน” “TMB SME บัญชีธุรกิจ”
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กลุ่มลูกค้ ารายย่ อย
เพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า กลุ่มลูกค้ารายย่อยของธนาคารได้นาํ
วิธีการแบ่งลูกค้าเป็ นกลุ่มย่อย (Customer segmentation) มาใช้ ซึ่ งธนาคารได้แบ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ลูกค้า
บุคคลพิเศษ (Affluent) ลูกค้าบุคคลระดับกลาง (Mid-Income) และลูกค้าบุคคลทัว่ ไป (Mass) เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มา
ใช้บริ การกับธนาคาร และเลือกใช้ธนาคารเป็ นธนาคารหลัก ธนาคารได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นที่หลากหลาย อาทิ เช่ น
บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ และบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวันที่ทาํ ให้ลูกค้าสามารถทําธุ รกรรมทางการเงิ นในชี วิตประจําวัน
ที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย เมื่อลูกค้าใช้บริ การธนาคารให้เป็ นธนาคารหลักแล้ว ธนาคารก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้ากับธนาคารแนบแน่นยิ่งขึ้นไปอีกโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางสิ นเชื่ อ และผลิตภัณฑ์
ทางด้านการประกันอาทิเช่น เงินฝากประจํา กองทุนรวม ประกันประเภทต่างๆ สิ นเชื่ อบ้าน บัตรเครดิต และสิ นเชื่ อบุคคล ซึ่ ง
เหมาะกับความต้องการในทุกๆ ช่วงชีวติ ของลูกค้า
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม 1 บริ ษทั ดังนี้

ชื่อบริษทั

บริษทั ย่ อย
1. บบส. พญาไท
2. บลจ. ทหารไทย
3. บจ. เดซิ กนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย สุ ทธิ
บริษทั ร่ วม
1. บจ. เมโทร เดซิ กนี

ประเภทธุรกิจ

บริ หารสิ นทรัพย์
บริ หารจัดการกองทุน
ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร

ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร

มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม
2556
(ล้ านบาท)

การถือหุ้นของ
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม
2556
(ร้ อยละ)

3,870
304
-

100.00
87.50
99.40

4,174
(1,302)
2,872
-

30.00

รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม สุ ทธิ
2,872
• บริษท
ั บริหารสิ นทรัพย์ พญาไท จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการรับโอนสิ นเชื่อ
และสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั และนําไปบริ หารให้ได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
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•

•
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์และธุ ร กิ จจัดการลงทุ น ตามที่ไ ด้รั บอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเป็ นแกน
นําของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั บริ ษทั ให้บริ การทางด้านกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแก่ลกู ค้า
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ
บจม.ทางด่วนกรุ งเทพ เพื่อรับโอนสิ ทธิ สัญญาสัมปทานก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ระหว่าง บมจ.ทางด่วน
กรุ งเทพ และการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย โดยการรั บโอนสิ ทธิ ฯ จะเกิ ดขึ้ นในกรณี ที่ บมจ.ทางด่ วน
กรุ งเทพ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหรื อผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึ่ งธนาคารในฐานะผูด้ ูแลหลักประกันของ
โครงการ (Security Agent) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
บริษทั เมโทร เดซิกนี จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ บมจ. รถไฟฟ้ า
กรุ ง เทพ เพื ่อ รั บ โอนสิ ท ธิ สั ม ปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล ระหว่ า ง
บมจ.รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ และการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย โดยการรับโอนสิ ทธิ ฯ จะเกิดขึ้ น
ในกรณี ที่ บมจ.รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหรื อผิดเงื่อนไขของสัญญาเงิ นกู้ ซึ่ งธนาคารอยู่ใน
ฐานะตัวแทนหลักประกันของกลุ่มเจ้าหนี้ (Security Agent) และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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2.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ และรายได้
จากการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 ตามตาราง ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงสร้ างรายได้
รวมรายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไรสุ ทธิ จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิ จากหนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
กําไรสุ ทธิ จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

2556

ร้ อยละ

34,826
1,999
457
2,878
29,173
319
7,611

77.0
4.4
1.0
6.4
64.5
0.7
16.8

2,258

5.0

(9)
142
87
65
264
45,244

0.3
0.2
0.1
0.6
100.0

2555
ร้ อยละ
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
30,678 76.3
2,488
6.2
323
0.8
2,994
7.4
24,495 60.9
378
0.9
6,583 16.4
1,703

4.2

(2)
86
0.2
686
1.7
131
0.3
348
0.9
40,213 100.0

2554

ร้ อยละ

26,148
2,698
88
2,815
20,479
68
5,441

75.9
7.8
0.3
8.2
59.5
0.2
15.8

1,922

5.6

106
0.3
246
0.7
306 0.9
270 0.8
34,439 100.0

2.2 ศักยภาพในการแข่ งขัน
• นวัตกรรมสิ นค้ าและบริการ
ทีเอ็มบีได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ตลาดในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยในปี
2556 ธนาคารยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบโจทย์กบั ความต้องการของลูกค้า เช่น สิ นเชื่ อธุ รกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก ซึ่ งตอบความ
ต้องการที่สาํ คัญของกลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์น้ ี ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ (1) วงเงิ นกู้
สูงสุ ด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน (2) วงเงินกูฉ้ ุกเฉิ นระยะสั้นสําหรับลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อที่ดีและ
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ทําธุ รกรรมกับทางธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ และ (3) วงเงินกูเ้ พิ่มเติมสําหรับการการขยายกิจการ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ลดปั ญหาเกี่ยวกับธนาคารที่เกิดกับลูกค้า และตอบสนองความต้องการที่สําคัญของกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยจัดหาเงินทุน สนับสนุนวงจรการทําธุรกิจกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างทัว่ ถึง
• แบรนด์ ทแ่ี ข็งแกร่ ง
ตั้งแต่ปี 2554 ธนาคารได้ทาํ ให้แบรนด์มีความแข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และได้
ออกแคมเปญสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ธนาคารได้ออกแคมเปญสร้างแบรนด์ “พลังในตัวคุณ
เปลี่ยนโลกได้” (Make THE Difference) พร้อมกับการปลูกฝังแบรนด์ ดี เอ็น เอให้กบั พนักงานทุกคน การยอมรับแบรนด์
ของธนาคารทหารไทยในปั จจุบนั นี้ มีความแข็งแกร่ งกว่าธนาคารขนาดกลางและใกล้เคียงกับธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นําอื่นๆ ใน
ประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นแบรนด์ของธนาคารยังมีความน่าเชื่ อถือและความมัน่ คงซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการประกอบธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์
• หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
ตั้งแต่ ไอเอ็นจี กรุ๊ ป เข้ามาถือหุ ้นกับธนาคารทหารไทยในปี 2550 ไอเอ็นจีได้เข้ามาสนับสนุนธนาคารในเรื่ องต่างๆ
อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ หารความเสี่ ยง การดําเนิ นงานและเทคโนโลยี ธนาคารมีความมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์
อย่างสู งสุ ดจากการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์กบั ไอเอ็นจี กรุ๊ ป ในการสร้ างนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์และบริ การสําหรับลูกค้า
นอกจากนี้ ไอเอ็นจี ยงั ได้ส่งผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้ามาช่วยบริ หารงาน เพื่อช่ วยให้ธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น
“ธนาคารไทยชั้นนํามาตรฐานระดับโลก”
• เทคโนโลยีทางธุรกิจทีใ่ ห้ บริการลูกค้ าได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ธนาคารมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการขับเคลื่อนธุ รกิ จ การให้บริ การที่ดีเยี่ยม และการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ างให้แก่ลูกค้า ธนาคารมีเทคโนโลยีที่พร้ อมในการขับเคลื่อนและสนับสนุ นภาคธุ รกิ จ อาทิ เช่ น ระบบ
Core Banking (7 days X 24 hrs) ที่สามารถให้บริ การได้ทุกวันตลอดเวลาและเป็ นระบบที่มีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นสู ง
ทําให้ธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ระบบ Corporate e-Banking และ ระบบ Supply
Chain Financing ซึ่ งเป็ นช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์สาํ หรับลูกค้าระดับองค์กรในการทําธุ รกรรม และบริ หารจัดการด้านการเงิน
กับธนาคารแบบครบวงจร ระบบ Internet Banking Mobile Banking Phone Banking และ SMS Notification ที่ให้บริ การ
สําหรับลูกค้าบุคคลในการทําธุ รกรรมการเงิ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านช่องทาง Internet และ ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน แบบ
Anytime Anywhere ได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีระบบ Wealth Management ที่เพิ่มศักยภาพทางด้านผลิตภัณฑ์และบริ การในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม สําหรับการบริ หารจัดการขบวนการทางธุ รกิ จ ธนาคารมีระบบ ECM (Enterprise Content
Management) และ BRMS (Business Rule Management System) ซึ่ งถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขบวนการทางธุ รกิจ
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การกับลูกค้า เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่ วยงานธุ รกิจและหน่ วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกฎเกณฑ์เงื่อนไขของกระบวนการทางด้านธุ รกิ จ และลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนกระบวนการตัดสิ นใจโดยให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีระบบและเป็ นแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีทางด้าน ID Card
Reader ถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขบวนการทางด้านการเปิ ดบัญชี ให้มีความสะดวกรวดเร็ วและลดขั้นตอนให้กบั
ลูกค้า ทางด้านความปลอดภัย ธนาคารได้จัดทําระบบยื นยันตัวตนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง หรื อที่เรี ยกว่ า Two Factors
Authentication โดยสามารถสนับสนุนการใช้งานที่เป็ นแบบอุปกรณ์ Token และ SMS นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการแจ้ง
เตือนลูกค้า (SMS Alert Services) สําหรับทุกๆ ธุ รกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า มีการติดตามเฝ้ า
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ระวัง Websites ที่เข้าข่ายจัดอยูใ่ นกลุ่มผูไ้ ม่ประสงค์ดียา่ งต่อเนื่ อง (Anti-Phishing) เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยให้แก่
ลูกค้า สําหรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีธนาคารได้วาง IT Infrastructure ที่สาํ คัญได้แก่ สถาปั ตยกรรมเชิ งบริ การ
(Service Oriented Architecture หรื อ SOA) “Infrastructure Virtualization” “Virtual Desktop Infrastructure” “Network
Optimization” “IP Telephony” นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่มีความยืดหยุ่นสู งในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรทําให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุ รกิ จได้อย่างรวดเร็ ว โดยรวมแล้วศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีของธนาคารสามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และเป็ นผูน้ าํ การให้บริ การทางด้านการเงิ น พร้อมทั้ง
สนับสนุนกลยุทธ์ของธนาคารในการให้บริ การที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และมุ่งสู่ การเป็ นธนาคารที่
ให้บริ การธุรกรรมทางการเงินที่ดีท่ีสุด (The Best Transactional Banking)
ธนาคารให้ความสําคัญในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างเพื่อให้บริ การทางด้านการเงินที่
สามารถตอบสนองความต้องลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและเกิ นความคาดหมาย โดยเป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติ ดา้ นการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเสริ มศักยภาพให้กบั ธุ รกิ จและองค์กร โดยได้รับการคัดเลื อกซึ่ งเป็ น 1 ใน 10
สถาบันการเงินที่ได้รับรางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ในปี 2555 จาก IDC Financial Insights ซึ่ ง
เป็ นสถาบันระดับโลกที่มีช่ื อเสี ยงทางด้านการวิจยั และเป็ นที่ปรึ กษา ทางด้านการวางแผนและบริ หารจัดการทางด้านธุ รกิ จ
และเทคโนโลยีให้กบั กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนําทัว่ โลก โดยธนาคารได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการบริ หารจัดการกฎเกณฑ์
ทางธุ รกิจ (Innovation in Business Rules Management) จากความสําเร็ จด้านการบริ หารจัดการกฎธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ที ่สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องธนาคารในการมุ่ ง เป็ นผู ้ ให้ บ ริ การด้า นธุ ร กรรมรั บ ทางการเงิ น
(Transactional Banking) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยธนาคารได้จดั ทําและนํา “ระบบการบริ หารจัดการกฎเกณฑ์ทางธุ รกิ จ”
(Business Rules Management System) มาใช้ เพื่อเป็ นการยกระดับการบริ หารจัดการข้อมูลของลูกค้าและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
ตอบรับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่นาํ ตลาด และพัฒนากระบวนการการพิจารณาสิ นเชื่ อ ส่ งผลให้การดําเนิ นงานของ
ธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพสูงขึ้น มีความคล่องตัวด้านการปฏิบตั ิการ และสามารถลดระดับความเสี่ ยงลง
ก่อนหน้านี้ธนาคารเคยได้รับรางวัลมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยในปี 2553 ได้รับรางวัล IDC Financial Insights Innovation
Awards (FIIA) ด้าน “Customer Engagement” ซึ่ งเป็ นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ให้บริ การทางด้านการเงิ นแบบยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาของธนาคาร โดยงานวิจยั ที่นาํ ไปสู่ การออก
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบโจทย์ลกู ค้า ซึ่ งได้แก่ “One Touch” ซึ่ งเป็ นบริ การเปิ ดบัญชี ใหม่โดยใช้แค่บตั รประชาชน Smart
Card ผ่านเครื่ องอ่านบัตร ID Card Reader โดยลูกค้าไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการสมัครใช้บริ การ Internet
Banking และ Mobile Banking ในครั้งเดียวกันโดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลอีก อีกบริ การหนึ่ งคือ “No Slip” ซึ่ งเป็ นบริ การฝาก
ถอน โอน เงิ นสดโดยลูกค้าไม่ตอ้ งกรอกฟอร์ ม เพียงแค่ แจ้งความประสงค์ในการทําธุ รกรรมและเซ็นชื่ อเท่านั้น และในปี
2550 ธนาคารได้รับรางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ด้าน “SOA Innovation Award” ซึ่ งเป็ นรางวัลที่
แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SOA กับงาน Straight Thru Process ในโครงการสิ นเชื่อส่ วนบุคคลที่ไม่
มีหลักประกัน โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อให้เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและอัตโนมัติ
• ช่ องทางบริการทีส
่ ะดวกและเข้ าถึงได้ ง่าย
ทีเอ็มบีมีเครื อข่ายช่องทางการบริ การที่กว้างขวาง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเครื อข่ายสาขาทัว่ ประเทศ
458 สาขา ตูเ้ อที เอ็ม 2,379 เครื่ อง และตูเ้ อดี เอ็ม 489 เครื่ อง หลังจากที่ธนาคารได้มีการปรั บปรุ งเวปไซต์และระบบการ
ธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2554 ในปี 2555 ธนาคารยังได้พฒั นาระบบ TMB Business Portal ให้แก่ลูกค้าซึ่ งเป็ นช่องทางที่
ใหม่และปลอดภัยในการทําธุ รกรรมทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ ยงั ได้รวมเอาฟั งค์ชนั่ ของผลิตภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนและการบริ หาร
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จัดการเงิ นสด โดยTMB Business Portal ยังได้นาํ วิธีที่เป็ นนวัตกรรมใหม่สําหรับลูกค้าในการจัดการทําธุ รกรรมสิ นเชื่ อ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมไปถึงเบิกจ่ายเงินกูแ้ ละการชําระคืนแบบออนไลน์
• บริษท
ั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนที่มสี ิ นทรัพย์ ภายใต้ การบริหารจัดการ
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้กบั ลูกค้าของธนาคาร ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่บริ หารจัดการโดย
บลจ.ทหารไทย จํากัด และ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โดย บลจ.ทหารไทย จํากัด ซึ่ งธนาคารถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 87.5 เป็ น
บริ ษทั จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของประเทศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริ หารจัดการมูลค่า
161,126 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภกั ษ์ของกระทรวงการคลัง) หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 5.51 ของส่ วน
แบ่ งตลาด ส่ วน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุ นที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 9 ของประเทศ ณ วันที่ 27
ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริ หารจัดการมูลค่า 101,206 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภกั ษ์
ของกระทรวงการคลัง) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.46 ของส่ วนแบ่งตลาด
ทั้งนี้ จากนโยบาย Open Architecture ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนําเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่
ครบถ้วนและหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจํากัดอื่นๆ
ของลูกค้า ธนาคารจึ งได้พิจารณาการเป็ นผูส้ นับสนุ นการจําหน่ าย รับซื้ อคื น และสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน ให้ก บั
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรายอื่น นอกเหนือจาก บลจ.ทหารไทย จํากัด และ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยจะ
เริ่ มให้บริ การในปี 2557
2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธนาคารทหารไทยประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับการ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ธุรกิจของธนาคารแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มลูกค้ารายย่อย
2.3.1 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ด้วยความเชื่อว่าธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีได้เติบโตและมียอดขายสู งขึ้นกว่า 500 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่มีความซับซ้อน
ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินที่พฒั นาขึ้น ธนาคารจึงมุ่งมัน่ พัฒนาบริ การเพื่อความเป็ นเลิศในการทําธุรกรรม
ทางการเงินทั้งในและนอกประเทศ โดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เพื่อที่จะสนับสนุนให้ลกู ค้าสามารถที่จะสร้างความเจริ ญเติบโตกับธุรกิจต่อไป และมี
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง โดยมีการบริ หารการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
สากล
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้บริ การอันชาญฉลาดและมุ่งหวังที่จะเป็ นธนาคารที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและใช้
บริ การเป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์และบริ การหลักประกอบด้วย การให้บริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิน (Transactional Banking) การ
จัดหาเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว การให้สินเชื่ อเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน การบริ หารความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ สิ นเชื่อเครื อข่ายธุ รกิ จการค้า (Supply Chain Solution) การจัดการสิ นเชื่ อร่ วม
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(Syndicated Loans) บริ การออกหนังสื อคํ้าประกัน บริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ (Trade Finance) และบริ การบริ หารเงิน
สด (Cash management)
การให้บริ การทางการเงินหลักที่ธนาคารให้บริ การแก่ลูกค้าได้แก่
• สิ นเชื่อ Corporate Finance และสิ นเชื่อโครงการ
ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่ อ Corporate Finance และสิ นเชื่อโครงการกับบริ ษทั ในทุกอุตสาหกรรม ทั้งในรู ปของสกุลเงิ น
บาทและสกุลเงิ นต่างประเทศ ทั้งระยะกลางและระยะยาวโดย มี ท้ งั อัตราดอกเบี้ ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว เพื่ อ
สนับสนุนการลงทุนต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• สิ นเชื่อเพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นทุ นหมุนเวียน ได้แก่ สิ นเชื่ อเบิ กเงิ นเกิ นบัญชี สิ นเชื่ อตัว๋ สัญญาใช้เงิ น บริ การออก
หนังสื อคํ้าประกัน เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของลูกค้า
• บริการธุรกรรมระหว่ างประเทศ (Trade Finance)
ธนาคารได้ให้บริ การธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศแก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการครอบคลุมในหลายรู ปแบบ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับค้าระหว่างประเทศ ดังมีบริ การต่อไปนี้
ด้ านนําเข้ า
 เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต (Letters of Credit): ธนาคารได้ให้บริ การออกเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อการซื้ อ
สิ นค้าหรื อวัตถุดิบจากต่างประเทศและเครื่ องจักร และให้สินเชื่อเพือ่ การดําเนิ นการดังกล่าวตามที่
ต้องการ
 การให้สินเชื่ อเพื่อการนําเข้า (Trust Receipt Financing): ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่อระยะสั้น เพื่อ
ประกอบการให้สินเชื่อเพื่อการนําเข้าสําหรับธุรกรรมทางการค้า โดยลูกค้าจะนําเงินที่ได้จากการขาย
สิ นค้านั้นๆ มาชําระเงินกู้
 บริ การออกหนังสื อคํ้าประกันเพื่อการออกสิ นค้า (Shipping Guarantees): ธนาคารออกหนังสื อคํ้า
ประกันเพื่อการออกสิ นค้าเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ธุรกรรมประเภทการนําเข้าสิ นค้า ในกรณี ที่
ยังไม่ได้รับเอกสารสําคัญ
ด้ านส่ งออก
 สิ นเชื่อเพื่อการส่ งออก (Packing Credit): ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการส่ งออก เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนทั้งในช่วงเวลาก่อนและภายหลังจากที่มีการส่ งออกสิ นค้าแล้ว โดยลูกค้าจะนําเงินที่
ได้จากการขายสิ นค้านั้นๆ มาชําระเงินกู้
 การเรี ยกเก็บเงินตัว๋ สิ นค้าออก และการรับซื้ อ/ซื้ อลดตัว๋ เงินค่าสิ นค้าออก (Export Bills for Collection
and Bill Purchased/Discounted): ธนาคารให้บริ การเรี ยกเก็บเงิ นตัว๋ สิ นค้าออก และขณะเดี ยวกัน
ให้บริ การรับซื้ อ/ซื้ อลดตัว๋ เงินค่าสิ นค้าออกด้วย
 การซื้ อลดตราสารการเงินที่ใช้ในการส่ งออกสิ นค้า (Forfaiting): ธนาคารให้บริ การการซื้ อลดตรา
สารการเงินที่ใช้ในการส่ งออกสิ นค้า ภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต สิ นค้าออก ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
การให้สินเชื่อเงินสดจ่ายล่วงหน้าแก่ผสู ้ ่ งออก โดยธนาคารจะรับซื้ อลดแบบไม่มีสิทธิ์ ไล่เบี้ยสําหรับ
เงินที่จะได้รับชําระจากผูซ้ ้ื อต่างประเทศ
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 การประกันภัยเครดิตทางการค้า (Trade Credit Insurance): ธนาคารได้ทาํ ความตกลงกับธนาคารเพื่อ
การส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศ (Exim Bank) ที่จะเสนอบริ การประกันภัยเครดิ ตทางการค้า
ร่ วมกับการให้บริ การสิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ลกู ค้าของธนาคาร
บริการโอนเงินระหว่ างประเทศ
การโอนเงิ นตราต่างประเทศ (Remittance Service): ธนาคารให้บริ การด้านการรั บโอนเงิ นขาเข้า (Inward
Remittance) และโอนเงินจ่ายขาออก (Outward Remittance) เพื่อการชําระราคาค่าสิ นค้าและบริ การ ทั้งในส่ วนของการ
ชําระค่าสิ นค้าล่วงหน้า (Advance Payment) หรื อ การชําระค่าสิ นค้าตามบัญชี เงินเชื่อการค้า (Open Account) รวมถึงการ
โอนเงินออกไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และ การจ่ายเงินปันผลไปยังต่างประเทศ
• การให้ บริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรั พย์
ธนาคารให้บริ การตัวแทนและบริ การธุ รกิจหลักทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าธุ รกิจกองทุน และกลุ่มลูกค้าผูอ้ อกหุ น้ กู้ ซึ่ ง
กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จกองทุ นนั้น ครอบคลุมถึ งกองทุ นรวมที่ตวั แทนและบริ การธุ รกิ จหลักทรั พย์ให้บริ การในฐานะผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและกองทุนส่ วนบุคคลในฐานะที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของกองทุ น
รวมถึงบริ การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการจัดการกองทุน นายทะเบียนสมาชิกกองทุน ตัวแทนชําระเงินกองทุนรวม ในด้านกลุ่มลูกค้าผู ้
ออกหุ ้นกูน้ ้ นั ธนาคารให้บริ การการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ นายทะเบี ยน และตัวแทนชําระราคา นอกจากนี้ บริ การของ
ตัวแทนและบริ การธุ รกิจหลักทรัพย์น้ นั รวมถึง ตัวแทนผูใ้ ห้สินเชื่อ ตัวแทนการประสานงานผูใ้ ห้สินเชื่ อ และตัวแทน
หลักประกัน
2.3.2 กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รั บผิ ดชอบการให้บริ การทางการเงิ นที่ ครบวงจรสําหรั บ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มียอดขายต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธนาคารได้มีการจัดแบ่งลูกค้าธุ รกิจ SME
ออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อสามารถให้บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่มได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น โดย
พิจารณาจากยอดขายต่อปี ดังนี้
• ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาทต่อปี
• ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี
ณ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีลูกค้าเงินฝากและสิ นเชื่ อ SME จํานวน 223,063 ราย และมียอดสิ นเชื่ อธุ รกิ จรวม
173,878 ล้านบาท มีสาํ นักงานเขตสําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางของธนาคารจํานวน 53 แห่ ง และสํางานเขตสําหรับ
ลูกค้า ผูป้ ระกอบการขนาดย่อ มของธนาคารอี ก จํา นวน 71 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้ นที่ศู นย์กลางของธุ รกิ จในกรุ งเทพ
ปริ มณฑล และในต่างจังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยมีผจู ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลกู ค้า (Relationship Manager) รวมถึง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลกู ค้า (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้ น 602 คน เพื่อดูแลและให้คาํ ปรึ กษาใน
เรื่ องสิ นเชื่อธุรกิจและบริ การทางด้านการเงินให้กบั ลูกค้า SME ได้อย่างทัว่ ถึง อีกทั้งยังมีศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME (TMB
SME Relationship Management Center) ที่ ให้การดูแลลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดเล็กที่มีวงเงิ นสิ นเชื่อกับธนาคารทาง
โทรศัพท์จาํ นวนทั้งสิ้ น 79 คน
ธนาคารได้ด าํ เนิ นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการบริ การลูกค้าในทุ กด้านอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเริ่ มจากการศึ กษา
พฤติ กรรมลูกค้า ทําความเข้าใจถึ งประสบการณ์ ของลูกค้าที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์และการบริ การของธนาคาร เพื่อนําไปพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสู งสุ ด ลดข้อจํากัดในการทําธุ รกรรม เพื่อให้ลกู ค้าได้รับ
บริ การที่ดีข้ ึนตลอดเวลา และอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ามากขึ้น
ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริ การต่างๆ สําหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีมีหลากหลายประเภทด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นสิ นเชื่อ ได้แก่
• สิ นเชื่อ 3 เท่ า 3 ก๊ อก ที่ครอบคลุมความต้องการด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ประกอบไปด้วย
• ก๊ อกที่1 สิ นเชื่อ 3 เท่ า ด่ วน ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี (TMB SME 3 Times Express Credit) วงเงินสิ นเชื่ อ
ระยะยาวเพื่อประกอบธุรกิจโดยให้วงเงินสูงสุ ด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน รับเงินภายใน 15 วัน
วงเงินสูงสุ ด 20 ล้านบาท
• ก๊ อกที่ 2 วงเงินเพิ่ม เสริ มธุรกิจเติบโต (TMB SME Retention Program – Growth Credit) สิ นเชื่ อ
สําหรับผูป้ ระกอบการที่ เป็ นลูกค้าปั จจุบนั ของ TMB เพื่อให้สามารถขยายกิ จการได้ดว้ ยวงเงิ น
สิ นเชื่อสูงสุ ด 2 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน โดยธนาคารจะพิจรณาวงเงินส่ วนเพิ่มให้ลกู ค้า
ตามความต้องการแท้จริ งที่เพิ่มขึ้น
• ก๊ อกที่ 3 วงเงินเพิม่ เติมสภาพคล่ อง(TMB SME Retention Program – Quick Loan) วงเงินสิ นเชื่ อ
พร้ อมใช้ เพื่อให้กิจการมี เงิ นทุ นหมุ นเวียนที่ เพี ยงพอเสมอและทันต่ อทุ กความต้องการธุ รกิ จ
ลูกค้าปัจจุบนั สามารถโทรแจ้งความประสงค์ และรับเงินทุนเพิ่มเติมได้ภายใน 2 วันทําการ
• สิ นเชื่อโอดี ไม่ ต้องใช้ หลักประกัน (TMB SME O/D No Asset) สิ นเชื่ อวงเงินหมุนเวียน ให้วงเงินสู งสุ ด
10 ล้านบาท โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
• วงเงินเพื่อซื้อประกันชีวติ คุ้มครองสิ นเชื่อ (Bancassurance Top-up) ให้สินเชื่ อสําหรับค่าเบี้ยประกันชี วิต
ของผูป้ ระกอบการ
• สิ นเชื่อเครื อข่ ายธุรกิจการค้ า (TMB SME Supply Chain Financing) เป็ นความร่ วมมือระหว่างองค์กร
ธุ รกิจรายใหญ่และธนาคาร ในการเป็ นตัวกลางให้การสนับสนุนด้านเงินทุน สภาพคล่อง และระบบงาน
ในเครื อข่ายการค้าระหว่างบริ ษทั ขนาดใหญ่กบั คู่คา้ ของบริ ษทั โดยปั จจุ บนั มีลูกค้าซัพพลายเชนใน
เครื อข่ายการค้า เช่น เครื อซี เมนต์ไทย (SCG), กลุ่ม ปตท. (PTT), ไออาร์ พีซี (IRPC), บุญรอดบริ วเวอรี่ ,
สยามคูโบต้า, เครื อเซ็นทรัล รี เทล ฯลฯ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สิ นเชื่ อเพื่อผูซ้ ้ื อสิ นค้า (Buyer Financing Program) วงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเสริ ม
สภาพคล่องให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้า
2. สิ นเชื่ อเพื่อผูข้ ายสิ นค้า (Receivable on Demand) สิ นเชื่ อวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริ มสภาพคล่อง
สําหรับผูข้ ายสิ นค้า
• สิ นเชื่ อระยะยาวสกุลเงินดอลล่ าร์ เพื่อผู้ส่งออกเอสเอ็มอี (TMB Long-term USD Loan for SME
Exporters) สิ นเชื่ อเพื่อให้ผปู ้ ระกอบเอสเอ็มอีท่ีทาํ ธุ รกิจส่ งออก เพื่อขยายการผลิตหรื อขยายธุ รกิจ โดย
สิ นเชื่อจะเป็ นอยูใ่ นรู ปแบบสกุลเงินดอลล่าร์
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ผลิตภัณฑ์ ด้านธุรกรรมทางการเงิน ได้ แก่
1. ผลิตภัณฑ์ บัญชี (Account Management)
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน
• เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจการค้าโดยใช้เช็คในการถอน หรื อจ่าย หรื อโอน
เงิน และสามารถ ควบคุมการใช้จ่ายจากใบสรุ ปแจ้งยอดบัญชีรายเดือน
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
• เป็ นบั ญ ชี สํ า หรั บ ใช้ อ อมเงิ น ที ่ เ หลื อ จากการการดํ า เนิ นงาน พร้ อ มคล่ อ งตั ว ในการเบิ ก ถอน
เนื่องจากสามารถทํารายการถอนได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ และยังคงได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากในบัญชี
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเพื่อธุรกิจ “ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันแอคเค้ าท์ ”
• เป็ นบัญชี ธุรกิจที่ลกู ค้าสามารถทําธุ รกรรม ฝาก ถอน ฝากเช็ค ที่ทุกๆ สาขาของธนาคาร และทําการโอนเงิน
ไปยังบัญชี ใดๆ ภายใน TMB โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมข้ามเขต และยังคงได้รับดอกเบี้ ยจากยอดเงินฝากใน
บัญชี ลูกค้าจะได้รับความคล่องตัว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และสภาพคล่องในการบริ หารจัดการทางการเงิ น
โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจํา
• บัญชีสาํ หรับการออมเพื่อรับผลตอบแทนที่แน่นอน เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 7 วัน –
36 เดือน สามารถรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นหลักประกันเพื่อขอวงเงิ น สิ นเชื่ อจาก
ธนาคารอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
• เป็ นบัญชี เงิ นฝากเงินตราต่างประเทศได้ในทุกประเภทบัญชี คื อ ออมทรัพย์ ฝากประจําหรื อกระแสรายวัน
นอกจากนี้ บัญชี ออมทรัพย์ และกระแสรายวันยังสามารถโอนเงินจากบัญชี ไปต่างประเทศ หรื อถอนเป็ น
ธนบัตรต่างประเทศได้อีกด้วย
2. ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมขารับ (Collection Services)
ผลิตภัณฑ์ Cheque Outsourcing
• ธนาคารทําหน้าที่จดั พิมพ์เช็คการค้า เช็คเงิ นปั นผล เช็คเพื่อจ่ายดอกเบี้ย หรื อการขายหลักทรัพย์ ตลอดจน
เอกสารประกอบการสั่งจ่ายประเภทต่างๆ แทนบริ ษทั อาทิ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เหมาะ
สําหรับบริ ษทั ที่สั่งจ่ายเช็คเป็ นจํานวนมาก โดยธนาคารจะดําเนิ นการตามข้อมูลที่บริ ษทั ได้ส่งคําสั่งมายัง
ธนาคารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ Payroll
• บริ การโอนเงิ นด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าบัญชี เงิ นเดื อนของพนักงานที่ มีบญ
ั ชี เงิ นฝากกับธนาคารทหาร
ไทยทัว่ ประเทศ บริ การนี้จะช่วยลดขั้นตอนการทํางานของฝ่ ายบุคคลและบัญชี -การเงินในการจัดทําข้อมูล
โดยพนักงานจะได้รับเงิ นเดื อนตรงตามเวลา และสามารถเบิ กเงิ นสดจากตูเ้ อที เอ็มได้ทนั ที ตลอด 24
ชัว่ โมง
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ผลิตภัณฑ์ Direct Credit
• บริ การจ่ายเงินเพื่อชําระค่าสิ นค้าและบริ การ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชี ผรู ้ ับเงินจํานวนมากรายที่ มี
อยูก่ บั ธนาคารทหารไทยด้วยการส่ งข้อมูลเพียงครั้งเดียวผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิ กส์ บริ การนี้ จะช่วย
ให้บริ ษทั จ่ายเงินได้ตรงตามเวลา รวมทั้งลดขั้นตอนการทํางานและการจัดทําข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ บตั รเงินคล่ องเพื่อผู้ซื้อสํ าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (TMB Supply Chain Card)
• เป็ นบัตรประเภทบัตร Electronic แบบ Closed loop สําหรับบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน นวัตกรรมทางการ
เงินที่พฒั นามาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ หารการรับ-จ่ายเงินโดยเน้นถึงประโยชน์และความคล่องตัวของทั้ง
เครื อข่ายธุรกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
ผลิตภัณฑ์ โอนเงินระหว่ างธนาคาร (SMART)
• บริ การโอนเงินเพื่อชําระค่าสิ นค้าและบริ การการจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายโบนัส จ่ายคืนภาษี หรื อจ่ายเงิน
ปั นผล ฯลฯ ให้กบั ผูร้ ับเงินจํานวนมากราย ที่ มีบญั ชี ออมทรัพย์หรื อบัญชี กระแสรายวันกับธนาคารที่เป็ น
สมาชิกระบบ SMART ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ โอนเงินระหว่ างธนาคาร (BAHTNET)
• บริ การโอนเงินในประเทศด้วยการส่ งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบเครื อข่ายของธนาคารแห่ งประเทศไทย
เหมาะกับการโอนเงินที่มีมลู ค่าสูงไปยังบัญชีปลายทางของธนาคารพาณิ ชย์อ่ืนๆ ที่เป็ นสมาชิ กของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3. ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมขาจ่ าย (Payment Services)
ผลิตภัณฑ์ เช็คเรียกเก็บ
เป็ นบริ การที่ธนาคารอํานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้านิ ติบุคคล/ลูกค้าทัว่ ไป ในการรับฝากเช็คเพื่อส่ งเรี ยกเก็บ
ภายในประเทศ ซึ่ งสามารถฝากเช็ค/ตราสารได้ท่ีสาํ นักงานใหญ่และสาขาธนาคารทัว่ ประเทศ โดยธนาคารจะดําเนิ นการเรี ยก
เก็บและนําเงินเข้าบัญชี ให้ผขู ้ อใช้บริ การ ตามเงื่อนไขการให้บริ การซึ่ งผูข้ อใช้บริ การจะได้รับรายงานต่างๆ จากธนาคาร เพื่อ
ตรวจรายละเอียดเช็คที่เช็คนําฝาก ผลการเรี ยกเก็บ ตลอดจนการนําเงิ นเข้าบัญชี ได้จากรายงานที่ธนาคารจัดส่ งให้ผ่านทาง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็ นรายวันหรื อรายเดือน
ประเภทของเช็คทีร่ ับเรียกเก็บ
• เช็คเคลียริ่ ง (Local Clearing Cheque) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารอื่นใด ที่
สาขาธนาคารผูร้ ับฝากและสาขาธนาคารผูจ้ ่ายอยูใ่ นเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
• เช็คต่ างจังหวัด (BC) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารอื่นใด ที่สาขาธนาคารผูร้ ับ
ฝากและสาขาธนาคารผูจ้ ่ายอยูต่ ่างเขตสํานักหักบัญชีกนั
• เช็คลงวันทีล่ ่ วงหน้ า (Post-dated Cheque: PDC) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
อื่นใด ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดสัง่ จ่าย ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั เช็คเคลียริ่ งและเช็คเรี ยกเก็บข้ามเขต โดยธนาคารจะทําหน้าที่
เก็บรักษาเช็คนั้น และทําการส่ งเรี ยกเก็บตามประเภทของเช็คเมื่อถึงกําหนดวันที่สง่ั จ่ายตามหน้าเช็ค
• ผลิตภัณฑ์ TMB One Bank One Day เป็ นบริ การเรี ยกเก็บเช็คที่ธนาคารอํานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้านิ ติบุคคล/ลูก ค้าทัว่ ไป ในการนําฝากเช็คเพื่อส่ งเรี ยกเก็บภายในประเทศ โดยลูกค้าสามารถนํา
เช็ค/ตราสาร ไปฝากเรี ยกเก็บได้ที่ทุกสาขาธนาคารทัว่ ประเทศ ซึ่ งธนาคารจะทําการเรี ยกเก็บเช็คและนํา
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เงินเข้าบัญชี ให้ลูกค้าหลังเวลา 16.00 น. ณ วันที่นาํ ฝากหรื อวันที่เช็คครบกําหนด โดยลูกค้าไม่ตอ้ งรอ
ผลการเรี ยกเก็บ และธนาคารยังส่ งรายงานต่างๆ ให้ลกู ค้า เพื่อใช้ตรวจสอบรายการนําฝากเช็ค และแจ้ง
ผลการเรี ยกเก็บ ตลอดจนการนําเงิ นเข้าบัญชี โดยจัด ส่ งรายงานข้า งต้นไปให้ลูกค้าทางไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็ นรายวัน หรื อ รายเดือน ตามที่ลกู ค้าต้องการ
ผลิตภัณฑ์ Bill Payment
• เป็ นบริ การที่ อาํ นวยความสะดวกให้บริ ษทั โดยธนาคารจะเป็ นผูร้ ั บชําระเงิ นค่ าสิ นค้าและบริ การผ่าน
ช่องทางต่างๆ จากลูกค้า/ผูใ้ ช้บริ การ ตามใบแจ้งหนี้ ของบริ ษทั โดยลูกค้าของบริ ษทั สามารถชําระเงิ นที่
ธนาคารผ่านช่ องทางได้ท้ งั เคาน์เตอร์ สาขาธนาคารทัว่ ประเทศและช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ เช่ น ตู ้
ATM, Internet Banking, Mobile Banking และ Phone Banking
ผลิตภัณฑ์ Direct Debit
• บริ การรับชําระเงิ นค่าสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยวิธีการหักบัญชี เงิ นฝากอัตโนมัติจากลูกค้ารายย่อยของ
บริ ษทั ที่มีบญั ชี เงินฝากกับธนาคารทหารไทย ซึ่ งเป็ นบริ การที่ ช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการ
ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ เหมาะกับบริ ษทั ที่รับชําระเงินจากผูใ้ ช้บริ การหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั แบบรายเดือน
ทุกๆ เดือน เช่น การรับชําระค่าสมาชิก ค่าบริ การสาธารณูปโภค ค่าเช่าซื้ อ ฯลฯ เพียงแค่มีบญั ชี ออมทรัพย์ /
กระแสรายวันกับธนาคารทหารไทย ก็สามารถขอใช้บริ การกับธนาคารได้ทนั ที
ผลิตภัณฑ์ Cash Collection and Delivery
• ให้บริ การรับขนเงินสดของผูข้ อใช้บริ การโดยธนาคารหรื อตัวแทนธนาคารดําเนิ นการรับเงินสดจากสถานที่
ทําการของผูข้ อใช้บริ การหรื อสถานที่ท่ีผขู ้ อใช้บริ การกําหนด มาทําการตรวจนับ และนําฝากเข้าบัญชีของ
ผูข้ อใช้บริ การที่มีกบั ธนาคารตามคําสัง่ และสัญญาการใช้บริ การ
4. ผลิตภัณฑ์ บริหารสภาพคล่ อง (Liquidity Management Services)
ผลิตภัณฑ์ บริหารสภาพคล่ อง
คือบริ การที่ธนาคารทําการโอนเงินระหว่างบัญชี ท่ีอยู่ในบริ ษทั เดียวกันหรื อกลุ่มบริ ษทั เดียวกันโดยอัตโนมัติทุกสิ้ น
วัน โดยระบบงานอัตโนมัติของธนาคารจะตรวจสอบเพื่อหายอดส่ วนที่เกินภาระผูกพันในบัญชี ต่างๆ ของลูกค้า แล้วรวบรวม
ไว้ในบัญชี หลักที่ได้รับดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันก็จะเติมเงินให้แก่บญั ชี ท่ีมียอดเงินตํ่ากว่าภาระผูกพัน และในวันทําการถัดไป
ลูกค้ายังสามารถเลือกให้มีการโอนเงินกลับในสภาพเดิมหรื อไม่โอนเงินกลับก็ได้เช่นกัน ธนาคารจะส่ งรายงานรายละเอียดการ
โอนเงินให้ลกู ค้าทราบ โดยสามารถรับเป็ นไฟล์ขอ้ มูลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.3.3 กลุ่มธุรกิจรายย่ อย
ธนาคารได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่ การเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทยชั้นนํา และปรับเปลี่ยนองค์กรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ “การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง” (Customer Centricity the TMB Way) ในส่ วนของกลุ่มธุ รกิ จรายย่อย
ธนาคารได้นาํ เสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเงิ นฝากและผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นเพื่อลูกค้ารายย่อยในหลายรู ปแบบ อาทิ
เงิ นฝากประเภทต่างๆ สิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่อาศัย สิ นเชื่ อส่ วนบุ คคล สิ นเชื่ อประเภทสวัสดิ การ และสิ นเชื่อบัตรเครดิ ต ผ่าน
เครื อข่ายสาขาของธนาคารกว่า 460 แห่ ง และตูเ้ อที เอ็มจํานวนกว่า 2,300 เครื่ อง ทัว่ ประเทศ ธนาคารได้พฒั นาโครงการ
Branch Transformation เป็ นการขยายช่ องทางบริ การ ทั้งสาขา และเครื่ อง ATM โดยเน้นไปที่ อาคารสํานักงาน และ
ศูนย์การค้าที่สําคัญ การปรั บปรุ งสภาพสาขาทัว่ ประเทศโดยมีการออกแบบที่มีลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง และการยกระดับการ
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ให้บริ การและประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ผ่านการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ทั้งนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางบริ การ
อิเลคโทรนิ กส์ให้เที ยบเท่ากับระดับนานาชาติ ได้แก่การบริ การอินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ้ง (TMB Internet Banking) บริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (TMB M-Banking) และ Contact Center (1558) เพื่อให้บริ การกับลูกค้าได้ทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมง อี กทั้งทางธนาคารยังมี การจัดกิ จกรรมทางการตลาดและกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่ อเนื่อง เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและครบถ้วน ธนาคารได้จดั แบ่งลูกค้า (Customer Segment) ใน
กลุ่มธุ รกิจรายย่อยของธนาคาร โดยวิเคราะห์และวิจยั ลักษณะความต้องการของลูกค้าในแนวลึกทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทางด้าน
รายได้และความมัง่ คัง่ (income & wealth) ด้านอาชี พ (occupation) และด้านช่วงชี วิตของลูกค้า (life-stage) เพื่อนําข้อมูลมา
กําหนดเป็ นกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ทาํ ให้ชีวติ ของลูกค้าดีข้ ึน ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของธนาคาร คือ
กลุ่มที่มีอายุต้ งั แต่ 22 ปี ประกอบอาชี พและมีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเมืองหรื อชุมชนขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ โดยมีกลุ่มลูกค้าย่อย (sub-segment) ที่สาํ คัญ แบ่งโดยรายได้และความมัง่ คัง่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธนบดี และธนบดี
ธนกิ จ (Affluent) และกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับกลาง (middle income) แบ่งโดยอาชี พ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงิ นเดื อนเอกชน
(Private Employee) กลุ่มลูกค้าข้าราชการและทหาร (Public employee) และเจ้าของกิ จการขนาดเล็ก (Owner Operator)
แบ่งโดยช่ วงชี วิตของลูกค้า ได้แก่ เริ่ มต้นทํางานโสด (Young Adult), เริ่ มสร้างครอบครัว(Start-Up Family), ครอบครัว
มัน่ คง (Established Family), และเกษียณอายุ (Retiree) เพราะพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนมาก
ทางกลุ่มธุ รกิจรายย่อย (Retail Banking Group) จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริ งของ
ลูกค้าซึ่ งแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ทางกลุ่มธุ รกิจรายย่อยจึงได้มีการศึกษาและทําวิจยั เป็ นจํานวนมากและอย่าง
ต่อเนื่ อง เพือ่ ที่จะสามารถคัดกรองและเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงใจและเกี่ยวพันโดยตรงกับชี วิตของลูกค้า
บุคคลอย่างแท้จริ ง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจรายย่อยได้พฒั นาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ในการทําธุรกรรมของลูกค้า เช่น บัญชีออมทรัพย์ฟรี ค่าธรรมเนี ยม (TMB No Fee Savings Account) และบัตรเดบิต ทีเอ็มบี
โนลิมิต (TMB No Limit Debit Card) กลุ่มธุ รกิจรายย่อย ยังคงมุ่งมัน่ นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่โปร่ งใสและจริ งใจ
ให้กบั ลูกค้าภายใต้แนวทาง “การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง” อย่างต่อเนื่อง เช่น บัญชี เงินฝากไม่ประจํา ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสู ง
(TMB No Fixed Account) บัญชี ออมทรัพย์ที่ให้ความคล่องตัวในการฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา และดอกเบี้ยสู ง โดยไม่มี
ข้อจํากัดเรื่ องระยะเวลาการฝากเงินหรื อจํานวนเงินฝากขั้นตํ่าดังเช่นบัญชี เงินฝากประจําทัว่ ไป นอกจากนั้น ทางกลุ่มธุ รกิจ
ลูกค้ารายย่อยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการทําธุ รกรรมเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางและมี
การทําธุรกรรมประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน คือบัญชี “ ธุรกรรมทําฟรี ” นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งประเภทของบัญชี เงินฝากเป็ น
หลักๆ สองประเภท คือ “เพื่อใช้”และ “เพื่อออม” เพื่อให้ลกู ค้าได้รับประโยชน์จากบัญชีท้ งั สองประเภทอย่างแท้จริ ง
ทางธนาคารได้เริ่ มจัดเก็บฐานข้อมูลในรู ปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง โดยมี
การรวบรวมข้อมูลทุกมุมมองโดยยึดจากลูกค้าเป็ นหลัก (Customer View) แทนที่การจัดเก็บฐานข้อมูลในรู ปแบบเดิมที่มีการ
เก็บแยกเป็ นรายผลิตภัณฑ์ (Product View) การจัดเก็บฐานข้อมูลโดยยึดจากลูกค้าเป็ นหลัก เป็ นการรวบรวมข้อมูลทุกมุมมอง
ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลประชากร (Demographic) ผลิตภัณฑ์ธนาคารทุกผลิตภัณฑ์ท่ีลกู ค้าแต่
ละรายถืออยู่ (Product holding) พฤติกรรมการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ (Product usage behavior) รวมถึงช่องทางบริ การที่
ลูกค้าแต่ละรายเลือกใช้บริ การ (Channel Usage) นอกจากนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งลึกด้วยเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล
(Data mining) ได้ถกู นํามาประยุกต์ใช้เพื่อทําให้ทางธนาคารสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ารายบุคคลจนสามารถพัฒนา
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“Propensity to buy Model” สําหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสนองตอบความต้องการของลูกค้าโดย
รายบุคคล
เนื่ องจากความต้องการของลูกค้านั้นมีความแตกต่างกันสู ง การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า
แต่ละราย จึงถูกจัดทําขึ้นในรู ปแบบที่แตกต่างกันผ่านแคมเปญทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) โดยแต่ละแคมเปญ
ผลิตภัณฑ์ท่ีนาํ เสนอ วิธีการและเนื้ อหาที่นาํ เสนอ ช่องทางในการสื่ อสารที่เลือกใช้ (Direct mail, Email, SMS, Outbound)
รวมทั้งกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ อัตราการตอบรับแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กบั ความต้องการและความเหมาะสมกับ
ลูกค้าในแต่ละคนเป็ นหลัก นอกจากแคมเปญทางการตลาดแบบตรงจะช่วยกระตุน้ ให้อตั ราการตอบรับแคมเปญทางการตลาด
สู งขึ้นแล้ว ยังเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างธนาคาร และลูกค้าอีกด้วย ในปี 2556 ทางธนาคารได้มี
แคมเปญการตลาดแบบตรงส่ งถึงลูกค้าผ่านทางช่ องทางการตลาดแบบตรง (Direct Channel) 200 แคมเปญ โดยได้ติดต่อ
ลูกค้ามากกว่า 7 ล้านครั้ง เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และกิ จกรรมการตลาดต่างๆ โดยสามารถสร้างยอดขาย ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 6 ของยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจรายย่อยทั้งหมด
• ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก
ในปี 2556 สภาพการแข่งขันในธุ รกิจธนาคารได้เปลี่ยนแปลงไปมากภายหลังจากที่ TMB ได้ปรับเปลี่ยนมา
เป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง มุ่ง Make THE Difference ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง อย่าง
ที่ลูกค้าไม่เคยได้รับมาก่อน และเพื่อตอกยํ้าความเป็ นผูน้ าํ เรื่ อง ‘ธุ รกรรมการเงิน ต้องทีเอ็มบี ’ แล้ว ธนาคารจึ งได้ยกระดับ
สิ ทธิ ประโยชน์สาํ หรับลูกค้าบัญชี เงินฝากทุกประเภทของ TMB โดยการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนี ยมข้ามเขต ในการฝาก ถอน
โอน ภายใน TMB และฝากเช็คของทุกธนาคาร ในทุกช่องทางการบริ การ ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง และไม่จาํ กัดวงเงิน สะดวก ง่าย
ไม่มีเงื่อนไขปลีกย่อย ซึ่ งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุ รกิจ ลูกค้าบัญชี เงินฝากทุกประเภทบัญชี ได้รับการยกระดับสิ ทธิ ประโยชน์
ใหม่น้ ี แล้วโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ ผ่านมา ซึ่ งยังนับได้ว่าเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
แท้จริ ง ตอกยํ้าความโดดเด่นในฐานะผูน้ าํ ตลาดด้านธุรกรรมการเงิน
นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นากลยุทธ์เพื่อสร้างการเติ บโตอย่างยัง่ ยืนและสามารถตอบสนองต่อลูกค้าทุกกลุ่ม
สําหรับบัญชี เงินฝากไม่ประจํา (No Fixed Customer Journey) ที่ประกอบไปด้วยลูกค้าใหม่ ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าที่มีเงิน
ออมจํานวนสู งในบัญชี ฝากไม่ประจํา โดยมีการนําเสนออัตราดอกเบี้ยโบนัส 2 เดือนแรก (Welcome Rate) ให้แก่ลกู ค้าใหม่
และลูกค้าปั จจุบนั ยังสามารถรับดอกเบี้ยโบนัสต่อเนื่ องได้อีกทุกเดือนเพียงคงเงิ นหรื อฝากเพิ่มในบัญชี ทั้งนี้ เมื่อลูกค้ามีเงิ น
ออมที่เพิ่มสู งขึ้ น (เกิ นกว่า 1 ล้านบาท) ธนาคารก็ได้มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้ นสําหรับลูกค้าบัญชี ฝากไม่ประจํา
เพื่อให้ลกู ค้าจัดสรรเงินส่ วนเกินไปยังบัญชี ท่ีให้อตั ราผลตอบแทนมากกว่า คือ บัญชี เงินฝากประจํา ทีเอ็มบี รี วอร์ ด ประเภท
12 เดือนอีกด้วย
สําหรับ ME by TMB นั้น ภายหลังการเปิ ดตัวในปี 2012 ธนาคารยังคงเร่ งพัฒนาการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
และขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่ นใหม่ท่ีช่ื นชอบเทคโนโลยี ผ่านนโยบายการตลาดและโครงการส่ งเสริ มการขายต่างๆ ภายใต้
แนวคิด “ทําเอง ได้มากกว่า”
จะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ไม่เพียงแต่จะมีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่
ละกลุ่มแล้ว ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากของธนาคาร ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ :
• บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ (Savings Account) เป็ นบัญชี เงิ นฝากประเภทจ่ ายคื นเมื่อทวงถาม โดยอัตรา
ดอกเบี้ยจะคิดในอัตราคงที่ ซึ่ งเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราประกาศของธนาคาร ลูกค้าสามารถถอนเงินคืน
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ได้ผ่านทางบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และสมุดคู่ฝาก ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระ
ค่าสิ นค้า/บริ การต่างๆ ทางบัญชีผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารอีกด้วย
• บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) เป็ นการฝากเงินที่ ลกู ค้าสามารถถอนเงิ นผ่านทางเช็ค และ
บัตรเอทีเอ็ม ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระค่าสิ นค้า/บริ การต่างๆ ทางบัญชี ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีบญั ชี กระแสรายวันประเภทที่จ่าย
ดอกเบี้ยสําหรับลูกค้าที่มีเงินฝากจํานวนมากอีกด้วย
• บัญชี เงินฝากไม่ประจํา (No Fixed Account) เป็ นบัญชี ที่รวมข้อดีของบัญชี ออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
ไว้ด ้วยกัน ให้ดอกเบี้ ยสู งเที ย บเท่ าเงิ นฝากประจํา แต่ ยงั คงความคล่ องตัวและยืด หยุ่น ไม่ มีกาํ หนด
ระยะเวลาฝากและไม่มีข้ นั ตํ่าในการฝากเงิน
• บัญชี เงิ นฝากประจํา (Term Deposits) เป็ นการฝากเงิ นในจํานวนที่ตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยลูกค้าจะ
ได้รับดอกเบี้ ยในอัตราประกาศของธนาคาร และอาจจะถอนเงิ นได้ก่อนกําหนด แต่จะได้ดอกเบี้ ยใน
อัตราที่ประกาศใช้ ระยะเวลาการฝากเงินมีต้ งั แต่ 7 วัน ถึง 36 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (เฉพาะธนาคาร - ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า) ทั้งสิ้ น
ประมาณ 536,594 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 27.89 บัญชี เงินฝากกระแสรายวันร้อยละ 7.22 บัญชี เงิน
ฝากไม่ประจําร้อยละ 23.88 บัญชี เงินฝากประจํา ร้อยละ 37.15 และ บัญชี ME ร้อยละ 3.83 ธนาคารมีแผนการเพิ่มอัตราการ
เติบโตของจํานวนลูกค้าและฐานเงินฝาก โดยเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีเสนออยู่
ปัจจุบนั และตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าเงินฝากอย่างต่อเนื่อง
• ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรายย่ อย
สื บเนื่องจากผลสําเร็ จในปี ที่ผา่ นมา ธนาคารยังคงมุ่งขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ผลสําเร็ จนี้ เป็ นผลมาจาก
การที่ธนาคารมีความเข้าใจลูกค้าเป็ นอย่างดี นอกเหนื อจากการให้บริ การหลัก ซึ่ งได้แก่ การรับเงินฝากและการให้สินเชื่ อ
ธนาคารมี บริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ ละกลุ่ ม สําหรั บกลุ่ มลูกค้าบุ คคล ธนาคารได้
ให้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย สิ นเชื่อบุคคล และสิ นเชื่อบัตรเครดิต โดยธนาคารได้นาํ ระบบการจัดการสิ นเชื่อรายย่อย (Retail
Loan Origination System) หรื อระบบงาน RLOS ที่มีการใช้เทคโนโลยีและเครื อข่ายของธนาคารที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ช่ วยให้การพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งธนาคารได้มีการพัฒนาระบบงานดังกล่าวอย่าง
ต่ อเนื่อ ง เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการให้บริ การ ทํา ให้ธนาคารสามารถดํา เนิ นการอนุ มตั ิ สินเชื่อได้อย่างรวดเร็ วและลูกค้า
สามารถรับทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ในทันที สามารถลดระยะเวลาการขอใช้สินเชื่อจากเดิมที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการทราบผลการอนุมตั ิสินเชื่อ ทําให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจในการให้บริ การของสาขาของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์ประเภทสิ นเชื่อรายย่อยหลายประเภท เช่น สิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย
สิ นเชื่ อบุคคล สิ นเชื่อบัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ แก่ลูกค้าโดยตรงผ่านพนักงานสาขา TMB/พนักงาน
ผูข้ าย (นายหน้าอิสระ ตัวแทนขายทางโทรศัพท์ Telesales agent) และทีมพนักงานผูข้ าย (Outbound) ที่ธนาคารได้จดั ตั้งทีม
พนักงานขายและพัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารเป็ นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทมีหลักประกัน (Secured Loan)
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เข้า
ใจความต้องการของลูกค้า และตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง ธนาคารได้พฒั นา
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ดา้ นการลดภาระการผ่อนชําระและค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่ มต้น รวมทั้งเสนออัตรา
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ดอกเบี้ยพิเศษทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้กบั ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาการให้บริ การที่
รวดเร็ ว โดยใช้ระบบการจัดการสิ นเชื่อรายย่อย (Retail Loan Origination System) หรื อระบบงาน RLOS ซึ่ งมีส่วนช่วยให้
การพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อสนันสนุ นกลยุทธ์หลักสําหรับความเป็ น Transactional Banking สิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่อาศัย ได้เสนออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าที่สมัครสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย (TMB Home Loan ) หรื อสิ นเชื่อบ้าน ที เอ็ม บี รี ไฟแนนซ์ (TMB ReFinance Home Loan) พร้อมผลิตภัณฑ์เสริ มทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
• บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระสิ นเชื่อ (Direct Debit)
• บัตร Debit Card (ยกเว้น การสมัครใหม่ได้หากลูกค้ามีบตั ร Debit Card อยูแ่ ล้ว)
• ประกันชีวติ คุม้ ครองสิ นเชื่อ (MRTA)
นอกจากนี้ ยงั มีการนําเสนอสิ ทธิ พิเศษเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับสิ ทธิ ฟรี
ค่าจดทะเบียนจํานองร้อยละ 1, ฟรี ค่าดําเนินการสิ นเชื่อ , ฟรี ค่าประเมินหลักทรัพย์ , ฟรี ค่าบริ การจดทะเบียนจํานอง และฟรี
ประกันอัคคีภยั สิ นเชื่อบ้าน ทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่และกลุ่มลูกค้าเดิมของธนาคาร
จะเห็นได้วา่ ธนาคารยังรักษาความเป็ นผูน้ าํ และไม่หยุดยั้งในการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่ อบุคคลประเภท
ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) ได้แก่ TMB Credit Card, TMB Cash-2-Go, TMB Ready Cash และมีโปรแกรม
ส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเก่า รวมทั้งเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
สําหรับลูกค้าที่มีการผ่อนชําระดี ทางธนาคารจะมีการเพิ่มวงเงินสิ นเชื่อให้สาํ หรับกลุ่มลูกค้านี้ ยิ่งไปกว่านั้น ทางธนาคารยัง
ได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติ มในกลุ่มของสิ นเชื่อสวัสดิ การข้าราชการทหาร, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ และพนักงาน
บริ ษทั เอกชนที่ใช้บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารทหารไทยด้วย โดยให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระการผ่อนชําระ
ของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทบุคคลไม่ มหี ลักประกัน (Unsecured Loan) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
• ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go เป็ นบริ การสิ นเชื่อเอนกประสงค์ ในรู ปแบบของวงเงิน
สิ นเชื่อที่มีกาํ หนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล โดยเมื่อท่าน
ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อฯ ธนาคารจะโอนเงินทั้งจํานวนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านตามที่ระบุไว้ใน
ใบคําขอใช้บริ การฯ ท่านสามารถชําระคื นเป็ นงวดรายเดือน แบบลดต้น ลดดอก โดยไม่ตอ้ งใช้
หลักทรัพย์หรื อบุคคลคํ้าประกัน
• ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล TMB Personal Loan Refinance เป็ นลักษณะหนึ่ งภายใต้ผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ท่านนําเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิไป
ชําระหนี้บตั รเครดิต และ/หรื อ สิ นเชื่อบุคคลของท่าน ที่มีอยูก่ บั สถาบันการเงินอื่น ซึ่ งในปี แรกท่าน
จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 10 ต่อปี
• ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash เป็ นบริ การสิ นเชื่อเอนกประสงค์ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลคํ้าประกัน เพื่อเป็ น
วงเงินสํารองให้ท่านนําไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคตามความต้องการ โดยใช้บตั รกดเงิ นสด
TMB Ready Cash เบิกถอนเงินสดได้จากทุกเครื่ อง ATM ของ TMB และทุกเครื่ อง ATM ของ
ธนาคารพาณิ ชย์อืน่ ๆ ทัว่ ประเทศที่มีเครื่ องหมาย โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการกดเงินสด ท่าน
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สามารถเลือกผ่อนชําระรายเดือน ได้ท้ งั แบบชําระเต็มตามจํานวน (ร้อยละ 100) หรื อ ผ่อนชําระขั้น
ตํ่าร้อยละ 5 (แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท) ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) โดยจะต้อง
เสี ยดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่ มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ท่านเบิกใช้วงเงิน
สิ นเชื่อ จนถึงวันที่ได้ชาํ ระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
• ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต TMB (TMB Credit Card) เป็ นวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit)
ในรู ปแบบบัตรเครดิต เพื่อใช้สาํ หรับการชําระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ หรื อค่าอื่นใด แทนการชําระ
ด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมให้สิทธิ ประโยชน์ในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash
Advance) จากเครื่ อง ATM ที่มีเครื่ องหมาย
และ / หรื อ
ได้ทวั่ โลก และท่านจะต้อง
ชําระเงินคืนธนาคารในภายหลัง (ตามที่ระบุไว้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต) โดยธนาคารมอบ
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสู งสุ ด 50 วัน กรณี ชาํ ระเต็มตามจํานวนเมื่อครบกําหนดชําระ ทั้งนี้ ท่าน
สามารถเลือกชําระคืนขั้นตํ่าร้อยละ 10 (แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท) โดยจะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตรา
ที่ธนาคารกําหนด
• ผู้ถอื บัตรเครดิต TMB ทุกประเภทบัตร ยังสามารถใช้บริ การแบ่งชําระรายเดือนได้ ดังนี้
- บริ การ TMB So GooOD ท่านสามารถโทร 1558 กด 1110 เพื่อนํารายการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิต TMB มาขอทํารายการแบ่งชําระรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 นานถึง 3 เดือน หรื อ
เลือกผ่อนนาน 6 หรื อ 10 เดือนกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกําหนด
- บริ การ TMB Pay Plan เลือกผ่อนชําระเป็ นรายเดือนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดชําระเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมียอดสิ นเชื่อรวมกว่า 80,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตของสิ นเชื่ อ
รายย่อยประมาณร้อยละ 7
2.3.4 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
• สาขาในประเทศ
สาขาเป็ นช่องทางหลักของธนาคารในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การให้บริ การทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลและ
ลูกค้าธุ รกิ จ และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการใช้บริ การกับธนาคารได้อย่างมากขึ้ น ในปี 2556 ธนาคารได้เพิ่ม
ช่องทางการให้บริ การการเปิ ดบัญชี เงินฝากให้กบั ลูกค้าที่เรี ยกว่า Mobile Banking อีกหนึ่ งช่องทาง โดยที่ Mobile Banking
คือ การที่ธนาคารจะจัดตั้ง Booth เพื่อให้บริ การแก่ลกู ค้าตามอาคารสํานักงานหรื อห้างสรรพสิ นค้าที่ไม่มีสาขาของธนาคาร
ตั้งอยู่ ทั้งนี้ การให้บริ การจะจัดทําในช่วงระยะเวลาหนึ่ งไม่ได้จดั ตั้งเป็ นการถาวร แต่จะโยกย้ายหมุนเวียนไปตามสถานที่ที่
เหมาะสม ตามเกณฑ์ท่ีธนาคารตั้งไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร มีสาขาทัว่ ประเทศ จํานวน 458 แห่ ง โดยตั้งอยู่ในกรุ งเทพ 210 สาขา ใน
ภูมิภาค 243 สาขา และ Movable Booth 1 แห่ง โดยมีสาขาเปิ ดใหม่ 3 สาขา ได้แก่
- สาขาตลาดไท
- สาขาบิ๊กซี พระราม 4
- สาขาโรบินสันสระบุรี
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และมีการปิ ดสาขาจํานวน 12 สาขา ได้แก่
- สาขาจังซี ลอน ภูเก็ต
- สาขาวงเวียนใหญ่
- สาขาราชวงศ์
- สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
- สาขาสุ วรรณภูมิเขตปลอดอากร
- สาขาอ่าวนางกระบี่
- สาขาโบ๊เบ๊
- สาขาถนนรัตนาธิ เบศร์
- สาขาแคราย
- สาขาถนนทหาร อุดรธานี
- สาขามหาวิทยาลัยสยาม
- สาขารอยัลการ์เด้นฯ
ธนาคารจะนําปั จจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาในการที่จะเปิ ดสาขา ย้ายที่ทาํ การหรื อปิ ดสาขา
เช่น ในกรณี การเปิ ดสาขา ธนาคารจะคํานึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย จํานวนประชากรในบริ เวณที่คาดว่าจะเปิ ดทําการ โอกาส
การเติบโตของธุ รกิจในพื้นที่น้ นั ว่ามีแนวโน้มเป็ นเช่นไร ความสะดวกในการเข้าถึงสาขา ความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ
รวมทั้งการประเมิ นความเป็ นไปได้ในทางธุ รกิ จของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นการเปิ ดสาขาใหม่ในศูนย์การค้า
เพื่อให้สามารถเปิ ดบริ การได้ทุกวัน สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึ ง ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชากรในปัจจุบนั
ส่ ว นในกรณี ก ารปิ ดสาขา หรื อการโยกย้ ายสถานที ่ท ํา การสาขา ธนาคารจะใช้ผ ลงานของสาขามา
ประกอบการพิจารณา รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสการทําธุรกิจของธนาคารในพื่นที่น้ นั ว่ายังมีอยูอ่ ีกหรื อไม่
• สาขา ME by TMB
ME by TMB เปิ ดให้บริ การผ่านสาขารู ปแบบใหม่ที่ให้บริ การเฉพาะบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ต้ งั แต่เดื อน
ธันวาคม 2554 โดยการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ลูกค้าสามารถทําเองได้ง่ายๆ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นหลัก
จึงไม่ตอ้ งมีสาขามากมาย ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยของ ME by TMB จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สาขารู ปแบบปกติให้แก่ลกู ค้า
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร มีเครื อข่ายสาขา ME by TMB จํานวน 5 แห่ง โดยครอบคลุมเพียง
พื้นที่กรุ งเทพเท่านั้น
และธนาคารได้เปิ ดสาขาใหม่อีก 1 สาขา ในปี 2556 ได้แก่
- สาขาเดอะมอลล์บางบางแค 2 เปิ ดให้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556
และธนาคารได้ทาํ การย้ายสาขาอีก 1 สาขา ในปี 2556 ได้แก่
- จากสาขาอาคารอาคเนย์ประกันภัย สี ลม ไปที่ สาขาสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น5 เปิ ดให้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 23
ธันวาคม 2556
- นอกจากนี้ ทางธนาคารยังมีทีม Mobile unit ที่ออกไปให้บริ การเพื่อเปิ ดบัญชีนอกสถานที่เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ลกู ค้าโดยตรงอีกด้วย ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่เริ่ มให้บริ การตั้งแต่กลางปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาขาต่างๆ ของธนาคาร กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ตามที่ปรากฏในตาราง
ดังต่อไปนี้
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ภาค
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวม
(1)
P

P

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนสาขา(1)
215
48
46
105
44
458

ร้ อยละของทั้งหมด
47
11
10
23
9
100

จํานวนสาขาต่างๆ ไม่รวมสาขาของธนาคาร ในต่างประเทศจํานวน 2 แห่ ง

สาขาในต่ างประเทศ
ธนาคารมี สาขาในต่ างประเทศจํานวน 2 แห่ ง คื อสาขาหมู่เกาะเคย์แมน และสาขานครหลวงเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
- สาขาในหมู่เกาะเคย์ แมน จดทะเบี ยนเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริ ษทั ของ
หมู่เกาะเคย์แมน (แก้ไขเพิ่ มเติ มในปี 2550) ธนาคารดําเนิ นกิ จการสาขาโดยได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จธนาคาร
ประเภทบี ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารและบริ ษทั ทรัสต์ของหมู่เกาะเคย์แมน (แก้ไขปี 2550 และเพิ่มเติ มในปี 2552) ซึ่ ง
ใบอนุญาตดังกล่าวอนุญาตให้สาขาประกอบธุรกิจกับผูร้ ับใบอนุญาตรายอื่นๆ และบริ ษทั ที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้ แต่
ไม่สามารถประกอบธุรกิจในหมู่เกาะเคย์แมนกับประชาชนทัว่ ไปหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยในหมู่เกาะเคย์แมนได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่
กํา หนดโดยหน่ ว ยงานราชการ อนึ่ ง สาขาของธนาคารในหมู่เ กาะเคย์แมนทําหน้าที่หลักเป็ นช่ องทางในการระดมทุ น
ต่างประเทศให้แก่ธนาคาร ซึ่ งที่อยูจ่ ดทะเบียนสาขาของธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมน คือ 190 Elgin Avenue, Grand Cayman,
KY1-9005, Cayman Islands
- สาขาของธนาคารในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตั้งขึ้ นเมื่อปี 2536 โดยได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารเต็มรู ปแบบ (Full Banking License) จากผูว้ า่ การธนาคารแห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ทั้งนี้ การดํา เนิ นกิ จการของสาขาอยู่ภ ายใต้ การกํา กับดู แ ลของธนาคารแห่ งสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว สาขาในประเทศลาวให้บริ การด้านธนาคารพาณิ ชย์แก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จขนาดใหญ่ ธุ รกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ การค้าระหว่างประเทศและบริ ษทั ร่ วมทุน โดยมีบริ การผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า เช่น
การให้บริ การด้านเงินฝาก เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต การออกหนังสื อคํ้าประกัน และการโอนเงิน
ต่างประเทศ ที่ต้ งั สาขาของธนาคารในประเทศลาว คือ 034/2 ถนนสามเสนไท จันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ตู ้ ปณ.2423
• สํ านักงานเขตลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME Zone Offices)
ณ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีลูกค้าเงินฝากและสิ นเชื่อ SME จํานวน 223,063 ราย และมียอดสิ นเชื่อธุ รกิจ
รวม 173,878 ล้านบาท มีสาํ นักงานเขตสําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางของธนาคารจํานวน 53 แห่ ง และสํางานเขต
สําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดย่อมของธนาคารอีกจํานวน 71 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของธุ รกิจในกรุ งเทพ
ปริ มณฑลและในต่างจังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยมีผจู ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager) รวมถึง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้ น 602 คน เพื่อดูแลและให้คาํ ปรึ กษา
ในเรื่ องสิ นเชื่อธุรกิจและบริ การทางด้านการเงินให้กบั ลูกค้า SME ได้อย่างทัว่ ถึง
•
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ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์ TMB SME (TMB SME Relationship Management Center)
นอกเหนื อจากการนําเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเงิ นที่ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิ จอย่างเพี ยงพอแล้ว
เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเป็ นไปอย่างราบรื่ นและเกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ธนาคาร ทางธนาคารจึ งได้จดั ตั้งศูนย์บริ การลูกค้า
SME ทางโทรศัพท์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การดูแลลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดเล็กเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง เพิ่มความสะดวกใน
การรับบริ การจากธนาคาร อันจะสนับสนุนการทําธุรกิจของลูกค้าให้ดาํ เนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
- ที มดูแ ลบริ หารความสัมพันธ์ ลูกค้าธุ รกิ จเป็ นรายบุ คคล ซึ่ งจะดู แ ลทั้งบัญชี เ งิ นฝากและเงิ นกู้ที่มีกับ
ธนาคาร
- บริ การข้อมูลรายการเงินเข้า-ออกในบัญชี
- บริ การแจ้งเตือนกําหนดจ่ายเงินต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้การวางแผนทางการเงินของลูกค้าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- อํานวยความสะดวกและจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ลกู ค้าพบ แบบต้นจนจบ
- เสนอโปรแกรมสิ นเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายลูกค้า
- นําเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจสําหรับลูกค้า เช่น งานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้น เป็ นต้น
ทั้งนี้ ศูนย์บริ การลูกค้า SME จะให้บริ การลูกค้าผูป้ ระกอบการ SME ทัว่ ประเทศ สามารถใช้บริ การได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2828-2828 หรื อผ่านทางศูนย์บริ การของธนาคารที่หมายเลข 1558
• บริ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ธนาคารทหารไทยให้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาํ นักงานแลกเปลี่ยนเงิน สาขาและสํานักงาน
ใหญ่ โดยมีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและผูท้ ี่จะเดินทางไปต่างประเทศเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธนาคารมีสาํ นักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้ นจํานวน 73 แห่ง ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ประเทศโดยเป็ น
อันดับที่สองในตลาด ทั้งนี้ มีสาํ นักงานแลกเปลี่ยนเงินจํานวน 24 แห่ง ตั้งอยูภ่ ายในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยาน
นานาชาติ (ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ 20 แห่ง ท่าอากาศยานภูเก็ต 2 แห่ง และท่าอากาศยานดอนเมือง 2 แห่ง) นอกจากนี้
ธนาคารให้บริ การนอกสถานที่สาํ หรับกลุ่มลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0-2299-1800 ธนาคาร
ทหารไทยเป็ นธนาคารแรกที่ให้บริ การที่ท่าอากาศยานนานาชาติ มีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาเป็ นเวลายาวนาน พนักงานมีทกั ษะ ความชํานาญในการให้บริ การ
• ศู นย์ ธุรกิจ (Business Centers)
เพื่อมุ่งเน้นการเป็ นช่ องทางการให้บริ การ (Channel) ที่หลากหลาย ทั้งบริ การด้านธุ รกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ และธุ รกรรมทางการเงิน (Cash Management) ครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจที่สาํ คัญทัว่ ประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การลูกค้าให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ในการที่จะเป็ นเป็ นผูน้ าํ การให้บริ การธุรกรรมทางการเงิน (Transactional Banking)
• ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเครื่ องเอที เอ็มให้บริ การ 2,379 เครื่ องทัว่ ประเทศ ซึ่ งธนาคารได้มีการ
ปรับใช้กลยุทธ์ในการเลือกจุดติดตั้งเครื่ องเอทีเอ็มที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ตามแนวทางที่ TMB
เป็ น Transactional Banking นอกจากการให้บริ การแก่ผถู ้ ือบัตรของธนาคารเองแล้ว เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารยังให้บริ การ
แก่ผถู ้ ือบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay นอกจากนี้ ธนาคารยัง
•
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เพิ่มบริ การแปลงค่าสกุลเงิ นเป็ นสกุลท้องถิ่นของผูถ้ ือบัตรต่างประเทศที่มาทํารายการถอนเงิ นสดบนเครื่ องเอที เอ็มของ
ธนาคารอีกด้วย
ธนาคารได้มีขอ้ ตกลงร่ วมกันกับธนาคารอื่น ซึ่ งอนุ ญาตให้ลูกค้าผูถ้ ือบัตรของธนาคารสามารถทําธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านเครื อข่ายเอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ ได้ ทํานองเดียวกัน ลูกค้าผูถ้ ือบัตรต่างธนาคารสามารถทําธุ รกรรมผ่าน
เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยได้เช่นกัน
ปี 2556 ธนาคารได้สานต่ อแผนโยกย้ายจุดติ ดตั้งเครื่ องเอที เอ็ม เพื่อปรั บปรุ งคุณภาพของทําเลที่ติดตั้งให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากที่สุด รวมทั้งการขยายการติ ดตั้งเครื่ องรั บฝากเงิ นสดอัตโนมัติภายใต้โครงการ Channel
Strategy ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติท้ งั หมด 489 เครื่ อง ติ ดตั้งที่ทุกสาขาของ
ธนาคาร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการฝากเงินกับธนาคารให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
• บริ การ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการให้บริ การธุรกิจร้านค้าบัตร (Merchant Acquiring Business) แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการเพื่อให้
บริ การรับชําระค่าสิ นค้า และบริ การฝ่ านบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA
Electron ของธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริ การที่ธนาคารให้บริ การในปัจจุบนั ประกอบด้วย
1. บริ การร้ านค้ ารั บบัตร โดยธนาคารทําการติดตั้งเครื่ อง EDC ณ ร้านค้าเพือ่ ให้บริ การชําระค่าสิ นค้า
และบริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต โดยผูถ้ ือบัตรเครดิต นําบัตรเครดิตมาชําระค่าสิ นค้าด้วยวิธีการส่ งมอบบัตรเครดิตให้กบั
ร้านค้าเพื่อทํารายการขออนุมตั ิวงเงินผ่านเครื่ อง EDC พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเซลล์สลิปเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเรี ยก
เก็บเงิน
2. Mail Order/Telephone Order คือบริ การรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้า
ได้รับคําสั่งซื้ อด้วยวิธีแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หรื อกรอกแบบฟอร์ มสั่งซื้ อสิ นเค้าโดยระบุให้หกั บัญชี บตั รเครดิตผ่านทาง
โทรสาร โทรศัพท์ หรื อสื่ ออื่นๆ โดยลูกค้าไม่ได้มาที่ร้านค้าด้วยตนเอง
3. Recurring คือบริ การรับชําระค้าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับคําสัง่ ซื้ อหรื อคํา
ขอใช้บริ การจากลูกค้าด้วยวิธีแจ้งของให้ตดั บัญชีบตั รเครดิตเป็ นการชําระค่าสิ นค้า และบริ การโดยการตัดบัญชี บตั รเครดิต
อัตโนมัติเป็ นรายเดือน
4. ePayment เป็ นการรับชําระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน Website ของร้านค้าด้วยบัตรเครดิ ต โดยการ
เชื่อมโยงระบบของร้านค้ามายัง Gateway ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบ VbV ของ VISA และ MasterCard
Secure Code จาก MasterCard
5. DCC (Dynamic Currency Conversion) เป็ นบริ การแปลงสกุลเงินจากเงินบาทไปเป็ นสกุลเงินของ
บัตรเครดิตที่ออกโดยประเทศต่างๆ เมื่อผูถ้ ือบัตรชําระเงินผ่านเครื่ องรู ดบัตรเครดิต EDC
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บริการธนาคารทางอินเตอร์ เน็ต TMB Internet Banking
คือ บริ การธนาคารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com ที่พร้อมให้บริ การทางด้านการเช็คยอดเงิ น
คงเหลือ การโอนเงินไม่ว่าจะเป็ นระหว่างบัญชี ลูกค้าเองหรื อการโอนเงิ นไปยังบัญชี ผอู ้ ื่นและธนาคารอื่นๆ ตลอดจนการ
ชําระเงินและเติมเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มความสะดวกสบายการในการจัดการธุ รกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้ามาโดย
ตลอด
ในช่วงเวลาแห่ งการเติบโตของบริ การธนาคารออนไลน์ ธนาคารได้มีการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
เช่นการเป็ นผูน้ าํ ในด้านความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Two Factor Authentication หรื อในด้านความสะดวกสบายในการ
บริ การเช่นการเปิ ดบัญชี แบบออนไลน์ที่เอื้ออํานวยให้ลูกค้าสามารถเลือกบัญชี ที่ลงตัวกับความต้องการของตนเองได้อย่าง
ง่ายดายและสามารถใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งส่ งเอกสารใดๆ นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาบริ การอย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้เพิ่มบริ การ
ใหม่ๆ เช่ น การเติ มเงิ นบัตรทางด่ วน EasyPass ที่รวดเร็ ว และลงตัวต่ อรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ขบั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ออนไลน์ เป็ นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการลงทุนเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยของบริ การโดยการตรวจสอบระบบจากองค์กรชั้นนําและนําระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยแบบใหม่ล่าสุ ดมา
เพื่อใช้งานในปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็ นต้น ทั้งหมดนี้ เพื่อการพัฒนาบริ การธนาคารออนไลน์ให้สามารถเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวติ ประจําวันของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
• บริการธนาคารทางโทรศัพท์ มอื ถือ TMB M-Banking (Mobile Web Browser version)
•

ธนาคารมี การเพิ่มช่ องทางการให้บริ การให้ลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้ น โดยเปิ ดให้บริ การผ่านทางโทรศัพท์
ภายใต้ชื่อ TMB M-Banking ซึ่ งเป็ นบริ การธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสําหรับลูกค้าบุคคลทัว่ ไป โดย
ธนาคารได้พฒั นาให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคโนโลยีดา้ น Internet ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อ
เป็ นการเปิ ดช่ องทางใหม่ของการทําธุ รกรรม และอํานวยความสะดวกรวดเร็ วในการใช้บริ การต่ างๆ ของธนาคารได้
เช่ นเดี ยวกับบริ การ TMB Internet Banking เช่ น การสอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิ น ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ รวมทั้ง
สามารถทํารายการโอนเงินไปต่างธนาคารได้แบบทันที (Online Real-Time)
ในยุคปั จจุ บันที่โ ทรศัพท์มือ ถื อ แบบสมาร์ ทโฟน และแท็บเบล็ต เป็ นที่นิยมอย่า งกว้า งขวาง ธนาคารได้
ปรั บ ปรุ งให้บ ริ การ TMB M-Banking สามารถใช้งานได้ จากเครื ่ องมื อสื ่ อสารขนาดพกพายุค ใหม่ เ หล่ า นี้ ไ ด้ อย่า ง
สะดวกสบาย โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถกดเลือกใช้บริ การในแบบ Desktop version ที่หน้าเข้าสู่ ระบบ ซึ่ งจะทําให้สามารถใช้
บริ การและฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ของธนาคารได้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการใช้งาน TMB Internet Banking ผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล
• บริการแก่ ลูกค้ าทางโทรศัพท์ (Contact Center)
ธนาคารมีศนู ย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ รองรับการให้บริ การลูกค้าได้หลากหลายช่องทางดังนี้ :
ช่องทางโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 4 หลักคือ 1558 หรื อโทรจากต่างประเทศ ที่หมายเลข
66-2299-1558 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการติ ดต่อตลอด 24 ชัว่ โมงต่ อวัน และ 7 วันต่ อสัปดาห์ ทั้งนี้
ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารมีบริ การหลายรู ปแบบคือ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ผ่านระบบอัตโนมัติ เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกทําธุ รกรรมทางการ
เงิน เช่น สอบถามข้อมูลบัญชี รายการเดินบัญชี โอนเงิน การชําระค่าสิ นค้าและบริ การได้ดว้ ยตนเอง ขอสําเนาใบสรุ ปบัญชี
ทางโทรสาร สอบถามยอดเช็คคืน เป็ นต้น และบริ การผ่านเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล
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ในบัญชีลกู ค้า เช่น ยอดเงินคงเหลือหรื อยอดเงินที่ตอ้ งชําระ คะแนนสะสมบัตรเครดิตและแลกของรางวัล เป็ นศูนย์รับแจ้ง
ทํารายการโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนประเภท TMB So GooOD สําหรับบัตรเครดิต ให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆ
อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน ให้บริ การกรณี ฉุกเฉิ น เช่น เป็ นศูนย์รับแจ้งอายัดบัตรเอที เอ็ม บัตรเดบิตและบัตรเครดิ ต
เป็ นศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําลูกค้า Internet Banking ในกรณี เกิดข้อปัญหาหรื อข้อขัดข้องทางเทคนิ คระหว่างการใช้
งาน ให้บริ การการเพิ่มวงเงินชัว่ คราวบัตรเครดิตกรณี ฉุกเฉิ น เช่น เดินทางไปต่างประเทศ หรื อเป็ นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้ง
ยังมี หน่ ว ยงานบริ การโทรออก เพื่อนํา เสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร เช่ น บัตรเครดิ ต TMB สิ นเชื ่อบุ คคล
Cash2Go ประกันผ่านธนาคาร ผ่านเจ้าหน้าที่การขายและแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเพื่อแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริ การให้แก่ลูกค้า เช่นบริ การ TMB เงินสดผ่อนชิ ลล์ ชิ ลล์ ให้บริ การเปิ ดบัตรเครดิต TMB บัตรกดเงินสด ผ่านเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และมีศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางสําหรับลูกค้าในการให้คาํ แนะนํา ติชม
บริ การและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ช่ องทาง “Web Chat” โดยลูกค้าสามารถกดปุ่ มจากหน้า จอหลักของ Website ธนาคาร ได้ ท้ ัง
www.tmbbank.com หรื อ www.tmbdirect.com เพื่อทําการสนทนากับเจ้าหน้าที่ผ่านอินเตอร์ เนต และทางหน้าต่างที่ใช้
สําหรับการ chat โดยลูกค้าสามารถสนทนาและรับข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ผ่านทางข้อความที่ตอบสนองโดย
ทันทีจากเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า
ช่องทาง “Web Mail” โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี เงินฝาก สิ นเชื่อ ส่ งเรื่ อง
ร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ ผ่าน WWW.TMBBANK.COM เมนู ติ ดต่อธนาคาร ซึ่ งระบบจะส่ งอีเมล์ไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อประสานงานและติดต่อกลับลูกค้าทางอีเมล์
• ช่ องทางการให้ บริการลูกค้ าธุรกิจและซั พพลายเชน
เพื่อเป็ นการให้บริ การลูกค้าธุ รกิจได้อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สาํ คัญ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ช่องทางการให้บริ การ ทั้งเพิ่มช่องทางขององค์กรภายนอก รวมทั้งรู ปแบบการจัดการช่องทางเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าธุรกิจให้ได้รับความรวดเร็ วและเข้าถึงบริ การได้สะดวกมากขึ้น
นอกจากการเพิ่ ม ช่ อ งทางผ่ า นสาขาขององค์ ก รภายนอกแล้ว ธนาคารยัง ได้พ ัฒ นาระบบธนาคาร
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ อย่า งต่ อ เนื่อ งเพื่อ รองรั บการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ นของลูกค้าธุ ร กิ จและซัพ พลายเชนอย่า งครบวงจร
สนองตอบต่อความต้องการของธุรกิจที่ตอ้ งการความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้นทุกวัน ในปี 2556 ธนาคารได้พฒั นาระบบ
ธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถจัดการการเงินและลดขั้นตอนการจัดการด้านข้อมูลการเงินได้
ในเวลาเดียวกัน เช่น การพัฒนาระบบ Data Gateway เพิ่มความสามารถของระบบการชําระเงินและระบบการทํารายการ
เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
• TMB Corporate Call Center #02 643-7000
นอกเหนื อจากการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นที่ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิ จอย่างเพี ยงพอแล้ว
เพื่อให้การทําธุ รกรรมของลูกค้าเป็ นไปอย่างสะดวก ราบรื่ น และมีประสิ ทธิ ภาพ ทางธนาคารจึงได้จดั ตั้ง Corporate Call
Center เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริ การลูกค้าธุ รกิจในการทําธุ รกรรมทางการเงินต่างๆ โดยบริ การหลักของ TMB
Corporate Call Center มีดงั นี้
1.
บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบริ การและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
2.
บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และรายการธุรกรรมทางการเงิน
3.
บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบริ การผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์
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ทั้งนี้ ทุกสายของลูกค้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทําการของธนาคาร
ในการให้ขอ้ มูลโดยทันทีหรื อตอบกลับในระยะเวลาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถเรี ยกใช้บริ การได้ทางโทรศัพท์หมายเลข
02-643-7000 หรื อ email: CorporateCallCenter@tmbbank.com
• ช่ องทางการขายผ่ านตัวแทนขาย (Sale Representative Channel)
การขายผ่านตัวแทนขายเป็ นช่องทางหนึ่งที่ธนาคารใช้ในการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่ อรายย่อย (ทั้งประเภท
มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) ผ่านพนักงานขายตรง, พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ และบริ ษทั นายหน้าอิสระภายนอก
ของธนาคาร โดยสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคเป็ นหน่ วยงานที่ จะพิ จารณาสิ นเชื่ อให้กบั ลูกค้าตามเกณฑ์ของธนาคารที่ กาํ หนดไว้ ซึ่ ง
พนักงานขายตรง, พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ และบริ ษทั นายหน้าอิสระภายนอกของธนาคารเป็ นนายหน้าอิ สระตาม
สัญญาว่าจ้าง ธนาคารจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานขายหรื อบริ ษทั นายหน้าอิสระตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดไว้
2.3.5 การให้ บริการอืน่ ๆ ของธนาคาร
• บริการตัวแทนธนาคารต่ างประเทศ (Correspondent Banking)
ธนาคารรักษาสัมพันธ์กบั เครื อข่ายทัว่ โลกของธนาคารตัวแทนต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ และธนาคารให้บริ การธุ รกรรมต่างๆ ทัว่ โลกโดยผ่านทางธนาคารตัวแทนต่างประเทศ ซึ่ งบริ การต่างๆ
เหล่านี้ รวมถึ งบริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ บริ การโอนเงิ นระหว่างประเทศ และบริ การบริ หารเงิ นอื่นๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังให้บริ การบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทสําหรับผูไ้ ม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแก่ธนาคารต่างประเทศเพื่อให้ธนาคาร
เหล่านั้นสามารถทําการชําระเงิ นเป็ นเงิ นสกุลบาท ทั้งนี้ ธนาคารได้แลกเปลี่ยน SWIFT Relationships หรื อ RMA
(Relationship Management Application) กับธนาคารตัวแทนต่ างประเทศประมาณ 1,000 แห่ งทัว่ โลก เพื่อสนับสนุ น
ธุ รกรรมระหว่างประเทศ ในปั จจุบนั กลุ่มธนาคารได้จดั สรรวงเงิ นเพือ่ รองรับธุ รกรรมให้กบั ธนาคารต่างๆ ประมาณ 100
แห่งทัว่ โลก นอกจากนี้ ธนาคารยังหาโอกาสที่จะขยายเครื อข่ายของธนาคารตัวแทนต่างประเทศเพื่อเป็ นการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจบริ การด้านเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
• บริการวาณิชธนกิจ
ธนาคารให้บริ การวาณิ ชธนกิ จที่ครอบคลุมแก่ ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จขนาดใหญ่ อาทิ เช่ น บริ การการเป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงิน การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตัวแทนจําหน่ ายหลักทรัพย์ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับ
การจัดหาแหล่งเงิ นกู้ การปรั บโครงสร้ างองค์กร การประเมิ นมูลค่ าหุ ้น และการหาพันธมิ ตรทางธุ รกิ จและนักลงทุ น
นอกจากการให้บริ การด้านวาณิ ชธนกิจส่ วนใหญ่แก่ลกู ค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ธนาคารยังได้ให้บริ การบางประเภท
แก่ลกู ค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย
ทางด้านธุรกิจจัดจําหน่ายตราสารหนี้ ธนาคารได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจการจัดจําหน่ายตราสารหนี้
และให้บริ การทั้งแบบเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป ผูล้ งทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน โดยตราสารหนี้ ที่ธนาคารจัด
จําหน่ ายมีหลายประเภท ได้แก่ พันธบัตร ตัว๋ เงิน หุ น้ กู้ ฯลฯ รวมถึง หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ าํ ประกัน ธนาคารเป็ นผูจ้ ดั
จําหน่ายเองและโดยร่ วมกับผูจ้ ดั จําหน่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ สําหรับการเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนสถาบัน
และผูล้ งทุนรายใหญ่ ธนาคารจะทําการจําหน่ายหลักทรัพย์ผ่านทีมการตลาดลูกค้าสถาบันของธนาคารที่มีความใกล้ชิดกับ
กลุ่ มนักลงทุ นสถาบันเป็ นอย่า งดี และกลุ่มบริ การลูกค้า ธนบดี ซึ่ งมี ค วามใกล้ชิ ดกับกลุ่ มผูล้ งทุ นรายใหญ่ นอกจากนี้
สําหรับการเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ธนาคารจัดจําหน่ายผ่านเครื อข่ายสาขาของธนาคารที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ
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•

5

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การจัดการกองทุน

ธนาคารให้บริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ ายและรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุนให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น
ทหารไทย จํากัด (TMBAM) ที่ธนาคารถือหุ ้นอยู่ร้อยละ 87.5 และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด (“UOBAMTH”) ทั้งนี้ จากนโยบาย Open Architecture ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนําเสนอผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมที่ครบถ้วน และหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ
ข้อจํากัดอื่นๆ ของลูกค้า ธนาคารจึ งได้พิจารณาการเป็ นผูส้ นับสนุ นการจําหน่ าย รับซื้ อคื น และสับเปลี่ยนการถือหน่ วย
ลงทุน ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรายอื่นนอกเหนื อจาก บลจ.ทหารไทย จํากัด และ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด โดยจะเริ่ มให้บริ การได้ในปี 2557 ซึ่ งจะทําให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ที่จะนําเสนอต่อลูกค้าธนาคารได้มาก
ขึ้น
• ประกันชีวต
ิ และประกันภัย
ธนาคารได้ให้บริ การเป็ นนายหน้าจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตและประกันวินาศภัย ผ่านช่ องทางการ
ให้บริ การของธนาคาร (Bancassurance) โดยดําเนินการร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่ งในปั จจุบนั พันธมิตรด้าน
ธุ รกิ จประกันชี วิต คื อ บริ ษทั เอฟดับบลิ วดี ประกันชี วิต จํา กัด (มหาชน) (เดิ มชื่อ บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชี วิต จํากัด
(มหาชน)) โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่นาํ เสนอให้แก่ลกู ค้าในปั จจุบนั เป็ นแบบสะสมทรัพย์พร้อมความคุม้ ครองชี วิต และ
รวมถึงประกันชีวิตคุม้ ครองสิ นเชื่อที่มีกบั ธนาคาร สําหรับธุ รกิจประกันวินาศภัย ธนาคารดําเนิ นการร่ วมกับบริ ษทั ประกัน
วินาศภัยหลายแห่ ง โดยให้บริ การรั บประกันภัยหลักประกันสิ นเชื่อ นอกจากนั้นยังมีบริ การประกันวินาศภัยอื่นๆ เช่ น
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และประกันสุ ขภาพ เป็ นต้น
เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารได้เ ปิ ดตั วการเป็ นพันธมิ ต รร่ วมกับไอเอ็นจี กรุ๊ ป อย่างเป็ น
ทางการ พร้อมที่จะผลักดันธนาคารให้เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ที่ให้บริ การครบวงจรชั้นนําของประเทศ และพร้อม
นําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของธนาคารทหารไทย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ไอเอ็นจี กรุ๊ ปและกลุ่มแปซิ ฟิก เซ็นจูรี่ กรุ๊ ปได้ตกลงเข้าทํา
สัญญาการซื้ อขายธุรกิจประกันชีวติ ของกลุ่มบริ ษทั ไอเอ็นจี กรุ๊ ป ในประเทศฮ่องกง มาเก๊า และประเทศไทย และในส่ วน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไอเอ็นจี แห่ งประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั ไอเอ็นจีได้ประกาศขายธุรกิจให้แก่ บริ ษทั UOB
Asset Management เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว จะมีผลภายหลังจากที่ได้มี
การดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและการอนุมตั ิจากทางการที่เกี่ยวข้องแล้ว ธนาคารและบริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวติ
จํากัด (มหาชน) ภายใต้การดูแลของผูถ้ ือหุน้ ใหม่ จะยังคงร่ วมมือกันในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเลิศและการ
บริ การที่ไม่สะดุดเพื่อทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ต่อไป
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้
โดยบริ ษทั ไอเอ็นจี อินชัวรันส์ เอเชีย เอ็นวี ได้ขายหุน้ ให้กบั บริ ษทั พีซีจี ไฟแนนเชี่ยล เซอร์วิสเซส โฮลดิงส์ (สิ งค์โปร์) พี
ทีอี จํากัด
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ จากบริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารให้บริ การทางการเงินกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ทั้งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุพนั ธ์ โดยบริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน
รู ปแบบที่หลากหลาย
ธนาคารได้ดาํ เนิ นธุ รกรรมเงินกูย้ ืมในรู ปสกุลเงินบาทและสกุลเงิ นต่างประเทศเพื่อการบริ หารสภาพคล่อง
ของธนาคารและรองรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศของลูกค้า ทั้งการส่ งออกและนําเข้า รวมถึงการสนับสนุนสิ นเชื่อให้กบั
ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารแห่ งประเทศไทยให้เป็ น
คู่สัญญาหลัก (Primary dealer) สําหรับธุ รกรรม Bilateral repurchase ตั้งแต่ปี 2554 และยังคงสถานะการเป็ นคู่สัญญา
ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร และสนับสนุนการส่ งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยไปยังตลาดเงิ นและลูกค้าธนาคาร ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความมุ่งมัน่ ของธนาคารในการร่ วม
พัฒนาตลาดเงินของประเทศ
ตลาดตราสารหนี้ ธนาคารได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยให้เป็ นผูค้ า้ ตราสารหนี้ ท่ี มี
ปริ มาณการซื้ อขายสู งสุ ดเป็ นอันดับที่ 3 1 นอกจากธุ รกรรมการซื้ อขายพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ และหุ น้ กูภ้ าคเอกชน
แล้ว ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลงทุนในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้น
(อายุไม่เกิน 270 วัน) และการลงทุนระยะยาวในตัว๋ แลกเงิน/ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร
สําหรับธุ รกรรมการบริ หารสภาพคล่องผ่านธุ รกรรมกูย้ ืม (Private repurchase) นั้น ธนาคารได้รับการจัด
อันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ให้เป็ นธนาคารที่มีปริ มาณธุ รกรรมสู งสุ ดเป็ นอันดับที่ 3 2 และจะขยายปริ มาณ
ธุ รกรรมและคู่คา้ ในตลาดตราสารหนี้ ให้เพิ่ มขึ้ นเพื่อช่ วยส่ งเสริ มและพัฒนาตลาด ธุ รกรรมเหล่านี้ ไม่เพี ยงแต่ จะทําให้
ธนาคารสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างเหมาะสม แต่ยงั เป็ นทางเลือกในการระดมเงิ น
สําหรับธนาคารอีกด้วย
ตลาดแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ และตลาดอนุ พนั ธ์ ธนาคารให้บริ การผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ น เพื่อใช้
บริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศ และกระแสรายรับและรายจ่าย
ในอนาคต ได้แก่ อัตราทันที (Spot) สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps)
และสัญญาสิ ทธิ สาํ หรับซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Options) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการบริ หารความเสี่ ยง
ทางด้านอัตราดอกเบี้ ย ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Swap) สัญญาสิ ทธิ เลือกรับหรื อจ่ายอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Options) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) สําหรับป้ องกัน
ความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและ/หรื ออัต ราแลกเปลี่ยน จากภาระเงิ นกู้ยืมสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ หรื อ การลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น เพื่อให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความ
เสี่ ย ง และสอดคล้องกับต้นทุ นการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยได้มีการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์เพื่อให้ธุร กิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
5

5

5

5

5

5

5

1
2

ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.- ธ.ค. ปี 2556 โดยวัดตามมูลค่าการซื้ อขายแบบ Outright ของตราสารหนี้ ทุกประเภทที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. ปี 2556 โดยวัดตามมูลค่าธุรกรรม Private repurchase (Transaction value x repo tern)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สามารถเข้าถึงเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่ตอ้ งใช้วงเงินในการทําธุ รกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
Prepaid FX Forward เป็ นต้น และเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงสําหรับสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการนําเข้า หรื อ ส่ งออก สิ นค้าภคภัณฑ์ เพื่อการผลิตสิ นค้า หรื อ การให้บริ การ
ธนาคารเชื่ อมัน่ ว่าความต้องการในผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิ จ และความผันผวนของตลาดการเงิ น โดยธนาคารได้พฒั นาศักยภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริ การลูกค้าของธนาคาร โดยธนาคารได้พฒั นาช่องทางการให้บริ การด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ผ่านระบบอิเลคโทรนิ คส์ (TMB Business Click) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การของธนาคาร
นอกเหนื อ จากการให้บ ริ ก ารดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ ว ธนาคารยัง ให้บ ริ การการโอนเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(Remittance) ประเภทการโอนเงิ นทางไกล (Telegraphic Transfers) หรื อ การโอนเงินผ่านระบบ Moneygram รวมทั้ง
ให้บริ การเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
5

5

2.4 การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2556
การดําเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ไทยในปี 2556 ขยายในอัตราที่ชะลอลงจาก 2 ปี ก่อนหน้า โดยความต้องการ
สิ นเชื่อเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มของการระดมเงินผ่านเงินฝากและการกูย้ มื ทําให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อต่อเงินฝากและการ
กูย้ ืมเพิ่มเป็ นร้อยละ 91 จากร้อยละ 89 ของปี 2555 ขณะที่อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อต่อเงิ นฝากอยู่ที่ร้อยละ 98 จากร้อยละ 97 ส่ วน
สภาพคล่อง ณ สิ้ นปี อยูท่ ี่ 7.9 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อนที่ 6.6 แสนล้านบาท ด้านเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ณ สิ้ นปี
อยูท่ ่ีร้อยละ 15.5 โดยเป็ นสัดส่ วนของกองทุนขั้นที่ 1 ร้อยละ 11.9 สําหรับสิ นทรัพย์รวมของธนาคารพาณิ ชย์ท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็ น 14.2 ล้านล้านบาท
5
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของธนาคารพาณิชย์ ไทย

เงินฝาก
เงินให้สินเชื�อสุทธิ
สินทรัพย์
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ธนาคาร
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
กรุงเทพ
2,502,750 17.7% 1,871,061 18.2% 1,615,612 17.0%
กรุงไทย
2,502,231 17.7% 1,884,262 18.4% 1,654,527 17.4%
ไทยพาณิชย์
2,383,608 16.8% 1,820,728 17.8% 1,669,018 17.5%
กสิกรไทย
2,092,060 14.8% 1,532,588 14.9% 1,380,089 14.5%
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
9,480,648 66.9% 7,108,639 69.3% 6,319,245 66.3%
กรุงศรีอยุธยา
1,074,348
7.6%
768,390
7.5%
801,552
8.4%
ธนชาต
992,290
7.0%
722,262
7.0%
728,985
7.7%
ทหารไทย
765,345
5.4%
529,663
5.2%
467,357
4.9%
ขนาดกลาง 3 แห่ง
2,831,983 20.0% 2,020,316 19.7% 1,997,893 21.0%
ยูโอบี
408,027
2.9%
234,868
2.3%
248,001
2.6%
ทิสโก้
342,030
2.4%
265,547
2.6%
275,052
2.9%
ซีไอเอ็มบี ไทย
278,362
2.0%
152,273
1.5%
163,751
1.7%
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
254,833
1.8%
103,361
1.0%
99,420
1.0%
เกียรตินาคิน
234,295
1.7%
146,125
1.4%
184,720
1.9%
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
148,719
1.0%
109,948
1.1%
102,216
1.1%
ไอซีบีซี (ไทย)
148,128
1.0%
83,735
0.8%
102,730
1.1%
ขนาดเล็ก 7 แห่ง
1,814,395 12.8% 1,095,858 10.7% 1,175,889 12.3%
ไทยเครดิตเพื�อรายย่อย
25,912
0.2%
21,757
0.2%
19,499
0.2%
เมกะ สากลพาณิชย์
17,549
0.1%
7,965
0.1%
13,423
0.1%
รวม
14,170,487 100.0% 10,254,534 100.0% 9,525,950 100.0%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2556)

สําหรับการดําเนินงานด้านต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี้
• ด้ านสิ นเชื่อ
ปี 2556 ธนาคารพาณิ ชย์ไทยมีปริ มาณสิ นเชื่ อสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น 9.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2555 ร้อยละ 11
สิ นเชื่อรายย่อ ยขยายตัวร้ อยละ 12 ส่ วนสิ นเชื่อรายใหญ่และสิ นเชื่ อ SME เติ บโตร้ อยละ 5 และ 15 ตามลําดับ สําหรั บ
โครงสร้างสิ นเชื่อตามประเภทธุ รกิจเป็ นสิ นเชื่อบริ โภคส่ วนบุคคลสัดส่ วนร้อยละ 28 สิ นเชื่ อเพื่อการผลิตและการค้าส่ งค้า
ปลีกรวมกันเป็ นร้อยละ 31 ของสิ นเชื่อรวม โดยในปี 2556 สิ นเชื่ อบริ โภคส่ วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 12 เป็ นอัตราที่ชะลอ
กว่าปี ก่อนหน้าที่เติบโตถึงร้อยละ 23 ส่ วนสิ นเชื่ อเพื่อการผลิตเติ บโตดีข้ ึ นจากปี ก่อนหน้าที่ร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 9 ขณะที่
สิ นเชื่อค้าส่ งค้าปลีกเติบโตร้อยละ 16 ใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตในปี ก่อนหน้าที่ร้อยละ 17
สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ งแรก ลดลง 16 basis points จากปี 2555 เป็ น
ร้อยละ 6.84 ซึ่ งน้อยกว่าการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายในขนาด 50 basis points จากร้อยละ 2.75 เป็ นร้อยละ 2.25
5

5

5

5
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างสิ นเชื่อปี 2556 แยกตามประเภทธุรกิจ

ขนส่งและ
ที�เก็บสินค้า
2.1%

ขายส่ง,ขายปลีก
14.6%
ก่อสร้าง
1.7%

การเงิน
19.2%

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์
5.0%
การผลิต
16.9%
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ�า
3.2%

5

อื�นๆ
6.1%

ที�พักแรมและ
บริการด้านอาหาร
2.7%

บริโภคส่วนบุคคล
28.5%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2556)

ด้ านเงินฝาก
ปี 2556 เงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ไทยมีปริ มาณทั้งสิ้ น 10.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2555 ร้อยละ 10
โดยการแข่งขันด้านเงินฝากลดความรุ นแรงลง แม้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจะออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อตั รา
ดอกเบี้ยจูงใจมาอย่างต่อเนื่ อง แต่ก็ไม่ได้กดดันตลาดเงินฝากจนเกินไป อันเป็ นสภาพต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2555 ที่ อตั ราการ
เติบโตของเงินฝาก (รวมตัว๋ แลกเงิน) ของธนาคารพาณิ ชย์กบั เงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน อยู่ในระดับ
ร้อยละ 10 พอๆ กัน แตกต่างจากช่วงระหว่างปี 2552-2554 ที่อตั ราการเติบโตของเงินฝากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝาก
เงินอยูใ่ นระดับกว่าร้อยละ 20 สําหรับโครงสร้างเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์มีสัดส่ วนร้อยละ 46 ของเงินฝากทั้งหมด ส่ วนเงิน
ฝากประจํามี สัดส่ วนร้ อยละ 50 อัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ลดลงจากปี 2555 ตามทิ ศ
ทางการลดของดอกเบี้ยนโยบาย โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ลดลง 12 basis points เป็ นร้อยละ 0.63, ดอกเบี้ ยเงินฝาก
ประจํา 3 เดือน ลดลง 11 basis points เป็ นร้อยละ 1.56 และ ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ลดลง 23 basis points เป็ น
ร้อยละ 2.20
•

5

5

5

โครงสร้ างเงินฝากปี 2556 แยกตามอายุเงินฝาก

มากกว่า 3 ถึง
6 เดือน
8.1%
กระแสรายวัน
4.5%

มากกว่า 2 ปี
2.6%

ไม่เกิน 3 เดือน
9.4%

มากกว่า 1 ถึง 2 ปี
11.6%

ออมทรัพย์
46.0%

5

มากกว่า 6
เดือน ถึง 1 ปี
17.8%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2556)
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ด้ าน NPLs
หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ณ สิ้ นปี 2556 อยู่ที่ 258,948 ล้านบาท (Gross NPL)
เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2555 จํานวน 11,646 ล้านบาท แต่มีสัดส่ วน NPL ต่อสิ นเชื่อรวมลดลงเป็ นร้อยละ 2.31 จากร้อยละ 2.44
เนื่องจากสิ นเชื่อเติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ NPL ทั้งนี้ สิ นเชื่อเพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคลเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ
ให้ NPL โดยรวมเพิ่มขึ้น
ตารางแสดง NPLs ทั้งระบบ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
จํานวน
สั ดส่ วนร้ อยละ สั ดส่ วนร้ อยละ
ประเภทธุรกิจ
(ล้ านบาท)
ต่ อ NPL รวม
ต่ อสิ นเชือ่
การเกษตร ประมง และป่ าไม้
4,040
1.52
3.96
การเหมืองแร่ และย่อยหิ น
446
0.17
0.58
การอุตสาหกรรม
78,347
29.42
3.61
การก่อสร้าง
10,239
3.84
5.44
การพาณิ ชย์
40,867
15.34
2.34
การธนาคารและธุรกิจการเงิน
684
0.26
0.03
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
24,382
9.15
4.31
การสาธารณูปโภค
11,212
4.21
1.69
การบริ การ
23,799
8.94
3.47
การอุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล
71,612
26.89
2.20
อื่น ๆ
20
0.01
0.01
รวม
265,648
100.00
2.15
•
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5
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5
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5

5

5
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2556)
หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล NPLs (gross) ทั้งธ.พ.ไทย และ สาขาธ.พ.ต่างประเทศ

ด้ านผลการดําเนินงาน
ในปี 2556 ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 195,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน
หน้า 39,228 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 อัตราดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Margin - NIM) อยู่ที่ร้อยละ
2.97 ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.96 ในปี 2555 ส่ วนรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 15 โดยโครงสร้าง
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การหลักๆ ที่มีสัดส่ วนรวมกันได้ประมาณร้อยละ 81 นั้น มาจากบัตรเครดิ ต บัตรเดบิ ต และ
ธนาคารอิเลคทรอนิคส์ร้อยละ 36 ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และโอนเงินร้อยละ 27 และค่าธรรมเนี ยมและบริ การอื่นๆ
ร้อยละ 18
•

5

5
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศไทย
ปี 2555
(ล้านบาท)
577,874
256,471
321,403
67,372
197,495
127,300
27,735
232,402
107,499
156,335

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่า
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    --ค่าธรรมเนียมและบริการ
--กําไรจากการปริวรรต
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
-- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
กําไรสุทธิ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

5

5

ปี 2556
เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท)
639,775
10.71%
277,546
8.22%
362,229
12.70%
83,582
24.06%
236,877
19.94%
145,951
14.65%
30,980
11.70%
246,493
6.06%
117,200
9.02%
195,563
25.09%

โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2556
ATM, e-banking
17.3%
อาวัล และ L/C
6.3%

บัตรเครดิต
18.8%

อื�นๆ
1.8%

จําหน่ายตราสารหนี�
3.2%
ค่านายหน้า
15.8%

ค่าธรรมเนียม
และบริการอื�นๆ
17.5%
เช็ค
1.5%

5

5

โอนและ
เรียกเก็บเงิน
11.6%

ค่าธรรมเนียม
จัดการ
6.3%

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2556)
หมายเหตุ : รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ค่านายหน้าจากการประกัน การให้เช่าตูน้ ิรภัย เป็ นต้น

2.4.2 แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2557
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2557 ยังมีทิศทางเติบโตแต่ในอัตราชะลอตัว เนื่ องจากปั ญหาการเมืองภายในประเทศ
ที่ทาํ ให้ภาคธุรกิจและประชาชนขาดความเชื่อมัน่ และได้รับผลกระทบด้านความต่อเนื่องของรายได้ที่จะส่ งผลให้มีการขยาย
กิจการหรื อใช้จ่ายได้ อีกทั้งโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ควรจะส่ งผลต่อความต้องการสิ นเชื่อทั้งจากรัฐบาลและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกลับต้องหยุดชะงักไปจากแผนเดิ ม ปั จจัยเหล่านี้ รวมถึงการระมัดระวังเรื่ องคุณภาพสิ นเชื่อให้รัดกุมยิ่งกว่าเดิ ม
ล้วนทําให้อตั ราการเติบโตของสิ นเชื่อน้อยลงกว่าที่ผ่านมาในช่วง 3-4 ปี ก่อนหน้า การชะลอตัวของสิ นเชื่อจะส่ งผลให้การ
5
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แข่งขันในตลาดเงินฝากลดความรุ นแรงลงไปบ้างเช่นกัน แต่ก็ยงั มีการแข่งขันด้านอื่นๆ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ยงั ต้องหากลยุทธ์
ในการทําธุ รกิ จ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งธุ ร กิ จที ่ส ร้ างรายได้ค่ าธรรมเนี ยมและธุ ร กรรมที่จะลดต้นทุ นการดํา เนิ นงานให้กับ
ธนาคารแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ลูกค้าด้วย ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันในตลาดลูกค้ารายย่อยจะเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นการออมและ
การลงทุนของลูกค้า ที่นอกเหนื อจากเงิ นฝากซึ่ งมักจะใช้กลยุทธ์เชิ งปริ มาณคืออัตราดอกเบี้ยที่ จูงใจแล้ว ธนาคารพาณิ ชย์
ต้องพร้อมที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนคาดหวังที่เหมาะสมภายใต้การสร้างและส่ งเสริ ม
ให้ลกู ค้ามีความเข้าใจเรื่ องความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ลงทุนทางการเงินประเภทต่างๆ ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์เชิ งคุณภาพผสมผสานกัน
ไปด้วยภายใต้ธุรกิ จ Wealth Banking โดยธนาคารพาณิ ชย์จะได้รายได้ค่าธรรมเนี ยมและสามารถสร้างลูกค้าให้กบั บริ ษทั
การเงินในเครื อ รวมถึงช่วยพัฒนาตลาดทุนควบคู่กนั ไปด้วย
2. การขยายตลาดสิ นเชื่อ ไปสู่ ภูมิภาคมากขึ้ น ทั้งสิ นเชื่อรายย่อยและสิ นเชื่อธุ ร กิ จ เพราะความเจริ ญที่จะ
ขยายตัวออกไปเชื่อมกับการทําธุ รกิ จข้ามพรมแดนเพื่อรองรั บการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะทําให้เกิ ดการ
เคลื่อนย้ายประชากรและทําเลการตั้งโรงงานและทําธุ รกิ จ ส่ งผลต่ อศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิ จในภูมิภาคที่จะ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับจากนี้
3. ความร่ วมมื อทางพันธมิตรในการทําธุ รกิ จจะมี มากขึ้ นทั้งในธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยกันเองและธุ รกิ จ
อื่นๆ ที่จะเกื้อหนุนการทําธุ รกิจและสามารถอํานวยความสะดวกของลูกค้าทั้งไทยและเทศในการทําธุ รกิจระหว่างประเทศ
ซึ่ งการสร้างพันธมิตรจะไม่อยู่เพียงเฉพาะในกลุ่มอาเซี ยนด้วยกันเท่านั้น แต่จะขยายออกไปทั้งเอเชี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอเชียตะวันออก ซึ่ งมีประเทศเศรษฐกิจสําคัญอย่าง จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้
4. การทําธุ รกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิ คส์และเครื่ องทําธุ รกรรมโดยอัตโนมัติต่างๆ ยังมีความสําคัญอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะสร้างความสะดวกให้กบั ลูกค้าโดยลูกค้ายินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนี ยมซึ่ งเป็ นรายได้สาํ คัญทางหนึ่ ง
แล้ว ธนาคารพาณิ ชย์ยงั สามารถลดต้นทุนในการดําเนิ นงานลงได้อย่างมาก ดังนั้น ธนาคารยังต้องนําเสนอช่ องทางการ
ให้บริ การให้ลกู ค้าเข้าถึงการทําธุรกรรมต่างๆ ได้มากและสะดวกยิ่งขึ้น โดยยังต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมผ่านสื่ อนี้ เพื่อรักษาความมัน่ ใจของลูกค้า
โดยภาพรวม ภายใต้สถานการณ์ที่ทาํ ให้การปล่อยสิ นเชื่อซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของธนาคารพาณิ ชย์ชะลอลง จึงเป็ น
โอกาสอันดีที่ธนาคารพาณิ ชย์จะหันไปสร้างหรื อเริ่ มวางฐานให้กบั การทําธุ รกิจหรื อขยายขอบเขตการทําธุ รกิจให้กว้างขึ้น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การเกิด AEC ที่จะทําให้เศรษฐกิ จพัฒนาขึ้ นใน
ภูมิภาค หรื อโครงสร้างประชากรที่จะมีคนสูงอายุมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งจําเป็ นต้องมีเงินออมที่มากพอในการดํารงชี วิตบั้นปลาย
อันจะทําให้แนวทางและกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั ตาม เพราะไม่เพี ยงแต่ จะ
สามารถรักษาผลการดําเนินงานที่ดีสมํ่าเสมอไว้ได้ แต่ธนาคารพาณิ ชย์จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจให้กระจาย
ไปยังภูมิภาค พัฒนาตลาดการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีข้ ึนได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคตอีกด้วย
5

5

5

5

5

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.5.1 แหล่งที่มาของเงินทุน
ส่ วนประกอบของแหล่งเงิ นทุนที่สําคัญ ได้แก่ เงิ นฝาก เงิ นกูย้ ืม รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น และ
หนี้ สินจ่ า ยคื นเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมี ย อดเงิ นฝากรวม (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ทั้งสิ้ น
ประมาณ 529,663 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นบัญชีเงินฝากประจําร้อยละ 37.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 55.6 และบัญชี เงินฝาก
5

5
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กระแสรายวันร้อยละ 7 ของเงินฝากรวม โดยเงินฝากรวมคิ ดเป็ นร้อยละ 83.1 ของแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ แหล่งเงิ นทุน
ธนาคารยังประกอบด้วย เงินกูย้ มื จํานวน 38,173 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 66,038 ล้านบาท
และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 3,276 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6, ร้อยละ 10.4 และร้อยละ 0.5 ของแหล่งเงินทุน
ตามลําดับ
5

ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันทีร่ ะบุไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
จาํ นวน
(ล้ านบาท) ร้อยละ
5

2556
จาํ นวน
(ล้ านบาท) ร้อยละ
5T

5T

5T

5T

เงินฝากประจํา..........................................
บญั ชีเงินฝากออมทรัพย์…………………
บญั ชีกระแสรายวัน..................................
บตั รเงินฝาก……………………………..
รวมเงินฝาก………………
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน.....
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม………………
เงินกูย้ ืม………………………………….
รวม……………………………………
5T

5T

5T

197,988
294,555
37,120
529,663
66,038
3,276
38,173
637,149

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

179,226
224,894
48,324
452,445
42,221
3,440
102,266
600,371

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

29.9
37.5
8.0
75.4
7.0
0.6
17.0
100.0
5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

28.1
44.1
9.2
81.4
10.8
0.6
7.1
100.0

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

171,476
268,783
56,155
496,414
66,053
3,880
43,248
609,595

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

5T

31.1
46.2
5.8
83.1
10.4
0.5
6.0
100.0

2554
จาํ นวน
(ล้ านบาท) ร้อยละ

5T

5T

5T

5T

5T

5T

• นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกําหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดําเนิ นนโยบายจัดหาเงิ นทุนโดยการระดมเงิ นจากแหล่งต่างๆ ที่ กล่าวข้างต้น ให้มีจาํ นวนและอายุ
เงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องหรื อใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงินของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาปั จจัยการดํารง
สภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร พร้ อมทั้งคํานึ งถึ งปั จจัยด้า นต้นทุ นเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างแหล่งเงินต่างๆ ส่ วนนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงิน
และของธนาคารเอง ประกอบกับปัจจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น
• นโยบายในการบริหารภาระหนีส้ ิ น
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้านหนี้ สินให้สอดคล้องกับด้านทรัพย์สิน หรื อความต้องการใช้สินเชื่ อ
ของลูกค้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงทั้งทางด้านอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ใช้เครื่ องมือทางการเงิ น
ต่างๆ อาทิเช่น FX Swap และ Interest Rate Swap เพื่อดําเนิ นนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี ที่ผ่านมาธนาคารมี
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของธุ รกรรม FX Swap ประมาณ 758 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ Interest Rate
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Swap ประมาณ 23,650 ล้านบาท จากการบริ หารความเสี่ ยงด้านหนี้ สินตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทําให้ธนาคารมี
รายรับและรายจ่ายเป็ นเงินสกุลต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
2.5.2 การให้ สินเชื่อ
การวิเคราะห์ ติ ดตาม และบริ หารจัดการสิ นเชื่อและภาระผูกพันเป็ นกิจกรรมที่สําคัญในธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์
ของธนาคารทหารไทยและก่อให้เกิดรายได้หลักของธนาคาร ขณะเดียวกันก็อาจทําให้รายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ตกอยู่ในความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งได้แก่การวิเคราะห์สินเชื่ อใหม่อย่างรัดกุม การ
ติดตามดูแลลูกค้า การเรี ยกเก็บหนี้และแก้ไขหนี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญยิ่งต่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของ
ธนาคารทั
บนั และในอนาคต การดําเนิ นการดังกล่าวจะประสบผลสําเร็ จได้ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ นเชื่อที่
้ งในปั จจุจการ)
(งบการเงิ
นเฉพาะกิ
เข้มเข็งให้เกิ ดขึ้ นภายในธนาคารเพื่อจะช่ วยลดความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารซึ่ งผ่านการ
อบรมอย่างเข้มข้นจะต้องรู ้จกั และเข้าใจลูกค้าอย่างรอบด้าน และเข้าใจการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อตามหลักการป้ องกัน
3 ลําดับ (3 lines of defense credit risk management framework ) ประกอบด้วยหลักการดังนี้:• ผูบ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิ จเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในสายงาน ( 1st line of defense)
• สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ( 2nd line of defense) ร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงของ the 1st line of defense ทั้งนี้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ในสายงานธุรกิจ
• สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อโครงสร้างและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
หลักการสํ าคัญในการบริหารความเสี่ ยงด้ านสิ นชื่อ (Core Credit Risk Management Principles)
5

5

5

5

5

5

ธนาคารปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อดังนี้:

• การบริหารภาพรวมสิ นเชื่อ (Credit Portfolio Management)
5

ธนาคารกําหนดองค์ประกอบของภาพรวมสิ นเชื่ อและกําหนดเพดานความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ธนาคาร
ยอมรับได้ เพื่อควบคุมความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของภาพรวมสิ นเชื่อและเพื่อให้มน่ั ใจว่าภาพรวมสิ นเชื่อของธนาคารมี
การกระจายตัวที่ดีและสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงตามที่ธนาคารกําหนด
5

• การตรวจสอบและถ่ วงดุลของกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อ (Checks and Balances)
ธนาคารได้กาํ หนดกรอบการกระจายอํานาจการอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่
นําเสนอสิ นเชื่อและพนักงานที่อนุ มตั ิ สินเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน (“4 eyes principles”) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
ตัดสิ นใจด้านสิ นเชื่อได้กระทําโดยเจ้าหน้าที่หรื อคณะกรรมการ ที่มีประสบการณ์และความรู ้ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิสินเชื่อจะปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระจากผูม้ ีอาํ นาจนําเสนอสิ นเชื่อ
5

5

• กระบวนการสิ นเชื่อที่รัดกุม (Sound Credit Process)
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อผ่านทางกรอบการดําเนิ นงาน ซึ่ งมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ
ต่างๆ ไว้ตลอดวงจรสิ นเชื่อ ( credit life cycle) โดยครอบคลุมการบริ หารจัดการ การติดตาม การวิเคราะห์และการวัดความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในนโยบาย กระบวนการทํางาน มาตรฐานขั้น
5
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ตํ่า และแนวทางปฎิ บ ั ติต่ า งๆ ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดเพี ย งพอที ่จะเป็ นแนวทางในการปฏิ ติ ง านแก่ พ นักงานที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ
กระบวนการสิ นเชื่อ รวมทั้งมีการฝึ กอบรมเพื่อให้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกระบวนการที่กาํ หนด ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ที่
จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการวิเคราะห์สินเชี่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสิ นเชื่อของธนาคาร
• มาตรฐานความเป็ นมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
5

ธนาคารมีความมัน่ ใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการให้สินเชื่อ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของการเป็ น
พนักงานธนาคาร รวมทั้งมีความเข้าใจและมีการปฏิ บตั ิ ที่สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางการปฏิ บตั ิ งาน กฎหมายและ
กฎระเบี ยบข้อบังคับต่ างๆ ของธนาคารได้อย่างเหมาะสม ธนาคารได้จดั ให้มีการอบรมเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของธนาคารมีความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ได้มาตรฐาน
5

• การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ ยง (Monitoring and Control)
ธนาคารมีการกําหนดมาตรฐานของรายงานต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการ
บริ หารภาพรวมสิ นเชื่ อให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้ Automate Early Warning Trigger ในการติ ดตามหนี้ ทั้งใน
ระดับรายลูกค้า และระดับ portfolio
• การกํากับดูแลความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ (Credit Risk Governance)
5

5

5

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ง ทําหน้าที่ปรึ กษาหารื อ
และตัดสิ นใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ในขณะที่คณะกรรมการสิ นเชื่อ คณะพิ จารณาสิ นเชื่อ คณะ
ปรับปรุ งคุณภาพสิ นเชื่อ ทําหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับรายการธุรกรรมด้านสิ นเชื่อ สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ และ
สายงานพัฒนาสิ นทรัพย์ จัดทํามาตรฐานในการวิเคราะห์สินเชื่อ คู่มือการปฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่อและเครื่ องมือในการปฏิบตั ิ
ด้านสิ นเชื่อ เพื่อให้มาตรฐานการดําเนิ นงานด้านสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างสอดคล้องกันทัว่ ทั้งธนาคาร นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่
วิเคราะห์สินเชื่อ บริ หาร portfolio สิ นเชื่อ ทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ ติดตามและแก้ไขคุณภาพสิ นเชื่ อ สายงานบริ หารความ
เสี ่ยงด้ านสิ นเชื อ่ ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แนวทาง การวัด และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ สายงานบริ หารความ
เสี่ ยงสิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง โดยการพัฒนาและติ ดตาม ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Credit
Risk Appetite) ของธนาคาร วิเคราะห์ portfolio ด้านสิ นเชื่อ และสนับสนุ นการทํา credit risk stress testing ให้การ
สนับสนุนสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ในด้านข้อมูลบริ หารความเสี่ ยงและระบบการตัดสิ นใจ
ด้านสิ นเชื่อ จัดทํารายงานต่างๆเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ตลอดจนรายงานต่อทางการ รวมถึงการพัฒนาและติดตาม
credit risk models การเปลี่ยน/ การนํา ระบบและกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อมาใช้ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ ค วามเสี ่ ย งด้ านสิ นเชื่ อ นอกจากนี้ ยังมี ศู นย์ วิเคราะห์ เ ศรษฐกิจที เอ็มบี ทํา หน้ าที ่วิ เคราะห์ ภ าพเศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรมให้แก่ธนาคาร รวมถึงการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการจัดระดับความเสี่ ยงของแต่ละอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนการติดตามความเสี่ ยงและการกําหนดกลยุทธ์ภายใน พร้อมทั้งนําเสนอมุมมองเศรษฐกิจให้แก่สาธารณะชน
ทราบ
หน่ วยงานสอบทานสิ นเชื่อ ทําหน้าที่สอบทานสิ นเชื่อรายตัวอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงสอบทานประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการให้สินเชื่อสําหรับกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสูง
5

5
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หน่ วยธุรกิจ ในฐานะของแนวป้ องกันความเสี่ ยงเบื้องต้น (Fist line of defense) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของตน เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างผลตอบต่อความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
• ระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อทีย่ อมรับได้
ธนาคารนํากรอบระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์เชิ งรุ กในภาพรวมของธนาคาร
รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงและการดําเนิ นธุ รกิ จ กรอบงานนี้ ได้พฒั นาเพื่อใช้เป็ นวิธีการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การกําหนดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ ตลอดจนการวัด การติ ดตาม และการบริ หารจัดการ ซึ่ งเป็ นเงื่ อนไข
เบื้องต้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนของความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ธนาคารยอมรับได้ และก่อให้เกิดการถ่วงดุลวงเงินความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่ออย่างระมัดระวัง และสื่ อสารกรอบความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
 องค์ประกอบระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ยอมรับได้
5

5

5

5

5

ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ประกอบด้วย






5

ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ ได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อติดตามการเติบโตของ
ธุ รกิจ โดยกําหนดในลักษณะตัววัดความเสี่ ยงที่สาํ คัญทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ รวมถึงวงเงิ น
ความเสี่ ยงสูงสุ ดแต่ละประเภทที่ยอมรับได้
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ/การกระจายความเสี่ ยง

5

5

หลักการของการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับสิ นเชื่อต้องห้าม ได้แก่การระงับการให้สินเชื่อแก่ธุรกรรม
สิ นเชื่อซึ่ งมีความเสี่ ยงที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการให้สินเชื่ อแก่กิจการที่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งต่อสังคม ขัดต่อศี ลธรรม หรื อส่ งผลในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อเกิ ดความ
เสี ยหายกับชื่อเสี ยงของธนาคาร
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)





ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวด้านสิ นเชื่อในภาพรวมของธนาคารเป็ นมุมมองหนึ่ งที่มีความสําคัญใน
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ การกําหนดวงเงิ นการกระจุ กตัวของสิ นเชื่อ/ระดับความเสี่ ยงสู ง
สุ ดแต่ละอุตสาหกรรมที่ยอมรับได้ในภาพรวมสิ นเชื่อเป็ นวงเงินที่ป้องกันความเสี่ ยงจากความสู ญเสี ย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ ของกลุ่มลูกหนี้ท่ีมีความสัมพันธ์กนั ทั้งนี้ธนาคารมิอาจคาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าได้ หรื อความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มลูกหนี้ ที่มีความไวต่อปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกซึ่ งมี
ลักษณะเดียวกันทั้งทางด้านภาวะเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม หรื อระดับประเทศ

5

ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อในด้านอุตสหกรรม, ประเทศและลูกหนี้ โดย
การกําหนดระดับความเสี่ ยงสู งสุ ดที่ยอมรับได้ในแต่ละอุตสาหกรรม, ระดับประเทศ และวงเงินกลุ่ม
ลูกหนี้ เพื่อจัดการระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ในปั จจุบนั และในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิ ดการ
กระจายตัวของภาพรวมสิ นเชื่อ และหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกินกว่าที่กาํ หนด
สิ นเชื่อต้องห้าม/ ระงับการให้สินเชื่อ



5

เป้ าหมายระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ (Credit RAS)

5





5

5
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5

การทดสอบภาวะวิ กฤตด้า นสิ นเชื่อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่สํา คัญในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นสิ นเชื่ อ
ธนาคารทําการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสิ นเชื่อเพื่อประเมินผลกระทบสู งสุ ดโดยใช้เหตุการณ์ท่ี อาจ
เป็ นไปได้ หรื อ การเปลี ่ย นแปลงที ่อาจมี ผ ลกระทบในอนาคตด้ านสภาพเศรษฐกิ จต่ อคุ ณ ภาพใน
ภาพรวมสิ นเชื่อ และกําหนดเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับระดับเงินกองทุนที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะ
วิกฤตต่างๆ

5

นอกจากนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตยังนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสดงปริ มาณเชิ งรุ กเพื่อหลีกเลี่ยง
การฝ่ าฝื นระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
ภาพรวมของระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อทีย่ อมรับได้


•

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5

การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อได้กาํ หนดไว้ในแต่ละลําดับชั้นของธนาคาร เพื่อมัน่ ใจว่าการจัดการความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ a) ระดับธนาคาร b)
ระดับหน่วยงาน c) ระดับภาพรวมสิ นเชื่อ
• ขั้นตอนของระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อทีย่ อมรั บได้
หลังจากกําหนดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ ขอบเขตที่กาํ หนดไว้จะได้รับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารภาพรวม (POMOCO) และมีคณะนโยบายบริ หารความเสี่ยง (RPC) ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง (RMC) เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และรับทราบโดยคณะกรรมการธนาคาร ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้จะ
สื่ อสารไปยังหน่ วยงานด้านความเสี่ ยงและหน่ วยงานธุ รกิ จ อีกทั้งติ ดตามและรายงานผลการดําเนิ นงานที่เกิ ดขึ้ นจริ งใน
ภาพรวมต่อ RMC เป็ นรายเดื อน ทั้งนี้ ภาพรวมการวิเคราะห์หรื อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อจะรายงานต่อ POMOCO เป็ นราย
ไตรมาส เพื่อทบทวนและดําเนินการให้เป็ นไปตามขอบเขตที่กาํ หนด
• กระบวนการอนุมต
ั สิ ิ นเชื่อและการติดตามดูแล (Credit approval and monitoring process)
การพิ จ ารณาและอนุ ม ั ติว งเงิ น สิ น เชื ่ อ แก่ ลู ก หนี้ แต่ ล ะราย หรื อ แต่ ก ลุ่ ม ดํ าเนิ น การโดยเจ้า หน้า ที ่ห รื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ตามอํานาจอนุ มตั ิ ที่ระบุไว้ในกรอบการอนุ มตั ิ สินเชื่อภายใต้หลักการของการสอบทานและ
ถ่วงดุล (check and balance concept) ธนาคารใช้ระบบการจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ (credit rating model) ร่ วมกับ
ประสบการณ์และความเห็ นของเจ้าหน้าที่ ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่มธุ รกิ จรายใหญ่
(Corporate) และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และใช้ Application Scorecards เป็ นเครื่ องมื่อในการประเมิน
ความเสี่ ยงและการพิจารณาสิ นเชื่อของลูกค้าบุคคล และธุรกิจรายย่อย
ธนาคารแยกกระบวนการบริ หารสิ นเชื่อตามกลุ่มธุ รกิจ ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ ธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และสิ นเชื่อรายย่อย และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ภายใต้กระบวนการบริ หารสิ นเชื่อแต่ละกลุ่ม เป็ น 2
ด้าน ได้แก่ งานบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Management) และงานบริ หารด้านเครคิต (Credit Management)
เพื่อสามารถทําการควบคุมและถ่วงดุลระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
ธุ รกิ จจะรายงานต่ อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่กาํ กับดูแลแต่ ละกลุ่มธุ รกิ จ ในขณะที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
สิ นเชื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าธุ รกิจประกอบ
ไปด้วยเจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ (Lending and Structured Product LSP) ซี่งมี หน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาด การขายผลิตภัณฑ์ ขยายธุ รกรรม การให้บริ การลูกค้า การวิเคราะห์สินเชื่อ
เบื้องต้น ( pre-screening) และจัดเตรี ยมเอกสารสิ นเชื่อ (credit application) เพื่อส่ งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อประเมิน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ และจัดทําข้อเสนอแนะการตัดสิ นใจต่อไป เจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าธุ รกิ จ ยังมีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการสิ นเชื่อตลอดวงจรสิ นเชื่อ ตั้งแต่ การเริ่ มให้สินเชื่อ การติดตาม การบริ หารและทบทวน
ความเสี่ ย งของกลุ่ มลูกค้า ในความที่รั บผิ ด ชอบ สําหรั บเอกสารสิ นเชื่ อซึ่ งมี ค วามเห็ นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้า ที่
วิเคราะห์สินเชื่ อแล้ว จะนําเสนอไปยังผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิ ซึ่ งจะพิ จารณาบนพื้ นฐานข้อมูลของผูก้ ูแ้ ละข้อมูลภาพรวมของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ผกู ้ ดู้ าํ เนินการอยู่ รวมถึงนโยบายของธนาคาร และกฏข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย สิ นเชื่อที่มี
สัญญาณว่าผลประกอบการถดถอย จะมีการดูแลเป็ นพิเศษในแง่ของการติดตามและการบริ หารจัดการ เพื่อป้ องกันการค้าง
ชําระหนี้ ในกรณี ที่ลกู ค้าค้างชําระและต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของสายงานพัฒนาสิ นทรัพย์ ซึ่ ง
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างหนี้เป็ นผูด้ าํ เนินการแก้ไขหนี้ดงั กล่าวต่อไป
ในส่ วนของสิ นเชื่อธุ รกิจรายย่อยและเอสเอ็มอีขนาดเล็ก กระบวนการอํานวยสิ นเชื่อได้ถูกวางแบบแผนตาม
รู ปแบบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หน่วยงานการขาย/ การตลาดและการบริ หารจัดการสิ นเชื่อนั้นได้ถูกแยกออกจากกัน โดยการ
ขาย/การตลาดจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอีและซัพ
พลายเชน ในขณะที่หน่วยงานที่บริ หารจัดการสิ นเชื่อจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
การสร้างฐานลูกค้าจะดําเนิ นการโดยผ่านช่ องทางสาขา, ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ หรื อผ่านช่ องทางการตลาดอื่นๆ ภายใต้
แผนการตลาด ตลอดจนการแนะนําแนวทางการขายของผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย/บริ หารลูกค้า ธนาคารได้
เริ่ มใช้ระบบการอํานวยสิ นเชื่ออัตโนมัติ (RLOS: Retail Loan Origination System) สําหรับสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคทั้งสิ นเชื่ อมี
หลักประกันและสิ นเชื่อที่ไม่มีหลักประกันตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา ซึ่ งได้เพิ่มความสะดวกในกระบวนงานต่างๆ ในขณะที่
ยังคงมาตรฐานตามที่กาํ หนดไว้ อี กทั้งยังสนับ สนุ นการจัดการประสบการณ์ ลูกค้า (Customer Experience) ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น สําหรับสิ นเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารได้ใช้ระบบ CA Web ซึ่ งเป็ นระบบการอํานวยสิ นเชื่อที่ถูก
นํามาใช้ในระหว่างที่ธนาคารกําลังพัฒนาระบบการอํานวยสิ นเชื่ออัตโนมัติสาํ หรับสิ นเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SLOS: Small
Enterprise Loan Origination System) ที่จะนํามาแทนที่ระบบเดิมในปี 2557 นี้
ธนาคารใช้การให้คะแนนสิ นเชื่อ (Credit Scoring) เป็ นส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่ อ
ผูบ้ ริ โภคแบบที่ไม่มีหลักประกัน รวมถึงการเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆหรื อเสนอสิ นเชื่อเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปั จจุบนั ของธนาคาร
ที่อยู่ในภาพรวมสิ นเชื่อธุ รกิจรายย่อยและเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ในส่ วนของหน่วยงานติ ดตามหนี้ รายย่อย ซึ่ งอยู่ภายใต้สาย
งานสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จขนาดย่อมมีหน้าที่ในการแก้ไขและติ ดตามทวงถามหนี้ สินเชื่อผูบ้ ริ โภคและสิ นเชื่อธุ รกิ จ
ขนาดย่อมที่ มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีหนี้ ผิดนัดชําระ ตลอดจนการแก้ไขลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPLs) ของสิ นเชื่ อ
ผูบ้ ริ โภคแบบไม่มีหลักประกัน ในขณะที่สินเชื่อผูบ้ ริ โภคแบบมีที่มีหลักประกันและสิ นเชื่อธุ รกิจขนาดเล็ก การติดตาม
แก้ไขหนี้จะดําเนินการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากสายงานพัฒนาสิ นทรัพย์ (Credit Restructuring)
2.5.3 การจัดหาเงินทุนหรือให้ ก้ ยู มื ผ่ านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
• สัดส่ วนเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ร้อยละ 2.85
• สัดส่ วนเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ร้อยละ 5.32
5
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2.5.4 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงดังนี้
5

(หน่วย : ร้อยละ)
31 ธ.ค.
56
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) (1)
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
9.91
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
10.62
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้ น
15.89
(1)
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์รายงานอัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556
5

5

5

5

5

5

(หน่วย : ร้อยละ)
5

5

5

เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel II)
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้ น

5

31 ธ.ค.55
11.11
18.16

5

31 ธ.ค.54
11.08
16.08

2.5.5 สภาพคล่ อง
• นโยบายในการบริหารสภาพคล่ อง
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารสภาพคล่องของธนาคารให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ
เพื่อให้มน่ั ใจว่าธนาคารจะสามารถจัดหาสภาพคล่องเพียงพอสําหรับรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกําหนด ภายใต้การ
ดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ โดยมีคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) ซึ่ ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการธนาคาร ให้ทาํ
หน้าที่ในการกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งพิจารณาจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินจะ
ได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน สภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ ยในตลาดรายสัปดาห์ โดยมีการ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษกรณี เร่ งด่วนที่ตอ้ งพิจารณาเพื่อให้มีความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดา้ นสภาพคล่องของธนาคาร และดําเนินการได้ทนั ต่อเหตุการณ์
5

5
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ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จไทยในปี 2556 ขยายตัวร้ อยละ 2.9 ชะลอลงอย่า งมากจากที่ข ยายตัวร้ อยละ 6.5 ในปี ก่ อนหน้า โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในแทบทุกภาคส่ วนชะลอลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากแรงกดดันทั้งปั จจัยภายในและภายนอก ใน
ด้านการใช้จ่ายในประเทศ การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ตามการสิ้ นสุ ดของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะโครงการรถยนต์คนั แรกและความกังวลต่อภาระหนี้ครัวเรื อน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในภาวะอ่อนแอ
โดยหดตัวถึงร้ อยละ 2.8 ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะได้เร่ งลงทุนเพื่อซ่ อมแซมความเสี ยหายจากอุทกภัยไปในปี 2555 แล้ว
กอปรกับภาคธุรกิจระมัดระวังการลงทุนท่ามกลางทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปัจจัยเสี่ ยงทางการเมือง
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่การลงทุนภาครัฐ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะโครงการลงทุนบริ หารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท และเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานวงเงิ น 2 ล้านล้านบาท ที่มีปัญหาการเบิกจ่าย
ล่าช้า และติ ดขัดในกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนี้ ความหวังที่ตอ้ งการให้ภาคส่ งออกพลิกฟื้ นกลับมาเป็ นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชดเชยความอ่อนแอของความต้องการในประเทศ กลับไม่เป็ นดังคาด เนื่องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
โลกยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ จี น สหรั ฐฯ และยุโรป ทําให้การส่ งออกทั้งปี ในรู ปดอลลาร์ สหรั ฐหดตัวร้ อยละ 0.3 ทั้งนี้
ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองรุ นแรงมากขึ้นจนกระทัง่ นําไปสู่ การยุบสภา เป็ นปั จจัยซํ้าเติม
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จทั้งการบริ โภคและการลงทุนให้อยู่ในทิ ศทางอ่อนแอลงต่อเนื่อง และทําให้เศรษฐกิ จในไตรมาส
สุ ดท้ายขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6
สําหรั บด้านการเงิ น การเคลื่อนไหวของเงิ นบาทเป็ นไปอย่างผันผวนตลอดทั้งปี โดยแข็งค่ าในช่ วงครึ่ งปี แรก
ท่ามกลางกระแสการไหลเข้าของเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่ งเป็ นผลของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative Easing: QE)
แต่ อ่อนค่าในช่ วงครึ่ งปี หลังเมื่อสัญญาณชะลอมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ชัดเจนขึ้ นและหลังจากความไม่มีเสถี ยรภาพ
การเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทิศทางเงินบาทยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30.72 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ส่ วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับลดลงสองครั้งจากร้อยละ 2.75 ในช่วงต้นปี เหลือร้อยละ 2.25 ณ สิ้ นปี
2556 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ภายใต้ภาวะเงินเฟ้ อทรงตัวอยูร่ ะดับตํ่าตลอดทั้งปี
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2557
จากแรงส่ งของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่อ่อนแรงลงมากในช่วงปลายปี 2556 ทําให้ในปี 2557 เศรษฐกิ จไทยยังคง
เผชิ ญกับความยากลําบากในการรักษาการเติบโตของเศรษฐกิ จ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่มีแนวโน้มรุ นแรงขึ้ น
และยืดเยื้อต่อไปในปี 2557 เป็ นปั จจัยหลักบัน่ ทอนความมัน่ ใจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในภาวะซบเซา โดยเฉพาะ
ในช่ วงครึ่ งแรกของปี ทั้งนี้ กลไกของภาครั ฐในปี 2557 จะเป็ นไปในทิ ศทางที่ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิ จได้เต็มที่
เนื่ องจากเงื่อนไขด้านเวลาของปี งบประมาณ และมีความเป็ นไปได้ที่รัฐบาลใหม่ อาจต้องเน้นไปที่การปฏิรูปตามกระแส
เรี ยกร้องของสังคมมากกว่าการเร่ งออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้นหรื อสานต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีคา้ งจาก
รัฐบาลชุ ดก่ อน ทั้งโครงการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าและเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้ นฐาน อีกทั้งภาคเอกชนยังคงมี
แนวโน้มชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนทางการเมื อง ทําให้ภาพรวมการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนยังไม่
สามารถฟื้ นตัวกลับสู่ ระดับปกติ ตลอดจนภาคท่องเที่ยว มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยงทางการเมืองเพิ่มขึ้ น
จากการประกาศเตื อนของประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ตาม เครื่ องยนต์ส่งออกมีแนวโน้มกลับมาเป็ นแรงขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าการส่ งออกในรู ปดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรื อ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะฟื้ นตัวในอัตราเร่ งขึ้นที่ร้อยละ 3.7 ด้วย
แรงขับเคลื่อนของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ จีนที่ยงั คงขยายตัวต่อเนื่องแม้จะแผ่วลงก็ตาม การ
ฟื้ นตัวของภาคส่ งออกจึงเป็ นแรงหนุนสําคัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจไทยยังคงสามารถยืนอยูบ่ นเส้นทางการขยายตัวได้ต่อเนื่ องแม้
จะในอัตราที่ไม่สูงมาก โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3
สําหรับทิ ศทางเงิ นบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจากปี 2556 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.50 บาทต่อดอลลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นผล
จากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มอ่อนแอ และการแข็งค่าของดอลลาร์ จากการลดขนาดมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ขณะที่อตั รา
ดอกเบี้ ยนโยบายมีแนวโน้มอยู่ในระดับตํ่าเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ โดยมีโอกาสปรับลดลงในช่วงครึ่ งแรก
ของปี เพื่อสนับสนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิ จมากขึ้ นและอาจปรั บขึ้ นเล็กน้อยในช่ วงปลายปี ภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิ จ
ปรับตัวดีข้ ึนซึ่ งเป็ นผลจากปั จจัยเสี่ ยงทางการเมืองลดลงและการฟื้ นตัวที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจคู่คา้ ท่ามกลาง
เงินเฟ้ อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่ งทําให้อตั ราดอกเบี้ยนโยบายเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ที่
ร้อยละ 2.00-2.50 ในปี 2557 นี้
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญความท้าทายที่สาํ คัญสองประการ ได้แก่ 1) ความไม่แน่นอนของการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากที่สหรัฐฯทยอยลดมาตรการผ่อนคลายทางปริ มาณหรื อ QE Tapering อาจส่ งผลให้
การฟื้ นตัวของประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เปราะบางเพิ่มขึ้นจากการเผชิญกระแสการไหลออกของ
เงิ นทุ นและยังนําไปสู่ ค่าเงิ นที่ผนั ผวนต่ อเนื่อง ทําให้หลายประเทศต้องกลับมาเน้นการดูแลเศรษฐกิ จให้เติ บโตอย่างมี
เสถี ยรภาพมากขึ้ นแม้อาจจะตํ่ากว่าระดับศักยภาพที่ผ่านมาก็ตาม ซึ่ งท้ายสุ ดอาจแผ่ลามกลับมากระทบการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิ จสหรัฐฯ เองจากดอกเบี้ ยระยะยาวที่ปรับสู งขึ้นและตลาดคู่คา้ ที่อ่อนแอลง และอาจทําให้ภาคส่ งออกของไทยไม่
สามารถฟื้ นตัวได้อย่างเต็มที่ 2) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจยืดเยื้อ จนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในครึ่ งแรก
ของปี 2557 ส่ งผลให้การเบิ กจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่สามารถดําเนิ นการกระบวนการจัดทํางบประมาณปี 2558ได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้ง ยังบัน่ ทอนการบริ โภคและการลงทุนตลอดจนการท่องเที่ยว ทําให้ชะลอลงกว่าคาดการณ์ได้
3.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีค่ วบคุมธนาคาร และการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ ยงของการไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ที่สําคัญของธนาคารเกิดจากการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
ธุ รกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุ รกิจหลักทรัพย์
ซึ่ งกําหนดพระราชบัญญัติ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศและหนังสื อเวี ยนที่ออกโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
และกฎกระทรวงที่เ กี่ย วข้อ ง นอกจากนี้ มี 1 เกณฑ์ที่ออกโดยหน่ ว ยงานต่ า งประเทศซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ภายใต้
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิ ชย์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเกณฑ์เพื่อการกํากับดูแลธุรกรรมการรับซื้ อตัว๋ เงิน ธุรกรรมสิ นเชื่ อเพื่อการค้า (Trade
finance) และธุ รกรรมแฟ็ กเตอริ ง (factoring) เพิ่มเติมจากฉบับเดิ มปี 2551 ซึ่ งกําหนดให้ธนาคารมีการพิจารณาความเสี่ ยง
และการบันทึกรายการบัญชีตามหลัก Risk & Reward ในการทําธุ รกรรมดังกล่าว ธนาคารได้จดั ทําคู่มือผลิตภัณฑ์และจัดทํา
ระบบให้รองรับและให้สอดคล้องกับเกณฑ์การทําธุ รกรรมแฟ็ กเตอริ งซึ่ งประกอบด้วยการวิเคราะห์สินเชื่อ การรู ้จกั ลูกค้า
การบันทึกบัญชี การนับลูกหนี้รายใหญ่ การคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิต รวมถึงการจัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ปรับปรุ งเกณฑ์เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคาร
พาณิ ชย์ ได้แก่ ปรับปรุ งโครงสร้างและองค์ประกอบของเงินกองทุนทั้งเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ การเปิ ดเผยข้อมูลตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าของข้อมูลที่ให้ ธพ. เปิ ดเผย จากเดิ ม 3 หมวด เป็ น 4 หมวด โดยเพิ่มหมวด ง : การเปิ ดเผยข้อมูล
เงินกองทุนเพิ่มเติ มตามหลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking Supervision : BCBS และให้เปิ ดเผยรายครึ่ งปี
ปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ กําหนดงวดการเปิ ดเผยข้อมูล ณ สิ้ น
งวดบัญชี 6 เดือนแรกของปี 2556 ซึ่ งธนาคารได้ปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนใหม่บางส่ วนให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ โดยเริ่ มรายงานในเดือนกันยายน 2556 และใช้ขอ้ มูล ณ สิ้ นงวดบัญชี ประจําปี 2556 สําหรับข้อมูลที่กาํ หนดให้
ธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดเผยเป็ นรายปี เพื่อเริ่ มรายงานในเดือนมีนาคม 2557
ในปี 2556 ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์สาํ คัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ งานของธุ รกิ จลูกค้าราย
ย่อยของธนาคาร ธปท.ได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การประกอบกิ จการสาขาธนาคารพาณิ ชย์เพือ่ ให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
สามารถพิ จารณาอนุ ญาตขอบเขตการให้บริ การทางการเงิ นของสาขาทัว่ ไปได้เป็ นรายกรณี เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการของ
รู ปแบบการให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการใช้บริ การทางการเงินของลูกค้าและประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป หากธนาคารมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งสาขาทัว่ ไป โดยให้บริ การทางการเงิ นในรู ปแบบที่แตกต่างจาก
ขอบเขตการให้บริ การที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด จะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นรายกรณี ก่อน
ดําเนินการ
นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศ เรื่ อง แนวนโยบาย เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
พาณิ ชย์ (banking products) โดยมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป กําหนดให้ธนาคารดําเนิ นการเกี่ยวกับการ
ให้บริ การ และการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นให้แก่ลูกค้า โดยมีขอ้ กําหนดในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
ดังนี้
1) หลักการในการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 5 ข้อ ได้แก่ การเปิ ดเผยข้อมูลควรทันต่อเวลาและเป็ นปั จจุบนั
ชัดเจนและตรงประเด็น ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ เน้นข้อมูลที่สาํ คัญ และสามารถนําไปเปรี ยบเทียบได้
2) การเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อก่อนเข้าทําสัญญา ขณะซื้ อผลิตภัณฑ์
หรื อเข้าทําสัญญา และระหว่างที่สญ
ั ญาของผลิตภัณฑ์น้ นั มีผลบังคับใช้
การดําเนิ นการดังกล่าวครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นของธนาคารที่นาํ เสนอให้แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุ รกิ จ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กแต่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับของหน่วยงานอื่น เช่น ประกันชี วิต ประกันวินาศ
ภัย ตัว๋ แลกเงิน หุน้ กู้ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุน และผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็ นธุ รกรรม
อนุพนั ธ์
ในส่ วนของคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต ได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยหรื อให้ขอ้ มูลแก่สมาชิ ก
หรื อผูใ้ ช้บริ การและการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ให้ธนาคารในฐานะสมาชิกของบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่ งชาติ จํากัด
ต้องไม่นาํ ข้อมูลเครดิ ตไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นที่เกิ นกว่าขอบเขตของกฎหมายรวมทั้งต้องไม่ส่งข้อมูลไปต่างประเทศแก่
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลอื่นใด
ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคารที่สาํ คัญในส่ วนของเกณฑ์ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and
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Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ชดั เจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พรบ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
2. พรบ. ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
3. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556
4. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
5. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางในการกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ยงฯ ที่อาจเกิ ดขึ้ นก่อนนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ การใหม่ หรื อการใช้เทคโนโลยีใหม่
6. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ
7. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางการกําหนดปั จจัยเพื่อพิ จารณาความเสี่ ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรื อ
ประเทศ
8. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางการกําหนดปัจจัยหรื อลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ ยงตํ่า
9. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางในการระบุตวั ตนของลูกค้าและการระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของ
ลูกค้า
10. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าปัจจุบนั
11. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางการกําหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ตอ้ งส่ งข้อมูลพร้อมคําสั่ง
โอนเงิน
12. ประกาศ สนง.ปปง. เรื่ อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริ หาร
ความเสี่ ยงฯ
โดย พรบ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 นั้น มีสาระสําคัญคือ ได้มีการกําหนดความผิด
มูลฐานเพิ่มเติมอีก 12 ความผิด (รวมเป็ น 24 ความผิด) และกําหนดกรอบความผิดมูลฐานให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
พรบ. ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เป็ น พรบ.ใหม่ เนื่องจาก เดิ ม
ประเทศไทยมีเพี ยงการกําหนดความผิดฐานก่ อการร้าย แต่ ยงั ไม่มีมาตราการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการเข้า ถึ งเงิ นทุ นของผูก้ ่ อการร้ าย ดังนั้น พรบ.นี้ ได้กาํ หนดมาตรการในการป้ องกันและ
ปราบปรามในเรื่ องดังกล่าวโดยตรง
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 นั้น ได้เพิ่ มความชัดเจนและเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น
และสําหรับประกาศ 9 ฉบับนั้น เนื้ อหาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556
สําหรับเรื่ องของ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ซึ่ งเป็ นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่
มีวตั ถุประสงค์ในการป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลของสหรัฐฯ ที่ทาํ ธุ รกรรมการเงินระหว่าง
ประเทศโดยผ่านการเปิ ดบัญชีกบั สถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐฯ หรื อมีการโอนเงินหรื อผลกําไรออกนอกประเทศ โดย
การกําหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้ในประเทศสหรัฐฯ ให้แก่สถาบันการเงินต่างประเทศมีหน้าที่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
30 เพื่อนําส่ งกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (Internal Revenue Service : IRS) ทั้งนี้ มีขอ้ ยกเว้นคื อ หากสถาบันการเงิ น
ต่ างประเทศที่เ ป็ นผูร้ ั บเงิ น ได้เข้าร่ วมปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมาย FATCA โดยลงทะเบี ยน Participating Foreign Financial
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Institution : PFFI ซึ่ งเป็ นการที่สถาบันการเงินต้องให้ขอ้ มูลของลูกค้าที่เป็ นบุคคลอเมริ กนั จึงจะไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 30 ธนาคารทหารไทยพิจารณาที่จะเข้าร่ วมเป็ น PFFI โดยจะเข้าลงทะเบี ยนเพื่อให้ได้ GIIN (Global Intermediary
Identification Number) ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อป้ องกันมิให้เกิ ดการสะดุดของการดําเนิ นธุ รกิ จอันเนื่องมาจาก
ข้อกําหนดของเกณฑ์น้ ี
3.3 ภาพรวมการบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและ
ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน ธนาคารได้ผนวกการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับการดําเนิ นธุ รกรรม
ประจําวันและการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน ผ่านการกํากับ
ดูแลความเสี่ ยงที่เข้มงวดและการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มุ่งเน้นให้พนักงานใส่ ใจต่อความเสี่ ยง พิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยง และใช้กลยุทธ์ในการปรับลดความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
โครงสร้ างการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลเที่เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการบริ หารความเสี่ ยง ขณะเดียวกันต้อง
มัน่ ใจได้ว่า ได้มีการกระจายอํา นาจในการรั บ ความเสี ่ ย งจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริ หารจัดการประเด็นความเสี่ ยงด้านต่ างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
ทางการและสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันการ
โครงสร้ างการกํากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคาร
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คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอํานาจในการ
ทบทวนและกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงให้อาํ นาจในการอนุ มตั ิ กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยง นโยบาย มาตรฐานในการดําเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ ยงต่างๆ ให้กบั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ได้แก่:
- คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง: ซึ่ งสนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการกํากับดูแลใน
เรื่ องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดําเนิ นงาน มาตรฐานการดําเนิ นงาน เป้ าหมายและขอบเขตของ
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
- The Portfolio Monitoring Committee: เป็ นที่ประชุมระหว่างสายงานธรุ กิจและสายงานบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อติดตามดูแล ปรึ กษาหารื อและให้ความคิดเห็นต่อ portfolio ด้านสิ นเชื่อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มี
การดําเนิ นการในเชิ งรุ กในการบริ หาร portfolio ด้านสิ นเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจของธนาคาร
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
- คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน: สนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการบริ หารสิ นทรัพย์และและหนี้สินและการบริ หารเงิน
ทั้งนี้ สายงานธุ รกิ จจะเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบหลักในการประเมิ นและบริ หารความเสี่ ยงของตนเองภายใต้กรอบการ
ดําเนินงานที่กาํ หนด
สายงานที่ เ กี่ ยวข้องกับ การบริ หารความเสี่ ยง (ยกเว้น การบริ หารความเสี่ ย งด้า นกลยุทธ์ ซึ่ งจะรายงานตรงต่ อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) อยูภ่ ายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง (ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของคณะ
เจ้าหน้าที่บริ หารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) มีหน้าที่ กาํ กับดูแล ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและนําการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยง ผ่านทางกระบวนการสําคัญ 4 ด้านได้แก่
1) การระบุความเสี่ ยง: ธนาคารจําแนกความเสี่ ยง ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกรรมประจําวัน ออกเป็ น 5 ด้าน คือ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ความเสี่ ยงด้านตลาด (ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความ
เสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
2) การวัดความเสี่ ยง: ธนาคารใช้วิธีการและเครื่ องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ ยงแต่ละประเภท โดยใช้
วิธีการวัดความเสี่ ยงทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อวัดคุณภาพ
ของ portfolio และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
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3) การติดตามและควบคุมความเสี่ ยง: ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงโดยการกําหนด ตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง (key risk
indicators) และขอบเขตความเสี่ ยง (risk boundaries) รวมถึงเพดานความเสี่ ยง (risk limits) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม
ระดับลูกค้า ระดับผลติภณ
ั ฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบการเตือนภัยแต่เนิ่ น
(Early Warning System) สําหรับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ เพื่อเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมี
ผลประกอบการหรื อคุณภาพที่เสื่ อมถอย
4) การรายงานความเสี่ ยง: สถานะของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการดําเนิ นการต่างๆ ทั้งที่ได้ดาํ เนิ นการไป
แล้วและกําลังจะดําเนิ นการ จะถูกรายงานไปยังผูเ้ กี่ ยวข้อง คณะกรรมการต่ างๆ และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างสมํ่าเสมอ
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงดังกล่าว มีท้ งั ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนธุ ร กิ จ การนํา กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บัติ แ ละการควบคุ ม เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที ่อ าจจะไม่ เ หมาะสมและ/หรื อไม่ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ที่จะก้าวเป็ น “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้ างองค์ กรที่
ยึดลูกค้ าเป็ นศู นย์ กลาง” พร้อมกับการดําเนิ นกลยุทธ์การใช้ เงินฝากเป็ นตัวนํา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ น
ธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นเลิศ (Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มน่ั คงสําหรับการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ธนาคารได้จดั ทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่ งกําหนดทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าํ ตลาดด้านเงินฝาก
ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์น้ ีให้ทนั สมัยตามสิ่ งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่องเป็ นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้ น เพื่อที่จะบริ หาร
ความเสี่ ยงได้อย่า งเหมาะสมยิ่งขึ้ น ธนาคารได้ปรั บปรุ งกระบวนการติ ดตามผลการดําเนิ นงานและควบคุ มเชิ งกลยุทธ์
นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มีการประชุ มระหว่างผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานทางธุ รกิ จต่ างๆ เพื่อติ ดตามผลการดําเนิ นงานอย่าง
สมํ่าเสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดําเนิ นงานได้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และได้เริ่ มพัฒนา
ระบบเตือนความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk dashboard) เพื่อรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบและตระหนักถึงสถานะความ
เสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดทําการประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ในความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากําลัง การดําเนิ นโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและ
ควบคุมการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างสมํ่าเสมอ
3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตคื อความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้ และ/หรื อ
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามพันธะทางการเงิ นหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
ธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ธนาคารมีเป้ าหมายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง โดย
การควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิ ตให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิ งธุ รกิ จอย่าง
ยัง่ ยื นโดยให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นธุ รกิ จและการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กร ธนาคารให้
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ความสําคัญและมุ่งมัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การ
พัฒนาบุคลากร การกํากับดูแลด้านการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการ เครื่ องมือและระบบวัดระดับความเสี่ ยง รวมถึงการ
พัฒนาแนวทางบริ หารความเสี่ ยงในรู ปของทุนเชิ งเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุ งกระบวนการพิจารณา
สิ นเชื่ อ (Credit Assessment & Origination) และเครื่ องมือในการวัดระดับความเสี่ ยง เช่น risk rating model, Application
Scorecard และ Behavior Scorecard จัดทําและปรับปรุ งนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และ บริ หารความ
เสี่ ยงด้านเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่แข็งแกร่ งภายใน
ธนาคาร ผ่านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็ นไป
ตามหลักการป้ องกัน 3 ลําดับในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่ ง
ช่วยในการลดความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของธนาคาร ดังนี้:• ผูบ้ ริ หารในสายงานธุ รกิ จเป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบหลักในการควบคุ มความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกิ ดขึ้ นภายในสายงาน
( 1st line of defense)
• สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ( 2nd line of defense) ร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ
the 1st line of defense ทั้งนี้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มี หน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
ปัจจัยเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
• คุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสําคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้น
เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณี เมื่อไม่สามารถชําระเงิน
ต้นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน อาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรและความเพียงพอของเงิ นกองทุนของ
ธนาคาร
ธนาคารบริ หารคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ อโดยติ ดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และหรื อคู่สัญญาอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio ในส่ วนของหลักการป้ องกัน 3 ลําดับในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่ อ ( 3 lines of defense credit risk management ): เจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ( Relationship Managers)
ติ ด ตามดู แ ลลู กค้า ธุ ร กิ จ รายใหญ่ เ ป็ นรายลู กค้า และฝ่ ายข้อมู ลบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบการตัดสิ นใจด้า นสิ นเชื่ อ
สนับสนุ นข้อมูลในระดับ portfolio ในส่ วนของสิ นเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติ ดตามดูแลลูกค้าในรู ปแบบ Portfolio
Management ธนาคารให้ความสําคัญต่อหนี้ ที่มีปัญหา โดยกําหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ ดอ้ ย
คุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้ น จัดให้มีระบบ Early Warning system เพื่อติ ดตามลูกหนี้ ซ่ ึ งยังเป็ นหนี้ ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากปั จ จัย ต่ า งๆซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพหนี้ ธนาคารมี ที ม งานปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ และ
คณะกรรมการแก้ไขหนี้ดอ้ ยคุณภาพซึ่ งจะให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสํารองเผื่อหนี้
สงสัย จะสู ญ อย่า งเพี ย งพอสํา หรั บ ความเสี ย หายที ่ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ นตามเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
นอกจากนี้ ยงั ได้ต้ งั สํารองส่ วนเกินเพื่อรองรับส่ วนสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้ คุณภาพดี ( loss incurred but not
yet recognized) โดยคํานวณจากความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้ ที่จะผิดนัดชําระหนี้ (probability of default) ของลูกหนี้ ในแต่ละ
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ระดับความเสี่ ยง ยอดหนี้ เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชําระหนี้ (exposure at default) ตามประเภทของสิ นเชื่อและความเสี ยหายเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (loss given default) ตามประเภทหลักประกัน
• การเสื่ อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสิ นเชื่อส่ วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ซึ่ งมูลค่าของ
หลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกตํ่าของภาคอสังหาริ มทรัพย์
อาจส่ งผลให้ยอดหนี้ เงิ นต้นส่ วนที่ค้ าํ ประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีมูลค่าเกิ นกว่าอัตราส่ วนสิ นเชื่ อต่อหลักประกันที่
อนุ มตั ิ ไว้เดิ ม อี กทั้งการลดลงของมูลค่ า หลักประกันอาจมี ผ ลทําให้ธนาคารต้องตั้งสํา รองเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญเพิ่ มขึ้ น
ธนาคารบริ หารการเสื่ อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรฐานใน
การประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคา
หลักประกันขึ้นกับระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อ
• การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ธนาคารบริ หารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อในแต่ละภาคธุ รกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้ รายใหญ่ โดย
ธนาคารได้กาํ หนดเพดานความเสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้ท้ งั ในรายภาคธุ รกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้า
เพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการกําหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อสําหรับลูกหนี้ รายใหญ่รวมผูเ้ กี่ยวข้อง ตามระดับความเสี่ ยงไว้ดว้ ย
ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุ กตัวของสิ นเชื่อยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของ
ธนาคาร
3.3.3 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้ นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ ยง
ด้านตลาด ซึ่ งปัจจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากราคาตรา
สารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ในการบริ หารความเสี่ยง ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ น
มาตรฐานและแนวทางสําหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด หน่วยงานธุ รกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านตลาดภายใต้มาตรฐานที่ได้กาํ หนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นหน่ วยงานอิสระทํา
หน้าที่ดูแลความเสี่ ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาด โดยตั้งเพดานความเสี่ ยงภายใต้กรอบความเสี่ ยงและความเสี ยหายสู งสุ ด
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุ ปความเสี่ ยงด้านตลาดที่สาํ คัญมีดงั นี้
3.3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้
และ/หรื อมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจเกิดจาก
ฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชี เพื่อการค้าและ/หรื อบัญชี เพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี ยหายดังกล่าวอาจมี
สาเหตุจากมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั้งการขาดทุนจากธุรกรรมการค้า
เงินตราต่างประเทศหรื อการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง
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ธุ ร กิ จตลาดเงิ นเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในการบริ หารฐานะเงิ นตราต่ า งประเทศในบั ญชี เ พื ่อการค้ าของธนาคาร
บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นผูก้ าํ หนดกรอบงานสําหรับมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งกําหนดขึ้นเพื่อ
ควบคุมระดับความเสี่ ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งอาจ
ส่ งผลต่อมูลค่าหรื อผลตอบแทนของบัญชี เพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกําหนดเพดาน
ความเสี่ ยงในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
ผันผวนของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
4. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Exchange) – หมายถึง มูลค่าขั้นต้น (มูลค่ารวม
ของฐานะซื้ อและขายของแต่ ละสกุล) และมูลค่ าสุ ทธิ (ส่ วนต่ างสุ ทธิ ของฐานะซื้ อและขาย) สําหรับฐานะอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ธุ รกิ จตลาดเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทําธุ รกรรมด้านการค้าและบริ หารจัดการพอร์ ตโฟลิโอภายใต้เพดาน
ความเสี่ ยงที่กาํ หนดนี้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดจากการลงทุน โดยบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดมีหน้าที่ในการ
ติดตามดูแลความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้
3.3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การ
บริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ดาํ เนิ นการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารมีการกําหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ยในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ ยงของรายได้ และ
ขอบเขตความเสี ่ ย งของมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ได้รั บ มอบอํ านาจจาก
คณะกรรมการธนาคารให้เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยให้อยู่ภายในโครงสร้างและขอบเขต
เพดานความเสี่ ยงที่กาํ หนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ ย เช่ น การปรับสมดุ ลระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้ สิน หรื อการกําหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของ
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
ในปี 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ จํานวน 20,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจํานวน 3,757
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2555 โดยรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ คิ ดเป็ นร้อยละ 71 ของรายได้จากการดําเนิ นงานของ
ธนาคาร เพิ่ มขึ้ นจากปี 2555 ซึ่ งอยู่ท่ ี ร้อยละ 69 ทั้งนี้ เงิ นให้สินเชื่อแก่ ลูกหนี้ สุทธิ จากรายได้ร อตัดบัญชี ส่วนใหญ่ของ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาดคิดเป็ นร้อยละ 62 ของ
เงินให้สินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 65
3.3.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
เนื ่อ งจากธนาคารไม่ ส ามารถเปลี ่ย นสิ นทรั พ ย์เ ป็ นเงิ นสดได้ ทั นหรื อไม่ ส ามารถจัด หาเงิ นทุ นได้ เพี ย งพอสํา หรั บ การ
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ดําเนิ นงาน จนทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Asset & Liability
Management Committee-ALCO) มีหน้าที่กาํ กับดูแลการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถดํารงระดับสภาพคล่องสู งกว่าขั้นตํ่าตามเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด ซึ่ งต้องอยู่ภายในกรอบความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกําหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื ออาจมีการทบทวนเป็ น
กรณี พิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญอันอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการบริ หารสภาพคล่องตามนโยบายหรื อ
แผนงานดังกล่าว เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะ
ตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริ หารเงิ น (Balance Sheet Management) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม
โดยมีธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริ หารเงินยังทําหน้าที่
วัดความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ส่ วนบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทําหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสําคัญในการถือครองสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงิ นสดได้เร็ วหรื อ
สามารถใช้เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิ จารณาแหล่งเงิ นทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงิ นฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว คิ ดเป็ นร้อยละ 83.6, 10.4, 2.7 และ 3.3 ตามลําดับ โดยส่ วน
ใหญ่แหล่งเงินทุนที่สาํ คัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
เสริ มสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอันจะช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าและผู ้
ฝากเงิน ธนาคารให้ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสิ นทรัพย์สภาพคล่อง และติดตาม
ระดับความเสี่ ยงเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดื อน รวมทั้งกําหนดขอบเขตสํา หรั บตัวบ่ งชี้ ระดับความเสี่ ย ง (Risk
Indicators Limit) และการดําเนิ นการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทํา
แผนการบริ หารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรี ยมพร้อมในการดําเนินการหากมีสญ
ั ญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators)
ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่อง
3.3.5 ความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
ความเสี ่ ย งด้า นปฏิ บัติ ก าร หมายถึ ง ความเสี ่ ย งที ่จ ะเกิ ด ความเสี ย หายทั้งที ่เ ป็ นตั วเงิ น และมิ ใ ช่ ต ัว เงิ น อั น
เนื่อ งมาจากความไม่ เ พี ย งพอหรื อความบกพร่ องของกระบวนการภายใน บุ ค ลากร ระบบงานของธนาคาร หรื อ จาก
เหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้าน
ชื่ อเสี ยง (Reputational Risk) ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การที่มีประสิ ทธิ ผลจะช่ วยให้กระบวนการทางธุ รกิ จ
ดําเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นและช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้
จากการดําเนินงานเป็ นค่า ตัวแทนในการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
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การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารดําเนินการโดยผ่านโครงสร้างการกํากับดูแลซึ่ งมีคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบระดับสู งสุ ดในการบริ หารความเสี่ ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอํานาจให้กบั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management Committee) ซึ่ งมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นประธานคณะกรรมการ ทําหน้าที่ในการระบุ ประเมิน ติ ดตาม และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การของ
ธนาคารและบริ ษทั ในเครื อ และดํา เนิ นการให้มน่ั ใจว่า การจั ดการกับความเสี ่ย งได้ รับการดํา เนิ นการโดยผูท้ ี ่มีหน้า ที ่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จดั ตั้งบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร (Corporate Operational Risk Management) ซึ่ งรายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในภาพรวม ทําหน้าที่ดูแล
ความเสี่ ยงด้านต่างๆ เช่ น ความเสี่ ยงในกระบวนการปฏิบตั ิ งาน ความเสี่ ยงในการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยงที่เกิ ด
จากการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการบริ หารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจและเหตุการณ์วกิ ฤต ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ ยงที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จและหน่ วยงานสนับสนุ นเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลักในการบริ หารและควบคุ มความเสี่ ย งด้าน
ปฏิ บตั ิ การของหน่ วยงานตนเอง ธนาคารได้แต่ งตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุ นการบริ หารความเสี่ ยงด้า นปฏิ บตั ิ การ (Unit
Operational Risk Manager: UORM) ไว้ในแต่ ละสายงานธุ รกิ จและสายงานสนับสนุ น ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงาน
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กรเป็ นผูช้ ่วยสนับสนุน
การทํางานของ UORM
หน่วยงานตรวจสอบทําหน้าที่เป็ น “แนวป้ องกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดย
อิสระเพื่อให้มน่ั ใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึ่ งดําเนิ นการโดยแนวป้ องกันชั้นที่หนึ่ งและสอง ได้รับการออกแบบอย่างดี
และสามารถควบคุมความเสี่ ยงในการทําธุ รกิจของธนาคารอย่างมีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตรวจสอบจะให้
คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุ งระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ธนาคารได้พฒั นากรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยกําหนดให้มีการระบุความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
การวัดผล การติ ดตาม การรายงาน การวิเคราะห์และควบคุ มอย่างเป็ นระบบ กรอบการดําเนิ นงานดังกล่าวครอบคลุม
หลักการ โครงสร้างการดําเนิ นงาน และการกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ การให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ ยงด้วยหลักการป้ องกัน 3 ชั้น (3 lines of defense risk governance model) และ
สอดคล้องกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ธนาคารได้กาํ หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สําหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิ การ เพือ่ พิจารณาความเสี ยหายที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดี ตของธนาคาร ความแข็งแกร่ งทาง
การเงิน และสภาพแวดล้อมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการโดยรวม ในกรณี ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสู งเกิ น
ระดับที่ยอมรับได้น้ นั ธนาคารจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ ยงเพื่อลดระดับความเสี ยหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทํานโยบาย มาตรฐานขั้นตํ่าและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บตั ิ การซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การที่สําคัญ ตามหลักเกณฑ์
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Basel New Capital Accord (Basel II) เช่ น การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: R&CSA) ดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่ สําคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ ยง
(Incident Management)
การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงและ
การควบคุมที่สาํ คัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ ยง ธนาคารยังได้กาํ หนดดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่สาํ คัญระดับ
องค์กรและระดับธุ รกิ จเพื่อเป็ นสัญญาณเตื อนล่วงหน้าให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อดําเนิ นการจัดการและควบคุ มความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการในเชิงรุ ก การบริ หารเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์
เหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและเก็บข้อมูลความเสี ยหาย นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุน
หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและจุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ ยง รวมถึงภาพรวมของความ
เสี่ ยงที่มีในธนาคาร
นอกเหนื อจากเครื่ องมื อการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การข้างต้น ธนาคารยังได้ออกเครื่ องมื อสนับสนุ น
เพื่อให้เกิ ดกลไกการลดความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การที่สําคัญเพิ่มเติ ม ได้แก่ กระบวนการอนุ มตั ิ ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่
(Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking)
นโยบายบริ หารความเสี ่ย งจากการใช้บ ริ การจากผู ้ ให้ บ ริ การภายนอก/การให้ บ ริ การด้า นสนับ สนุ น แก่ บุ ค คลอื ่น
(Outsourcing/Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุ กเฉิ นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้กาํ หนดแนวทางการอนุ มตั ิ ผ ลิ ต ภัณฑ์แ ละบริ การที่ออกใหม่ แ ละทบทวนผลิ ต ภัณฑ์แ ละบริ การ
(Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู่ เพื่อให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริ การที่ธนาคารเสนออยู่ภายใต้
หลักการของความปลอดภัยและมี ความรั บผิ ด ชอบโดยกํา หนดให้มีการระบุ และจัดการความเสี่ ย งที่อาจเกิ ด ขึ้ นอย่า ง
เหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่จาํ เป็ นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุ รกิจใหม่ดงั กล่าวให้ดาํ เนิ นการ
ภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้นาํ ระบบการติ ดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking System) มาใช้
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการติดตามและการบริ หารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่น
ที่ไม่ใช่ การตรวจสอบ (Non-audit Item) มี การติ ดตามและได้รับการปรั บปรุ งแก้ไขจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารได้กาํ หนดให้มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก/การให้บริ การด้าน
สนับสนุ นแก่บุคคลอื่น (Outsourcing/Insourcing Risk Management) เพือ่ กําหนดหลักการและมาตรฐานในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและมาตรฐานการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่ งกําหนดแนวทางให้กบั ทุ ก
หน่ วยงานในการพัฒนาแผนการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิ จภายใต้บริ หารความ
เสี่ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กรทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว
รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในด้านการดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างต่อเนื่อง/การกูค้ ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
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สําหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารนั้น บริ ษทั ลูกได้นาํ
กรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ นโยบาย และมาตรฐานขั้นตํ่าของธนาคารไปปรับใช้ มีการกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ และมีการนําเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิ การ ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ ยง ดัชนี ช้ ี วดั
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญ และการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
มูลค่าสิ นทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2556
2555
2554
1. ที่ดิน
5,773
6,017
7,046
2. อาคาร
8,700
8,627
8,292
3. ส่ วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า
1,168
1,120
930
4. อุปกรณ์
5,747
5,564
5,394
รวม
21,388
21,328
21,662
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
9,531
9,317
8,966
ค่าเผื่อการด้อยค่า
445
478
644
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
11,412
11,533
12,052
4.2 สิ ทธิการเช่ า
1. สั ญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็ นที่ทาํ การของสํานักงาน
เขต สาขา สาขาย่อย สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม รวม 1,846 แห่ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่า
1-30 ปี มีภาระค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ปี ละประมาณ 528.89 ล้านบาท
2. สิ ทธิตามสั ญญาเช่ า
สิ ทธิ ตามสัญญาเช่ าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารตามอายุสัญญาเช่ า รวม 5 แห่ ง เป็ นจํานวนเงิ น 121.39 ล้านบาท
ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เป็ นที่ทาํ การของสาขา
รายละเอียดสั ญญาเช่ าระยะยาว ทีด่ นิ และอาคารสํ านักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้ทาํ การเช่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้ น 1,846 แห่ ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาํ การสาขา
ที่จอดรถ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล 1,163 แห่ง ต่างจังหวัด 683 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คู่สัญญา
1. ที่ดนิ (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สถานทีต่ ้ งั
กรุ งเทพและเขต
ปริมณฑล (แห่ ง)

ต่ างจังหวัด
(แห่ ง)

อายุสัญญา

946

461

1-3 ปี

25
49
1,020

47
65
573

1-3 ปี
1-3 ปี
1-3 ปี
1,593

113

86

1-30 ปี

2
8
14
6
143
1,163

2
5
13
4
110
683

1-3 ปี
1-5 ปี
1-30 ปี
1-30 ปี
253
1,846

4.3 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้มีการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้า กับกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวนี้ มีอายุ 10 ปี นับแต่
วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าที่สาํ คัญ มีดงั นี้
รู ปแบบเครื่องหมาย ประเภทเครื่องหมาย รายการสิ นค้ า/บริการ
วันที่จดทะเบียน
วันสิ้นอายุ
เครื่ องหมายบริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์
4 พฤศจิกายน 2548 3 พฤศจิกายน 2558
เครื่ องหมายการค้า
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
4 พฤศจิกายน 2548 3 พฤศจิกายน 2558
เครื่ องหมายบริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์
19 ตุลาคม 2548
18 ตุลาคม 2558
เครื่ องหมายการค้า
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
15 มกราคม 2550 14 มกราคม 2560
การให้บริ การทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
รู ปรอยประดิษฐ์
เครื่ องหมายบริ การ
อินเทอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
1 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
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รู ปแบบเครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

ME

เครื่ องหมายบริ การ

IT’S NOT A
BANK.IT’S ME

เครื่ องหมายบริ การ

ME BY TMB

เครื่ องหมายบริ การ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ
วันที่จดทะเบียน
วันสิ้นอายุ
การให้บริ การทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
1 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
1 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
13 กันยายน 2553
12 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์

4.4 นโยบายที่เกีย่ วเนื่องกับการให้ สินเชื่อ
4.4.1 นโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ และการกันเงินสํ ารองเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ธนาคารได้จดั ชั้นสิ นทรัพย์และกันสํารองตามแนวทางการปฏิบตั ิของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง สิ นทรัพย์ท่ ี
ไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสิ นทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งรวมถึงการจัด
ชั้นหนี้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ิในการจัดชั้นหนี้สินเชื่อเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี้ ส่ วนหนี้ สินเชื่อ
อุปโภคบริ โภค หรื อลูกหนี้รายย่อย (Retail Loan) จะทําการจัดชั้นเป็ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้างชําระแต่หากลูกหนี้ รายใด
ใช้สินเชื่อทั้ง 2 ประเภท จะทําการจัดชั้นเป็ นรายลูกหนี้ ตามแหล่งที่มาของรายได้หลักของลูกหนี้ รายนั้น เพื่อให้สะท้อนถึง
คุณภาพของสิ นทรัพย์ที่แท้จริ งและกันสํารองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่างพอเพียง
นอกเหนื อจากการกันสํารองตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการกัน
สํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้ ที่จดั ชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณา
กันเงินสํารองกลุ่มลูกหนี้ดงั กล่าวตามระดับความเสี่ ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
4.4.2 นโยบายการกันสํ ารองสํ าหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี้ สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่ งเป็ นการกันสํารองตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ นสํารองของสถาบันการเงิน ในการกันเงิ นสํารองภาระ
ผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1. รายการกันสํา รองภาระนอกงบดุ ลที ่มีค วามเสี ่ย งด้า นเครดิ ต ในระดั บสู ง ซึ่ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
กําหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคํานวณเงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสื อคํ้า
ประกันสิ นเชื่อ
1.1 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สู ญ และสู ญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยกันเงิ นสํารองใน
อัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสํารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสู ญ และสู ญ ธนาคารพิจารณากันเงิ นสํารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้ น โดยการกัน
สํารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี้ ที่
จัดชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารได้มีการกันสํารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
เพิ่มเติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนี้ สินอืน่ ๆ นอกเหนื อจากข้อ 1 และข้อ 2 สําหรับหนี้ สินที่มีภาระผูกพันและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ธนาคารจะต้องสูญเสี ยตามภาระผูกพันดังกล่าว
4.4.3 นโยบายการบริหารสิ นเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึงการบริ หารสิ นเชื่อที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาและสิ นเชื่อมีปัญหา เป็ นเรื่ องที่มีผลสําคัญต่อผล
ประกอบการของธนาคาร จึ ง ได้ จัด ทํา นโยบายการบริ หารสิ นเชื่อที่มีแ นวโน้ม จะมี ปัญหาและสิ นเชื่ อมี ปั ญหาโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจํานวนของสิ นเชื่อมีปัญหา โดยใช้หลักการการเข้าไปดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิดและการ
แก้ไขปั ญหาที่รวดเร็ วและติ ดตามดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนมาตรฐานเดี ยวกัน เพื่อทําให้สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ น
สิ นเชื่อปกติ
ธนาคารจัดตั้ง ที มเพื่อ สนับ สนุ นการแก้ไ ขสิ น เชื่อ ที่มี แ นวโน้มจะมี ปั ญ หาขึ้ น มา ประกอบด้วย ที มพั ฒนา
กลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) จะเข้ามาดูแลลูกหนี้ เริ่ มผิดนัดชําระหนี้ และเข้าข่ายสัญญาณเตือนเริ่ มแรก
(Early Warning Signal) หรื อมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี้ กลุ่มที่ถูกจัดชั้นกล่าวถึงเป็ น
พิเศษ (Special Mention) เพื่อความรวดเร็ วในการดําเนินการ ผูด้ ูแลบัญชี ลูกค้า (Relationship Manager) จะประสานงานกับ
ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เข้าไปเจรจากับลูกหนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
ตรวจสอบหาสาเหตุของปั ญหา และกําหนดแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น โดยใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมแล้วแต่ปัญหา
ของลูกหนี้ อาทิเช่น ในกรณี ขาดสภาพคล่องระยะสั้น อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ปรับปรุ งวงเงิ น ฯลฯ ใน
กรณี ประสบปั ญหาระยะยาว เช่น มีปัญหาการแข่งขันสู ง ยอดขายตกตํ่า อาจพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามศักยภาพ
และความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น
เพื ่อ ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบาย ระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องธนาคาร ที ม เอกสารสั ญ ญาและระบี ย บปฎิ บั ติ
(Documentation) และทีมกฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เพื่อจัดทําเอกสาร
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาตรการต่างๆเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง
เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ทีมติดตามการชําระหนี้(Monitoring) จะเข้ามาดูแล ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ในมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ ยงของลูกหนี้ จะกลับสู่
สภาวะปกติและจัดชั้นเป็ นหนี้ปกติ
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สํา หรั บ ลูกหนี้ มี ปั ญหา (NPL) ที มพัฒ นาสิ นทรั พ ย์จะประสานงานกับที มกฎหมาย เพื่อกํา หนดแนวทาง
ดําเนินการที่เหมาะสม ก่อนเจรจากับลูกหนี้ เพื่อให้เกิดแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ วิธี
ปฏิบตั ิของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสิ นใจขาย NPL ที่ไม่สามารถตกลงกับลูกหนี้ เป็ น รายกลุ่ม หรื อรายบัญชี
เพื่อให้การลด NPL เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4.4.4 นโยบาย/เงือ่ นไขการรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ ของธนาคาร และตามเกณฑ์ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
รายได้ ดอกเบีย้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินให้สินเชื่อที่คา้ ง
ชําระเกิน 3 เดือน หรื อถูกจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสู ญตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดย
รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อกลุ่มนี้ จะถือเป็ นรายได้เมื่อได้รับชําระและธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ยกเลิก
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่เคยรับรู ้เป็ นรายได้ไว้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ลูกหนี้ ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ แล้วจะสามารถกลับมา
รับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนี้เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นลูกหนี้ท่ีธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยสามารถจัดชั้นกลับมาเป็ นลูกหนี้ปกติแล้ว
2. ลูกหนี้ไม่มียอดดอกเบี้ยคงค้างและส่ วนสูญเสี ยจากการปรับโครงสร้างหนี้เหลืออยู่
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ดว้ ยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอด
อายุการลงทุนในตราสารหนี้
รายได้ เงินปันผล
เงินปันผลบันทึกเป็ นรายได้ในวันที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึง
ขั้นความสําเร็ จของงาน ทั้งนี้ ในกรณี ท่ีธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีการให้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า อาทิ การให้คะแนน
สะสมเพื่อแลกเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การต่ างๆ เป็ นต้น ในการใช้บริ การจากธนาคารและบริ ษทั ย่อยในแต่ ละคราว เพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การจากธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยู่อย่างสมํ่าเสมอนั้น ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะต้องปั นส่ วน
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการให้บริ การดังกล่าวในแต่ละคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็ นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่ ง
บันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี “หนี้ สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู ้เป็ นรายได้ในส่ วนของกําไรขาดทุน
จากการดําเนินงานเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ พิเศษดังกล่าว
4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
4.5.1 นโยบายการลงทุน
ปรัชญาในการบริ หารเงินลงทุนของธนาคาร คือการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความโปร่ งใส
การมีจรรยาบรรณ การคํานึ งถึงผลประโยชน์และความมัน่ คงของธนาคาร สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักของธนาคารและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิงานของธนาคาร โดยมีการกําหนดแนว
ทางการทํางาน และการวางกลยุทธ์การลงทุน และการจัดการหลักทรัพย์ให้เป็ นไปแบบระมัดระวัง เน้นการควบคุมและ
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บริ หารความเสี่ ยง โดยมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ การกําหนดสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท และแต่ละผูอ้ อก
หลักทรัพย์ การกําหนดวัตถุประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน ปั จจุบนั การบริ หารการลงทุนของ
ธนาคารอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) และ/หรื อคณะประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (Chief Executive Committee)
ธนาคารได้จดั ประเภทเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์สําหรั บตราสารหนี้ และตราสารทุ น โดยแบ่ งเป็ น 1.เงิ นลงทุ น
ชัว่ คราว ประเภทเพื่อค้า เผือ่ ขาย และถื อจนครบกําหนด 2.เงิ นลงทุนระยะยาว ประเภทเผือ่ ขาย และถื อจนครบกําหนด
รวมทั้งเงินลงทุนทัว่ ไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการลงทุน และแบ่งสาย
งานรั บ ผิ ด ชอบในการลงทุ นให้ส อดคล้องกับวัต ถุ ป ระสงค์ไ ว้อย่า งชัด เจน โดยตราสารหนี้ ป ระเภทเงิ นลงทุ นเพื ่อ ค้ า
(Trading Book) และเงินลงทุนเพื่อธนาคาร- เผื่อขาย (Banking Book - AFS) อยู่ภายใต้การดูแลของธุ รกิจตลาดเงิน ขณะที่
ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร - ถือจนครบกําหนด (Banking Book - HTM) อยู่ภายใต้การดูแลของบริ หารเงิน ส่ วนการ
ลงทุนในตราสารทุนอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดูแล (Managing Unit) โดยแบ่งพอร์ ตดูแลตามประเภทธุ รกิจ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์การถือครองของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interest) และการใช้ขอ้ มูลภายใน
เกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร คํานึงถึงปัจจัยทางด้านความเสี่ ยงเป็ นหลัก ทั้งความเสี่ ยง
ด้า นเครดิ ต สภาพคล่ อ ง ตลาด และสกุลเงิ น จากนั้นจึ งจะประเมิ นอายุหลักทรั พ ย์ ผลตอบแทนจากหลักทรั พ ย์ และ
ระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและการดําเนิ นธุ รกิ จหลักของธนาคาร
ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
4.5.2 การบริหารความเสี่ ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีระบบการควบคุมที่รัดกุม
โดยนอกเหนื อจากการจัดองค์กรให้มีการแยกการทํางานด้านการลงทุนออกเป็ นส่ วน คือ งานด้านการลงทุน การวิเคราะห์
และงานทางด้านปฏิบตั ิการ เพือ่ ให้มีการตรวจสอบซึ่ งกันและกันแล้ว ธนาคารยังได้นาํ การกําหนดขอบเขตการทําธุ รกรรม
(Limit) ต่างๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุนเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ ยง ตลอดจน
นํากลยุทธ์และเครื่ องมื อทางการเงิ นมาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบหรื อจํากัดความเสี่ ยงในการลงทุ น
พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามดูแลการทําธุ รกรรมให้เป็ นไปตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ รวมถึง
การจัดทํารายงานความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หารตามลําดับขั้นเพื่อแจ้งให้ทราบในกรณี ที่การทําธุ รกรรมใกล้ถึงขอบเขตที่กาํ หนด
ทั้งนี้ เพื่อให้ดาํ เนินการป้ องกันหรื อแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
4.5.3 การตั้งสํ ารองค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ธนาคารกําหนดนโยบายการด้อยค่าของเงิ นลงทุ น เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานของธนาคาร
สําหรับการประเมินการด้อยค่า การตั้งสํารองค่าเผื่อการลดค่า และการกลับรายการสํารองเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน โดย
กําหนดหลักเกณฑ์ให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชี (Accounting Policy) และนโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ การกันเงิ น
สํารองและการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ (Asset Classification Provisioning and write-off Policy) ของธนาคาร รวมทั้ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑ์ของทางการ และนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจะดําเนิ นการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกสิ้ นไตรมาส หรื ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ณ สิ้ นงวด
บัญชี หรื อเมื่อเงินลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี้ การด้อยค่า โดยการประเมินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี้ การด้อยค่า และการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ เมื่อมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าเงิ นลงทุนนั้นเกิ ดการด้อยค่า หรื อเข้า
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หลักเกณฑ์การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในนโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ การกันเงินสํารองและการ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ (Asset Classification Provisioning and write-off Policy) และ นโยบายการบัญชี (Accounting Policy)
เช่น ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิ จการที่ลงทุนอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่ธนาคารจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นต้น หรื อดอกเบี้ ยทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน อันเป็ นผลทําให้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ธนาคารจะรับรู ้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
4.6 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ธนาคารมี นโยบายในการเข้าร่ วมลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม ที ่ด าํ เนิ นธุ รกิ จด้ านการเงิ นและธุ รกิ จที ่
สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้การบริ การทางการเงินของธนาคาร เป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน์
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจซึ่ งกันและกันได้อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี
มีความเสี่ ยงในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในการร่ วมลงทุน ธนาคารมุ่งหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ธนาคารจะเข้าลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจของธนาคารโดย
ขนาดของเงินลงทุนจะมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินหรื อสัดส่ วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์รวม ตามที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
มูลค่ าเงินลงทุนสุ ทธิ
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(งบเฉพาะธนาคาร)
(ล้ านบาท)
ต่ อสิ นทรัพย์ รวม (ร้ อยละ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2,872
0.4
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
2,872
0.4
สิ นทรัพย์ รวม
765,345
100.0
4.7 นโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของธนาคาร
ขอบเขต อํานาจในการควบคุม/การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายทีส่ ํ าคัญต่ อการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการกําหนดโดยยึดหลักการปฏิบตั ิตามแนวทางหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม ที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ภายใต้การกํากับดูแลดําเนินการ โดยขอบเขตการกํากับดูแลของธนาคารจะแบ่ง
การกํากับดูแลออกเป็ นด้านต่างๆ 6 ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการดําเนิ นการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารโดย
รายละเอียดขอบเขตนโยบายการกํากับดูแลในด้านต่างๆ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายด้ านการบริหารจัดการและควบคุม
เป็ นการกําหนดนโยบายในด้านบริ หารจัดการและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของ
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่ งครอบคลุมถึงการจัดทําแผนกลยุท ธ์ การจัดทํานโยบายการ
บริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิ จตามแนวทางของธนาคาร และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารรวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคาร เพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั
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ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในส่ วนของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน ธนาคารได้มี
การกําหนดแนวทางในการแต่ งตั้งไว้โดยขึ้ นอยู่กบั ถึ งเงิ นลงทุ นในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นและเงิ นลงทุ นทัว่ ไปทั้งหมดของ
ธนาคาร
2. นโยบายด้ านการรายงานทางการเงิน
เป็ นการกําหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงิ นรวมสําหรับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด รวมถึงการนําข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมา
เป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงินได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน
3. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ ยง
เป็ นการกําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงิน โดยครอบคลุมความเสี่ ยงใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั คือ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) การบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) รวมถึงการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ในกลุ่มได้
4. นโยบายด้ านการกํากับดูแลและบรรษัทภิบาล
เป็ นการกําหนดนโยบายให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนิ นการของบริ ษทั
เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลของธนาคาร และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ นโยบายการทํา
ธุรกิจกับผูม้ ีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกัน นโยบายการใช้ขอ้ มูลระหว่างกัน และการดําเนิ นการ/ธุ รกรรมที่บริ ษทั
ในกลุ่มธุรกิจของธนาคารต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารก่อนการดําเนินการ
5. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
เป็ นการกําหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารถือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการเพื่อให้
เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิ นทั้งในด้านของการใช้ชื่อและ
เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
6. นโยบายด้ านการตรวจสอบ
เป็ นการกําหนดนโยบายเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจ
การเงิ นของธนาคาร เพื่อการประเมินประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ในการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในของบริ ษทั
รวมถึงการดําเนินการตามนโยบายการกํากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารจัดทําขึ้น
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

5.1 ข้ อพิพาททีธ่ นาคารทหารไทยเป็ นจําเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทหารไทย หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคารทหารไทย มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ด ซึ่ งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของธนาคาร ที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร
ตามงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1 คดี โดยรายละเอียดของคดีสรุ ปได้
ดังนี้
คดีพพิ าทระหว่ างห้ างหุ้นส่ วนจํากัดหลวงบํารุ ง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2543 ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดหลวงบํารุ ง (“หจก.หลวงบํารุ ง”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ มีทุนจดทะเบี ยนจํานวน 5 ล้านบาท เป็ นโจทก์ยืน่ ฟ้ องธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ปัจจุบนั ได้รวมกิจการกับธนาคารทหารไทยแล้ว สิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดจึงเป็ นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจําเลยที่ 1
กับกรรมการรวม 16 คน ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาคํ้าประกัน ละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหาย โดยมีทุนทรัพย์
ฟ้ องจํานวนประมาณ 140,261 ล้านบาท ซึ่ งศาลได้รับฟ้ องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่ วนกรรมการทั้งหมดศาล
ไม่รับฟ้ อง
ข้อพิพาทในคดี น้ ี สืบเนื่องจาก หจก.หลวงบํารุ งได้ฟ้องว่า หจก.หลวงบํารุ ง ได้ติดต่อและตกลงกับบริ ษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”) เพื่อขอซื้ อนํ้ามันไปจําหน่าย ซึ่ งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขาลาดพร้าว
โดยนางภาณี บุนนาค (นางภาณี ) ได้ออกหนังสื อคํ้าประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ หจก.หลวงบํารุ ง
นําไปคํ้าประกันการซื้ อขายนํ้ามันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ต่อมา บมจ.บางจากฯ แจ้งต่อ หจก.
หลวงบํารุ ง ว่าไม่สามารถเปิ ดบัญชี การค้าเพื่อซื้ อขายนํ้ามันกับ หจก.หลวงบํารุ งได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสื อคํ้า
ประกันแล้วปรากฏว่า ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกัน ต่อมา ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ได้ขอ
หนังสื อคํ้าประกันคืน เพื่อนําไปดําเนิ นคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบํารุ ง จึงเห็นว่า
การที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิ เสธว่ามิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกันถือว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวง
บํารุ ง ทําให้ หจก.หลวงบํารุ งเสี ยหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสู ้คดี ว่าหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบํารุ ง ให้นาง
ภาณี ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขาของ ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ทําขึ้ น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไม่ได้มอบอํานาจให้นางภาณี
ออกหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในคดีท่ีธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่ วมกับพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนาง
ภาณี เป็ นคดีอาญานั้น คดีดงั กล่าวได้ถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาว่าหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุมิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกัน จึงไม่ได้เป็ น
การผิดสัญญาและมิได้ทาํ ให้ หจก.หลวงบํารุ ง เสี ยหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ได้มีคาํ พิพากษาเป็ นคดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสื อคํ้าประกัน
ฉบับที่ หจก.หลวงบํารุ ง นํามาฟ้ องร้องเป็ นหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยนางภาณี โดยการทําปลอมขึ้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
มิได้มอบอํานาจให้นางภาณี กระทําการออกหนังสื อคํ้าประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่ วมกับ
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนางภาณี เป็ นคดีอาญานั้น คดีดงั กล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่าหนังสื อคํ้าประกัน
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ดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิ ได้ออกหนังสื อคํ้าประกันตามฟ้ องให้แก่ หจก.หลวงบํารุ ง ดังนั้น
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ตอ้ งรับผิดตามหนังสื อคํ้าประกันต่อ หจก.หลวงบํารุ ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้จึงพิพากษายกฟ้ อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบํารุ ง ได้ยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2548 ธนาคารได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์ ครั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
(พิพากษายกฟ้ อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 หจก.หลวงบํารุ ง ได้ยืน่ ฎี กาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์, ขอทุเลาการบังคับคดี
และขอดําเนิ นคดีอย่างคนอนาถา และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ยื่นคําแก้ฎีกา,คัดค้านคําขอทุเลาการบังคับคดี
และคําขอดําเนิ นคดีอย่างคนอนาถา ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ศาลมีคาํ สั่งยกคําร้องขอดําเนิ นคดีอย่างคน
อนาถาของ หจก.หลวงบํารุ ง หากหจก.หลวงบํารุ ง ประสงค์จะยืน่ ฏีกาให้นาํ เงินมาวางค่าธรรมเนี ยมศาลในชั้นฏีกาภายใน
15 วัน นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าหจก.หลวงบํารุ งไม่ติดใจฎี กา วันที่ 22 พฤศจิ กายน 2553 หจก.หลวงบํารุ งยื่น
อุทธรณ์คาํ สัง่ ยกคําร้องขอดําเนินคดีอย่างคนอนาถาของศาลชั้นต้น ปั จจุบนั ยังไม่มีคาํ สั่งเกี่ยวกับการขอดําเนิ นคดีอย่างคน
อนาถา
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารเห็นว่าการยื่นฎี กาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุ นเพียงพอและเป็ นไปได้ยากที่ หจก.หลวง
บํารุ ง จะชนะคดี ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณี น้ ี
5.2 ข้ อพิพาททีธ่ นาคารทหารไทยเป็ นโจทก์
นอกจากคดี ดงั กล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีขอ้ พิพาททางกฎหมาย จํานวน 1 คดี โดยในคดีน้ ี ธนาคารมีฐานะ
เป็ นโจทก์ ซึ่ งธนาคารเห็นว่าควรแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุ ปได้ดงั นี้
คดีพพิ าทระหว่ างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสิ นทรัพย์ ไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารได้ยื่นฟ้ องบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) และกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้ นฟูฯ”) เป็ นจําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2 ตามลําดับต่อศาลแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ตัว๋
เงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องจํานวนประมาณ 7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีน้ ี สืบเนื่องจากกรณี ที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยได้
ทําสัญญาโอนสิ นทรัพย์กบั บสท. ต่อมาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญาดังกล่าวจึงเป็ นของธนาคารทหาร
ไทย
ต่อมา บสท. ได้มีหนังสื อเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่มีเครื่ องจักรและ/หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่ได้
มี การจํานําเป็ นประกัน เนื่ องจากหลักประกันที่มีเ ครื่ องจักร และ/หรื อสิ นทรั พ ย์อื่นที ่ได้มีการจํานํ าเป็ นประกันนั้นไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมิได้รับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่ งธนาคารได้มีหนังสื อโต้แย้งการที่ บสท. จะดําเนิ นการปรับ
ลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่ งตัว๋
สัญญาใช้เงิ นจํานวน 3 ฉบับ เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท. เนื่องจากบสท. ประสงค์จะปรับ
จํานวนเงิ นและไถ่ถอนโดยการชําระหนี้ บางส่ วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่ งมอบตัว๋ สัญญาใช้เงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งมี
กองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัลให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารได้จดั ส่ งตัว๋ สัญญาให้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า
บสท. กลับปฏิบตั ิผิดสัญญา กล่าวคือ บสท. ไม่ยอมออกและส่ งมอบตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผู ้
อาวัลให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการใช้หนี้จาํ นวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคาร
และปฏิเสธการชําระหนี้ บางส่ วน พร้อมกับแจ้งยกเลิกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ ง ซึ่ ง บสท.ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
เพื่อชําระราคาสําหรับการรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพบางส่ วน โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้ อง บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคาํ พิพากษา โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใชัเงินจํานวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มีกาํ หนดวันถึงกําหนดใช้เงิน วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และชําระดอกเบี้ ย ณ วันทําการสุ ดท้ายของทุ กปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ
เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้
ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิน หากไม่ดาํ เนิ นการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชําระเงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ ย
นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
2. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มีกาํ หนดวันถึงกําหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม
2554 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคาร ในฐานะ
ผูร้ ับเงิน หากไม่ดาํ เนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชําระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจํานวนประมาณ 12 ล้านบาท มี กาํ หนดวันถึ งกําหนดใช้เงิ นวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคาร
ในฐานะผูร้ ับเงิน หากไม่ดาํ เนิ นการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชําระเงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั
ฟ้ องเป็ นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชําระเงินจํานวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคํานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้ องคดี เป็ นเงิ นประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็ นเงินประมาณ 535 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพ่งได้มีคาํ พิพากษาเป็ นคดีหมายเลขแดงที่ 1681/2553 ว่า ให้ บสท.ออกตัว๋ สัญญาใช้
เงินจํานวน 3 ฉบับ ฉบับแรกจํานวนเงิน 4,431,879,337.93 บาท กําหนดใช้เงินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับที่ 2 จํานวนเงิน
2,027,134,274.65 บาท กําหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และฉบับที่ 3 จํานวนเงิน 12,002,000 บาท กําหนดใช้เงินวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ใช้เงิน ณ ที่ทาํ การของธนาคาร และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุ ดท้ายของทุกปี ในอัตราเฉลี่ย
ของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็ นเงินบาทของ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยคํานวณเป็ นรายไตรมาสตามปี ปฎิ ทิน ให้ กองทุนฟื้ นฟูฯ
อาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงิ นดังกล่าวส่ งมอบให้แก่ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิ น กับให้ บสท.และ กองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนธนาคาร โดยกําหนดค่าทนายความ 200,000 บาท คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.
คําพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ยกคําขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชําระเงินจํานวนประมาณ
520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้ องคดีเป็ นเงินประมาณ 15 ล้านบาท
รวมเป็ นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป โดยศาลเห็นว่าตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวมี
วันครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินระบุไว้แน่ นอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และปั จจุบนั ธนาคารยังคงยึดถือ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อนับถึงวันฟ้ องตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ถึงกําหนดใช้เงิน
ธนาคารจึงยังไม่มีสิทธิ ฟ้อง บสท.และกองทุนฟื้ นฟูฯ ในฐานะผูอ้ าวัล
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ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2553 ธนาคารจึ งได้ยืน่ อุทธรณ์ คาํ พิ พากษาของศาลชั้นต้น และในวันที่ 21 กันยายน 2553
บสท. และ กองทุ นฟื้ นฟูฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั้นต้นเช่ นกัน ปั จจุบนั คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์
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6.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิจการธนาคารพาณิ ชย์ทุกประเภทตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การทางการเงิน
ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000017

โทรศัพท์

: 0-2299-1111

TMB Phone Banking

: 1558

Website

: http://www.tmbbank.com

E-mail

: investor.rel@tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

: 41,903,301,555.05 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

: 41,426,006,152.70 บาท

หุน้ สามัญ

: 43,606,322,266 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
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6.1.2 รายละเอียดนิตบิ ุคคลที่บริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
การลงทุน ในบริ ษทั อื่น ณ 31 ธันวาคม 2556 โดยถือหุ น้ ไว้ต้ งั แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุ น้ ที่ออกจําหน่าย
แล้วของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ทีตงั
สํานักงาน
ชนิดของ
ชื่อบริ ษทั
ใหญ่
ประเภทธุรกิจ
หุน้
จํานวนหุน้
การถือหุน้ ของธนาคารทหารไทย
จํานวนหุน้ ที
จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่
ถือ
อัตรา
(บาท)
ออกจําหน่าย
การถือ สุ ทธิ จากค่าเผือ
แล้ว
หุน้ %
การ
ลดราคา
หลักทรัพย์
บริ ษัททีเป็ นการลงทุนเชิ งกลยุทธ์
และประกอบธุรกิจด้ านการเงิน
1 บริ ษ ั ท บริ หารสิ น ทรั พ ย์พ ญาไท กรุ งเทพฯ
ธุรกิจการเงิน หุน้ สามัญ 107,000,000 107,000,000 100.00 2,567,940,256.
จํากัด
70
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 02354-5014
2 บริ ษ ั ทหลั กทรั พ ย์จัด การกองทุ น กรุ งเทพฯ
ธุรกิจการเงิน หุน้ สามัญ 10,000,000 8,749,998 87.50 304,480,287.36
ทหารไทย จํากัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่ วน
ลูกค้าสัมพันธ์)
บริษทั ทีสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
3 บริ ษั ท พัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ กรุ งเทพฯ อสังหาริ มทรัพย์ หุน้ สามัญ 10,000
9,993
99.93 4,169,342.92
ทีเอ็มบี จํากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 02242-3138-9
4 บริ ษัท เดซิ ก นี ฟอร์ อี ที เ อ คอน กรุ งเทพฯ สนับสนุนสถาบัน หุน้ สามัญ 1,000
994
99.40
13,617.80
แทรคท์ จํากัด
การเงิน
โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 02299-1278
5 บริ ษทั เมโทร เดซิ กนี จํากัด
กรุ งเทพฯ สนับสนุนสถาบัน หุน้ สามัญ 1,000
300
30.00
7,500.00
การเงิน
โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 02230-6200
บริษทั ทีลงทุนเพือผลตอบแทน
6 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เดอะ กรุ งเทพฯ
กองทุนรวม
หน่วย 212,430,342 48,926,539. 23.03 491,096,569.87
คอลัมน์
อสังหาริ มทรัพย์ ลงทุน
11
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 02649-2107-8
7 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
กรุ งเทพฯ
กองทุนรวม
หน่วย 220,000,000 30,000,000 13.64 76,620,000.00
โทร. 0-2670-4900 ต่อ 1291-2,
อสังหาริ มทรัพย์ ลงทุน
โทรสาร 0-2679-1820
บริษทั อืนๆ
8 บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน จํากัด
กรุ งเทพฯ
การบริ การ หุน้ สามัญ 1,000,000 153,000 15.30 14,361,948.00
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 02231-3681
9 บริ ษทั ร่ วมทุนชนบท จํากัด
กรุ งเทพฯ
ธุรกิจการเงิน หุน้ สามัญ 1,000,000 175,000 17.50 257,250.00
โทร. 02-3183958, โทรสาร 027181851
10 บริ ษทั เอ็น ดี กรุ๊ ป ฟี ดมิลล์ จํากัด
ลําพูน
ค้าปลีก/ส่ ง หุน้ สามัญ 120,000
30,000
25.00
0.00
2
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ชนิดของ
หุน้
จํานวนหุน้

การถือหุน้ ของธนาคารทหารไทย
จํานวนหุน้ ที
จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่
ถือ
อัตรา
(บาท)
ออกจําหน่าย
การถือ สุ ทธิ จากค่าเผือ
แล้ว
หุน้ %
การ
ลดราคา
หลักทรัพย์
เชียงใหม่ ผลิตเสื อผ้าสําเร็ จรู ป หุน้ สามัญ 9,000
2,250
25.00
0.00

11 บริ ษทั วิงกรุ๊ ป จํากัด
โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053331314,
053-331336
12 บริ ษทั ไทยเจริ ญผลอุตสาหกรรม แพร่
จํากัด
โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 05458-1876
13 บริ ษทั เมืองค้าส่ ง จํากัด
กรุ งเทพฯ
โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 02532-3009
14 บริ ษทั เอ็มไทยเอสเตท จํากัด
กรุ งเทพฯ
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 02261-1143

ประเภทธุรกิจ

การผลิต

หุน้ สามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

การขนส่ ง

หุน้ สามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

10.00

0.00

อสังหาริ มทรัพย์ หุน้ สามัญ 30,000,000 3,000,000

6.1.3 บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
• นายทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888
• ผู้สอบบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หรื อ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264- 0777
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6.2 ข้ อมูลสํ าคัณอืน่
6.2.1 การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือธนาคารทหารไทย
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ทริส เรทติง้
สกุลเงินบาท
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน
แนวโน้ม
เอสแอนด์ พี (ปรับอันดับเพิม่ ขึน้ ในเดือน พ.ย.56)
สกุลเงินต่ างประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
SACP

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

A+
A
Stable

A+
A
Stable

BBBA-3
bb+

BB+
B
bb

แนวโน้ม

Stable

Positive

มูดสี้ ์
สกุลเงินต่ างประเทศ
ระยะยาว - เงินฝาก
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโน้มทางเงินฝากและตราสารหนี้
ความแข็งแกร่ งทางการเงิน
แนวโน้มความแข็งแกร่ งทางการเงิน

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

BBBF3

BBBF3

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

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

Viability Rating
เครดิตสนับสนุนขั้นตํ่า
เครดิตสนับสนุน

bbbBB+
3

bbbBB+
3

แนวโน้ม

Stable

Stable

ฟิ ทช์ เรทติง้
สกุลเงินต่ างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
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ส่ วนที่ 2: การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จํานวนทุนจกทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมี ทุนจดทะเบี ยนจํานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่ งเป็ นทุนเรี ยกชําระแล้ว
จํานวน 41,426,006,152.70 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 43,606,322,266 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้ นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนซึ่ งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust
Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จํานวนหุ้ นหรื อผลกระทบต่ อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ท่ีเกิด
จากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ออกโดย “บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
(Thai NVDR Company Limited)” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ือ NVDR สามารถ
รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะ
เป็ นเงินปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี การใช้สิทธิ ออกเสี ยงเพื่อลงมติ เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ ้นออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุ น้ ของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจํานวนมาก
จะทําให้จาํ นวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของธนาคารลดลง และสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ น้ ครั้งหลังสุ ด เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลจากผล
การดําเนิ นงานปี 2555 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มีหุน้ ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงสําหรับการออกใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จํานวน 3,818,620,417 หุ น้ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 8.757 ของหุ น้ สามัญที่ออกและชําระแล้วของธนาคาร อนึ่ ง จํานวนหุ น้ ของธนาคารที่นาํ ไปออก NVDR ไม่
อยู่ในความควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจํานวนหุ ้นที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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7.1.4 หลักทรัพย์ อ่นื ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทหลักทรัพย์
1. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB19NA)
(วันที่ออก: 6 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 5,300 ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

ครบกําหนด
ไถ่ ถอน

ปี ที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ พฤศจิกายน
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
2562
ปี ที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.25 ต่อปี
ปี ที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

หลักประกัน

จํานวนและมูลค่ า
ทีย่ งั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

(ณ 31 ธันวาคม2556 )

ไม่มี
หลักประกัน
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5.3 ล้านหน่วย
5,300 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถอื
หุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ

ธนาคาร ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จํานวน
กรุ งศรี อยุธยา ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ น้ กู้
หากหุน้ กูน้ ้ ีไม่ถูกจัดให้เป็ นตราสารที่
สามารถนับเข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารได้ หรื อหุน้ กูน้ ้ ีสามารถใช้นบั เป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร หรื อ
2. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น ผูอ้ อกหุ น้ กูส้ ามารถใช้
สิ ทธิ ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่
ถอนเดิมได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ หรื อ
3. ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถแสดงต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กูห้ รื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้วา่ ดอกเบี้ย
ตามหุน้ กูไ้ ม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่าย
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

ครบกําหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลค่ า
ทีย่ งั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

(ณ 31 ธันวาคม2556 )

ผู้แทนผู้ถอื
หุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ
ของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ พื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
ได้อีกต่อไป หรื อ

2. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB204A)
(วันที่ออก: 2 เมษายน 2553
จํานวน 8,000 ล้านบาท)

ปี ที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.70 ต่อปี
ปี ที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ ร้อยละ 6.00 ต่อปี

เมษายน
2563

ไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนที่ 2 หน้า 80

8 ล้านหน่วย
8,000 ล้านบาท

4. เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ให้
ผูอ้ อกหุ น้ กูส้ ามารถไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนวัน
ครบกําหนดเดิมได้
ธนาคาร ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จํานวน
ซี ไอเอ็มบีไทย ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ น้ กู้
หากหุน้ กูน้ ้ ีไม่ถูกจัดให้เป็ นตราสารที่
สามารถนับเข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารได้ หรื อหุน้ กูน้ ้ ีสามารถใช้นบั เป็ น
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ได้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของ
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ของธนาคาร หรื อ
2. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น ผูอ้ อกหุ น้ กูส้ ามารถใช้
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ประเภทหลักทรัพย์

3. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ท่ ีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ชาํ ระ
ดอกเบี้ย หากงวดบัญชี หรื อ ปี บัญชี
ก่อนหน้าวันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ธนาคารไม่มีกาํ ไร (TMB IT-ONE)
(วันที่ออก: 30 เมษายน 2552
จํานวน 4,000 ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

ครบกําหนด
ไถ่ ถอน

10 ปี แรก เป็ นอัตราคงที่ ไม่มีกาํ หนด
ร้อยละ 7.00 ต่อปี และปี ที่ ระยะเวลาใน
11 เป็ นต้นไป เป็ นอัตรา การชําระคืน
ดอกเบี้ยลอยตัวที่ อัตรา
เว้นแต่เมื่อ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เลิกกิจการ
เดือนประเภทลูกค้าทัว่ ไป
ของธนาคาร บวกร้อยละ
7.00 ต่อปี

หลักประกัน

จํานวนและมูลค่ า
ทีย่ งั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

(ณ 31 ธันวาคม2556 )

ไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนที่ 2 หน้า 81

4 ล้านหน่วย
4,000 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถอื
หุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ

สิ ทธิ ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่
ถอนเดิมได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ หรื อ
3. ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถแสดงต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กูห้ รื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้วา่ ดอกเบี้ย
ตามหุน้ กูไ้ ม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่าย
ของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ พื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
ได้อีกต่อไป หรื อ
4. เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ให้
ผูอ้ อกหุ น้ กูส้ ามารถไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนวัน
ครบกําหนดเดิมได้
ธนาคารธนชาต ธนาคารมีสิทธิ ขอไถ่ถอนคืนหุ น้ กูโ้ ดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยการไถ่ถอนคืนหุน้ กูต้ อ้ ง
เป็ นไปตามกรณี ใดกรณี หนึ่ ง ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ น้ กู้
เป็ นต้นไป ทุกวันที่จ่ายชําระดอกเบี้ย
หรื อ
2. การไถ่ถอน ณ เวลาใดๆ ทําได้ในสอง
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ประเภทหลักทรัพย์

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

ครบกําหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลค่ า
ทีย่ งั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

(ณ 31 ธันวาคม2556 )

ผู้แทนผู้ถอื
หุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี 2.1 กรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย ภาษี ที่ทาํ ให้ธนาคารมีภาระ
ภาษีเพิ่มขึ้น หรื อไม่สามารถนําดอกเบี้ย
มาหักภาษีได้
2.2 กรณี ท่ีธนาคารไม่สามารถนับ
หุน้ กูเ้ ป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1ของธนาคาร
ได้

4. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB225A)
(วันที่ออก: 18 พฤษภาคม 2555
จํานวน 9,400 ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
4.50 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย
ล่วงหน้าทุกวันที่ 18
พฤษภาคม ของทุกปี
ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก
ชําระในวันที่ 25
พฤษภาคม 2555

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนที่ 2 หน้า 82

9.4 ล้านหน่วย
9,400 ล้านบาท

ธนาคาร
กสิ กรไทย

ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จํานวน
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงได้วา่ ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้ กู้
นี้ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกําหนด
เพิ่มเติมให้ธนาคารไถ่ถอนหุ น้ หูก้ ่อนครบ
กําหนดได้
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5. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB225B)
(วันที่ออก: 25 พฤษภาคม 2555
จํานวน 950 ล้านบาท)

6. ตัว๋ แลกเงิน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนและมูลค่ า
ทีย่ งั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

ครบกําหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
4.50 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย
ล่วงหน้าทุกวันที่ 25
พฤษภาคม ของทุกปี
ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก
ชําระในวันที่ 1 มิถนุ ายน
2555

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

0.95 ล้านหน่วย
950 ล้านบาท

ธนาคาร
กสิ กรไทย

2.00 - 4.50

2557 - 2558

-

4,165 ล้านบาท

-

(ณ 31 ธันวาคม2556 )
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ผู้แทนผู้ถอื
หุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ
ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จํานวน
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงได้วา่ ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้ กู้
นี้ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกําหนด
เพิ่มเติมให้ธนาคารไถ่ถอนหุ น้ หูก้ ่อนครบ
กําหนดได้
-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถอื หุ้น
กลุ่มผู้ถอื หุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก จํานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้น
(1) ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นครั้ งล่าสุ ด เมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2556 เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2555 มีดงั นี้
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1. กระทรวงการคลัง
2. ING Bank N.V.
3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
4. DBS BANK A/C 003
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.
6. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
7. กองทัพบก
8. State Street Bank Europe Limited
9. NORBAX INC.,13
10. JP Morgan Special Situations(Mauritius) Limited
1

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

11,364,272,005
10,970,893,359
3,818,620,417
1,150,000,000
827,214,788
810,000,000
596,539,860
514,932,277
403,633,900
399,833,300

26.061
25.159
8.757
2.637
1.897
1.858
1.368
1.181
0.926
0.917

ที่มา : ข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งจัดทําโดย บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้จาก www.set.or.th

(2) ในกรณีบริษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั อืน่ (holding company)
-ไม่มี(3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
เงื่อนไขในการเข้าถื อหุ ้นธนาคารโดย ING Bank N.V. ตามมติ รับทราบโดยที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อ น
พฤศจิกายน 2550
ก. ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่ น ตราบเท่ าที่ ING Bank
N.V. และกระทรวงการคลั งถื อ หุ ้นในธนาคารมากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของหุ ้น ที ่ออกจํ าหน่ า ยแล้ วทั้ง หมดของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่อโดยING Bank
N.V. และกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลัง ในกรณี ที่สัดส่ วนการถือหุ น้ ในธนาคาร
ของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังลดตํ่าลงกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร การ
ดํารงไว้ซ่ ึ งจํานวนผูแ้ ทนขั้นตํ่าของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. และกระทรวงการคลัง เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 2 รายแรก (เว้นแต่ ING Bank N.V.
และกระทรวงการคลังจะตกลงเป็ นอย่างอื่น) ING Bank N.V. และกระทรวงการคลังต้องร่ วมกันเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารของธนาคารและ ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. เป็ นผูถ้ ือหุ น้
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รายใหญ่ที่สุดของธนาคาร (โดยไม่นบั กระทรวงการคลัง) ING Bank N.V. มีสิทธิ เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
ปฏิ บตั ิ การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ประธานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Head of Retail) ประธานสายงานบริ หาร
ความเสี่ ยง (Chief Risk Officer) ซึ่ งการแต่ งตั้งบุ คคลดังกล่าวต้องได้รับมติ เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
คณะกรรมการของธนาคาร
ค. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. ยังถือหุ น้ ในธนาคารในสัดส่ วนร้อยละ 10 หรื อมากกว่าของหุ น้ ที่ออกจําหน่าย
แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน มาตรฐานและนโยบายด้านสิ นเชื่อและการ
ให้สินเชื่อ ซึ่ งใช้เป็ นการทัว่ ไปในกลุ่มของ ING Bank N.V. ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมาย กฎระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานที่
กํากับดูแลของธนาคารอนุญาตให้ทาํ ได้ อนึ่ ง ING Bank N.V. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญ
ของธนาคาร นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล และนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิ น รวมถึงลักษณะการดําเนิ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร
ง. ING Bank N.V. จะส่ งตัวแทนเป็ นกรรมการของธนาคารจํานวน 3 ท่ าน ซึ่ งไม่เกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดและไม่สามารถควบคุมการออกเสี ยงลงคะแนนของที่ประชุ มคณะกรรมการได้ นอกจากนี้ ING Bank
N.V. อาจจะแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายบริ หารในธนาคาร
7.3 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับผูถอื หุ้นรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ความเข้าใจร่ วมกันเรื่ องเงื่อนไขในการเข้าถือหุน้ ธนาคารโดย ING Bank N.V. ตามมติรับทราบโดยที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2550
ก. ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ตราบเท่าที่ ING Bank N.V.
และกระทรวงการคลังถือหุน้ ในธนาคารมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร คณะกรรมการ
ชุดย่อยของธนาคารจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่อโดยING Bank N.V. และ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลัง ในกรณี ที่สดั ส่ วนการถือหุ น้ ในธนาคารของ ING
Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังลดตํ่าลงกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร การดํารงไว้ซ่ ึ ง
จํานวนผูแ้ ทนขั้นตํ่าของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. และกระทรวงการคลัง เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 2 รายแรก (เว้นแต่ ING Bank N.V.
และกระทรวงการคลังจะตกลงเป็ นอย่างอื่น) ING Bank N.V. และกระทรวงการคลังต้องร่ วมกันเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารของธนาคาร และตราบเท่าที่ ING Bank N.V. เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ที่สุดของธนาคาร (โดยไม่นบั กระทรวงการคลัง) ING Bank N.V. มีสิทธิ เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
ปฏิ บตั ิ การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ประธานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Head of Retail) ประธานสายงานบริ หาร
ความเสี่ ยง (Chief Risk Officer) ซึ่ งการแต่ งตั้งบุ คคลดังกล่าวต้องได้รับมติ เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
คณะกรรมการของธนาคาร
ค. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. ยังถือหุ ้นในธนาคารในสัดส่ วนร้อยละ 10 หรื อมากกว่าของหุ ้นที่ออกจําหน่ าย
แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน มาตรฐานและนโยบายด้านสิ นเชื่อและการ
ให้สินเชื่อ ซึ่ งใช้เป็ นการทัว่ ไปในกลุ่มของ ING Bank N.V. ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมาย กฎระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานที่
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กํากับดูแลของธนาคารอนุญาตให้ทาํ ได้ อนึ่ ง ING Bank N.V. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญ
ของธนาคาร นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล และนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิ น รวมถึงลักษณะการดําเนิ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร
ง. ING Bank N.V. จะส่ งตัวแทนเป็ นกรรมการของธนาคารจํานวน 3 ท่ าน ซึ่ งไม่เกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดและไม่สามารถควบคุมการออกเสี ยงลงคะแนนของที่ประชุ มคณะกรรมการได้ นอกจากนี้ ING Bank
N.V. อาจจะแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายบริ หารในธนาคาร
7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ในด้ านธุ รกิจ
ประกันชีวติ
ในปี 2550 ธนาคารได้เข้าทําสัญญาเป็ นนายหน้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต ให้แก่ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต
จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน))
สรุ ป สั ญญาแต่ งตั้งธนาคารเป็ นนายหน้ าจําหน่ ายผลิตภั ณฑ์ ป ระกันชี วิต ให้ แก่ FWD Life Insurance
(“Bancassurance Product Distribution Agreement”)
ประเภทของรายการ
การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
วันที่ทาํ สัญญา
18 ธันวาคม 2550
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ บริการ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“นายหน้าประกันชีวติ ”)
ผู้รับบริการ: บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) (เดิมชื่อ
บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน))
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาขั้นต้น 10 ปี นับจากวันที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้
สาระสําคัญของสัญญานายหน้า (1) การแต่ งตั้งนายหน้ าประกันชีวติ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แต่งตั้งให้ธนาคารเป็ นนายหน้าจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต และธนาคาร
ตกลงรับเป็ นนายหน้าจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตตามข้อกําหนดเงื่อนไข
และข้อกําหนดของสัญญา
(2) หน้ าที่ของบริษทั
• จัดทําวิจยั เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจประกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• รับประกันชีวติ ของผูป้ ระกันชีวติ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละผลิตภัณฑ์
• สนับ สนุ น ให้ ธ นาคารและพนัก งานของธนาคารในการเป็ นนายหน้า
จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์ข องบริ ษ ทั ผ่า นธนาคารให้เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข อง
ทางการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานของธนาคาร
• ให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ วมมื อ กับ ธนาคารในด้า นการตลาด
โปรโมชัน่ เช่น ข้อมูลลูกค้า รายงานต่างๆ
• ให้บริ การดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเหมาะสม
• พัฒนาแผนดําเนินธุรกิจระยะกลางร่ วมกับธนาคาร
(3) หน้ าทีข่ องนายหน้ าประกันชีวติ
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ประเภทของรายการ
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การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
• จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตผ่านสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร และจัดสรร
ฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า ของธนาคารรวมถึ ง ข้ อ มู ล อื ่น ๆ ของธนาคาร และ
ผลิ ต ภั ณฑ์อื่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้ องกับธุ ร กิ จนายหน้า ประกันชี วิ ต ของธนาคาร
ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับ เกณฑ์ก ารรั ก ษาความลั บของข้อ มู ล ลู ก ค้า
นโยบายของธนาคารด้านการควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การ
ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• จัดทําวิจยั เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่ วมกัน
• จัดโปรโมชัน
่ และกิจกรรมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์
• พัฒนาแผนธุรกิจระยะกลางร่ วมกับบริ ษทั และจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ
ที่ทาํ ให้แผนธุรกิจดังกล่าวประสบความสําเร็ จ
(4) Operation Committee
• คู่สัญญาจะจัดตั้ง Operation Committee มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนิ นการ
ภายใต้สัญ ญานี้ คณะกรรมการจะมี ท้ ังหมด 8 ท่ า น โดยแต่ ละคู่ สัญ ญา
คัดเลือกมาฝ่ ายละ 4 ท่าน โดยสมาชิ กของ Operation Committee มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
• Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน
• Operation Committee จะพิจารณา และตัดสิ นใจในเรื่ องเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
• อนุ มตั ิ และทบทวนการจัดทําแผนงานระยะกลางสําหรั บการดําเนิ น
ธุ รกิ จประกันชี วิตผ่านธนาคาร เป็ นประจําทุกปี และประเมินผลการ
ดําเนินงานเป็ นรายเดือน
• อนุ มตั ิ การนํา เสนอขายผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อ การปรับปรุ งผลิตภัณ ฑ์
รวมถึ งการพิ จารณาเรื่ องค่ า เบี้ ย ประกัน และผลตอบแทนที่ให้กับ
ธนาคารและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้กบั ทางธนาคาร
• อนุ ม ั ติก ารส่ ง เสริ ม การขาย โดยรวมถึ ง การตลาด การสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และแผนการขาย
• จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
• การตัดสิ นใจในเรื่ องการจัดสรรต้นทุ น และค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดําเนินงานระหว่างธนาคารและบริ ษทั
(5) เงือ่ นไขในการมีผลบังคับใช้ ของสั ญญา
• ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ
• การอนุ มตั ิ ข อ้ ตกลงนี้ โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคาร
(ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารประจําปี 2551) ซึ่ งเป็ นไปตามกฎ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
ของการเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
และ
• ภายหลัง ING และ ISH เข้าซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็ จสิ้ นแล้ว
• ทําการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE ในการเป็ นตัวแทนธุ รกิจประกันชิ วิตผ่าน
ธนาคาร
(6) การยกเลิกสั ญญา
สัญญาฉบับนี้ ผลบังคับใช้ 10 ปี กรณี ที่ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดต้องการเจรจาต่ อรอง
เงื่อนไขในสัญญา จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนขึ้นปี ที่10 ของ
อายุสัญญา ถ้าเจรจาตกลงเงื่อนไขกันไม่ได้ภายในปี ที่ 10 ถือว่าสัญ ญาสิ้ นสุ ดลง
ณ สิ้ นปี ที่ 10 หากคู่สัญญาไม่มีการแจ้งความประสงค์ขอเจรจาเงื่อนไขสัญญา
ก่อนขึ้นปี ที่ 10 สัญญาจะได้รับการต่ออายุอตั โนมัติออกไปอีก 10 ปี
(7) ข้ อจํากัดในการทําธุรกิจ
ธนาคารหรื อกลุ่มของธนาคารจะไม่ดาํ เนิ นการในการเป็ นพันธมิตรด้านธุ รกิ จ
ประกันผ่านธนาคาร กับบริ ษทั ประกันชี วิตอื่น ๆ ในประเทศไทย เว้นแต่เป็ นไป
ตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในสัญญา

7.3.3 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ปี 2550 ธนาคารได้เข้าทําสัญญาแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายและรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น (Distribution Agent
Agreement) ให้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ING Funds”) โดยในปี 2556 บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ได้เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ และดําเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ
เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“UOBAMTH”) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็ น
ต้นมา
จากนโยบาย Open Architecture ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนําเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่
ครบถ้วน และหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจํากัดอื่นๆ
ของลูกค้า ธนาคารจึ งได้พิจารณาการเป็ นผูส้ นับสนุ นการจําหน่ าย รั บซื้ อคื น และสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน ให้กบั
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรายอื่น โดยจะเริ่ มให้บริ การได้ในปี 2557
โดยบริ ษทั จัดการแต่งตั้งธนาคารให้เป็ นผูส้ นับสนุ นการจําหน่ าย รับซื้ อคื น และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
หรื อ ให้ ค ํ าปรึ กษา ซึ่ งเป็ นไปตามเงื ่อ นไขและข้อ กํา หนดของสั ญ ญา รวมทั้ง เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกําหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคํานึ งถึง ผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสํารองต่างๆ ของธนาคาร
ตลอดจน เงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปั นผลของธนาคารต้องเป็ นไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3
สิ งหาคม 2551 ที่กาํ หนดว่า ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงิ นยังไม่ได้ตดั สิ นทรัพย์ที่เสี ยหายออกจากบัญชี หรื อยังกันเงิ น
สํารองสําหรับสิ นทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสี ยหายและไม่เสี ยหายไม่ครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปั นผล
หรื อเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผถู ้ ือหุ น้ มิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่ อง ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการบันทึ กบัญชี ของสถาบันการเงิ น หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่กาํ หนดว่า
สถาบันการเงินไม่ควรนํากําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง หรื อไม่มีกระแสเงินสดรับจริ งมาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กําไรที่เกิด
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และกําไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้น
และสถาบันการเงินไม่ควรนํากําไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้ อขายจริ ง ซึ่ งมีผลทําให้สถาบันการเงินมีกาํ ไร
สูงกว่าหรื อขาดทุนตํ่ากว่ากรณี ปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กําไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบัน
การเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้ อคืนหรื อมีสิทธิ ซ้ื อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2555 ซึ่ งจะเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้น
ไป ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ กาํ หนดให้ธนาคารดํา รงเงิ นกองทุ นส่ ว นเพิ่ มเพื ่อรองรั บ ผลขาดทุ นในภาวะวิ กฤต
(Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์ดาํ รงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า
ของธปท. ทั้งนี้ ในการดํารงอัตราส่ วนเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่ มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วน
เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด ให้ธนาคารพาณิ ชย์เก็บสะสมเงิ นกําไรสุ ทธิ บางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดตามสัดส่ วนที่กาํ หนด โดยจํากัดวิธีการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ของธนาคารพาณิ ชย์ (Earning distribution)ได้แก่ การ
จ่ายเงิ นปั นผล แม้ว่าจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี 2559 อย่างไรก็ตาม ธนาคารมุ่งที่จะดํารงเงิ นกองทุนให้อยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ตอ้ งดํารงเพิ่มเติม ตามแผนการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั นั้น เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการและแผนงานธุ รกิจของแต่
ละบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ างการจัดการ

8.1 โครงสร้ างองค์ กร
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8.2 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 7 คนกรรมการอิสระจํานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
จํานวนครั้งการ
การเข้าร่ วม
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1. นาย รังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ 1/ ประธานกรรมการ
9
9
2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการ
16
9
3. นาย ฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส กรรมการ
16
15
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas) ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
4. นาย สิ งหะ นิกรพันธุ์ 2/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นาย ราเชนทร์ พจนสุ นทร
กรรมการอิสระ
16
16
ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นาง ซุย-อิม อึง
กรรมการ
16
13
(Ms.Swee-Im Ung)
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
7. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
กรรมการ
16
16
ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
8. นาย วอน นิเจล ริ กเตอร์
กรรมการ
16
9
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
9. นาย อมร อัศวานันท์
กรรมการ
16
13
กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10. นาย คริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ
16
14
(Mr. Christopher John King)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายชื่อกรรมการ

11. พลเอก กมล แสนอิสระ
12. นาย บุญทักษ์ หวังเจริ ญ
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ตําแหน่ง

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

จํานวนครั้งการ
ประชุม
คณะกรรมการ
16

การเข้าร่ วม
ประชุม
คณะกรรมการ
16

16

16

หมายเหตุ :
1/
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 แทน นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
ที่ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556
2/
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2557 แทน นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ ที่ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่
30 พฤศจิกายน 2556
โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเป็ นประจําเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาํ เป็ น
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามแทนธนาคาร
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรื อ นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
1. หลักการของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดําเนินการในการกํากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่ อสัต ย์สุจริ ต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตาม
กฏหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกํากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสี ยและเหตุอนั ก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสี ยนั้น รวมถึงกําหนดและบังคับใช้มาตรการ
ต่างๆในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกหรื อองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกําลังให้เพียงพอสําหรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจําวันของธนาคาร
6. รับข้อมูลการบริ หารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย ทั้งนี้ เป็ นหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการ
ธนาคารมีส่วนได้เสี ย ซึ่ งทําให้กรรมการธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเหมาะสม
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8. กํากับดูแลผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอํานาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคําอธิ บายที่ชดั เจน
จากผูบ้ ริ หาร รวมถึงกําหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสิ นผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นาํ
ข้อมูลความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจาก
ธนาคารหรื อเป็ นไปตามกฎหมาย
2. หน้ าทีข่ องกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอํานาจการบริ หารจัดการและการดําเนินงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการดําเนินการตามกลยุทธ์ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดย
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1. อนุมตั ิกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ ยงและขั้นตอนการบริ หาร
จัดการด้านความเสี่ ยง
2. อนุมตั ิงบประมาณรวมถึงความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้ องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่ งในที่น้ ีรวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสี ยงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อกรณี ท่ีวงเงินกูเ้ กินกว่าอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
5. พิจารณาอนุมตั ิเพดานความเสี่ ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
กําหนด
6. กําหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สําหรับประเด็นที่สาํ คัญๆ ที่
ควรนําเสนอก่อนประเด็นทัว่ ไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดําเนินงาน
การวางแผนเงินทุน ความเสี่ ยงต่างๆ การประเมินผลการดําเนิ นงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และการกํากับดูแลการ
ดําเนินการต่างๆ เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์
7. พิจารณาอนุมตั ิอาํ นาจหน้าที่หรื อมอบอํานาจอนุมตั ิพิจารณาสิ นเชื่อ เพดานความเสี่ ยงด้านตลาด การเข้า
ครอบครองกิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรื อการรับรู ้หรื อการเริ่ มธุรกิจใหม่
ด้ านการกํากับการปฏิบตั งิ าน
1. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การถ่วงดุลอํานาจเพื่อการกํากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
2. พบปะผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นประจําเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่ อสารและการติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับเป้ าหมายของธนาคาร
3. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดําเนินการเพื่อให้
ธนาคารดํารงความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานที่กาํ กับดูแล
4. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคําแนะนําในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด และวงเงินสิ นเชื่อแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ในกรณี ท่ีได้รับอนุญาตหรื อต้อง
ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
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ด้ านการจัดการองค์ กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและการตัดสิ นใจ
เชิงกลยุทธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการทําหน้าที่และให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพการกํากับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่ องการเสนอชื่อและการคัดเลือกกรรมการ
ธนาคาร การจัดการเรื่ องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ไขจุดอ่อนที่มีและดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู ้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อน
มากขึ้น
5. คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหลักเมื่อจําเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสื บทอดผูบ้ ริ หารที่
เหมาะสม และผูส้ ื บทอดตําแหน่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริ หารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารตลอดจนผูบ้ ริ หารระดับสูงที่กาํ หนด
7. ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมี
ความชัดเจนทัว่ ทั้งองค์กร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิไว้
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8.3 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูบ้ ริ หารของธนาคาร ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร จํานวน 71 1 คน ดังนี้

1

ลําดับ
1
2

ชื่อ - สกุล
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ
นาย เอกพล ณ สงขลา

3
4

นางสาว ชมภูนุช ปฐมพร
นาย ภารไดย ธี ระธาดา

5
6
7
8
9

นางสาว ธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
นายศรชัย ผ่องสุ วรรณ
นาย เบอร์ นาร์ ด มารี -ชาน มอรี ส พอล
คุ๊ก
นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกลุ
นาง สุ ภาภรณ์ อังชัยสุ ขศิริ

10

นาย พิชยั จีรังค์สรรพสุข

11

นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธี ระเดช

12

นาง กาญจนา โรจวทัญ�ู

13
14

นางสาว สุ วมิ ล พรศาลนุวฒั น์
นาง มารี แรมลี

15

นาง ทามารา แวน เดน แบน

16
17

นางสาว กมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริ ญโชค
นาย ปพนธ์ มังคละธนะกุล

ตําแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กรและ
บรรษัทภิบาล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสื่ อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสอบทานสิ นเชื่ อ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารลูกค้ ารายย่ อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสาขา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารงานบริ การ
สาขา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจสาขา (บริ การและลูกค้า
สัมพันธ์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารกลุ่มลูกค้า
บุคคลระดับกลาง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารส่ งเสริ มการตลาด
ลูกค้าบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์เงินฝาก,
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์และช่องทาง
บริ การดิจิตอล
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจประกัน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

นอกเหนือจากผูบ้ ริ หารตามนิยามของ กลต. ธนาคารรวมถึงผูบ้ ริ หารในระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป และผูบ้ ริ หารในงาน

บัญชีหรื อการเงินที่เกี่ยวข้อง
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ลําดับ
18

ชื่อ - สกุล
นางสาว สุ กญั ญา ตรี เสน่ห์จิต

19

นาย พิชิต จงสฤษดิ์หวัง

20

นาย แซมมิว เย็น ไฟ ชุง

21

นาย เอศ ศิริวลั ลภ

22

นาย รังสรรค์ ฐามนกิจประสาท

23

นาย วิทยา สิ นทราพรรณทร

24
25

นาย ปิ ติ ตัณฑเกษม
นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

26

นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

27

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสิ นธุ์

28

นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์

29

นางสาว เทียนทิพย์ นาราช

30

นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

31
32
33
34

นาย ไตรรงค์ บุตรากาศ
นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กลุ
นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมตั ิ
นาย ปิ ติ กระแสเศียร

35
36

นาย ศรัณย์ ภู่พฒั น์
นาย วีระชัย อมรรัตน์

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารลูกค้าเอสเอ็ม
อีขนาดเล็ก
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารกลุ่มลูกค้า
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารผลิตภัณฑ์
และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารผลิตภัณฑ์
และการขายสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารช่องทางและ
ระบบสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารการตลาด
ลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารลูกค้ าธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
และลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
1 และรักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรม
สิ นเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจทหาร
และลูกค้าองค์กรรัฐ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ – กรุ งเทพฯ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ –
ภูมิภาค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจตลาดเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และธุรกิจการค้าต่างประเทศ
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ลําดับ
37

ชื่อ - สกุล
นาย จริ นทร์ พินธุโสภณ

38

นาง วัลลภา โปษยานนท์

39
40

นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน
นาย สุ นทร รักพาณิ ชย์

41

นาย มาร์ติน อเลน เซอร์ล

42
43

นางสาว สุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
นางสาว อรนุช ตันติเมธ

44

นาย แมกซองส์ ลาวาเล

45
46
47
48

นาย สมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
นาย คอร์เนเลียส เฮนริ คสั มาเรี ย
เดอ รอจ
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
นาย เสถียร ตันธนะสฤษดิ์

49
50
51

นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
นางสาว แวววลัย วัฒนา
นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

52
53
54
55
56
57
58
59

นาย เดวิด เบนจามิน วอร์
นาย เมธ กนกพิบลู
นางสาว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
นาย วรวุฒน์ โตเจริ ญธนาผล
นาย ชาญพิชยั ชินสําราญ
นาง ศุลีพร ประทิพพรกุล
นาย สุ รินทร์ มัธยธนา
นาง ประภาศิริ ขุนเจริ ญ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวาณิ ชธนกิจและ
ตลาดทุน-ตราสารหนี้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาธุรกิจลูกค้า
ขนาดใหญ่
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อ
ธุรกิจ และเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคและ
ธุรกิจขนาดย่อม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาสิ นทรัพย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยง
ด้านตลาด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยง
สิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการองค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
ธนาคาร 1
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าวางแผนธุ รกิจและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ผูอ้ าํ นวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทว่ั ไป
ผูอ้ าํ นวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกํากับธนาคาร
ผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้างบการเงิน
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ลําดับ
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่อ - สกุล
นาง จาริ ณี ยิม้ อุดม
นาง กมลมาลย์ สถาพร
นาง สุ ภาวดี วุฒิเทียร
นาง รวมพร นันทวงศ์
นาย ธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ
นาง นุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข
นาย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง
นาย ลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท
นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล

69

นางสาว อุบลลักษณ์ ลือวรวิญ�ู

70

นาง รัตนา ฤกษ์ขมุ ทรัพย์

71

นางสาว อุทุมพร คุณากร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี
รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าบัญชีพิเศษ
รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกํากับธนาคาร
ผูอ้ าํ นวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสบริ หารต้นทุน
รองผูอ้ าํ นวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารโซลูชน่ั ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารปฏิบตั ิการและ
บริ การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ การส่ วนกลาง

8.4 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายเอกพล ณ สงขลา ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั (รายละเอียดข้ อมูลประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ ทาํ งาน และประวัตกิ ารเข้ ารั บการฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านเลขานุการบริ ษทั ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่กาํ หนดและ
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกํากับดูแลติดตามการดําเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร
ฝ่ ายจัดการ และธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
ของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้การดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ ายจัดการ และ
ธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
(1) ควบคุมและกํากับดูแลให้ธนาคารดําเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสําคัญธนาคาร อาทิ หนังสื อรับรอง บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสื อมอบอํานาจ เป็ นต้น

ส่ วนที่ 2 หน้า 98

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

(3) ผลักดันแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทํานโยบาย และมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
(4) งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
(1) เป็ นที่ปรึ กษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
(2) ดูแล และควบคุมให้ดาํ เนินการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ต้ งั โดย
คณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
(3) เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมถึงจัดทํารายงานการประชุมที่ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติท่ีประชุม
ต่อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
(4) ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณี มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ /
กรรมการครบวาระ ตามข้อกําหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
(5) สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ธนาคาร ตามข้อกําหนดของทางการอยูเ่ สมอ
(6) ดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ
(7) ส่ งเสริ มการพัฒนากรรมการ
(8) จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
(9) ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่ องการประกันความรับ
ผิดของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3.

บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
(1) กํากับดูแลการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและ
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทําหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
(2) ดูแลเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุ น้

ส่ วนที่ 2 หน้า 99

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

8.5 การประชุมคณะกรรมการ
ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 16 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

จํานวนการประชุมตั้งแต่
ม.ค. – ธ.ค. 56
1. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร 1/
(ถึง 2 พฤษภาคม 2556)
2. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ 2/
(ตั้งแต่ 5 มิถนุ ายน 2556)
3. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
4. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)
5. ดร.วิจิตร สุ พินิจ 1/
(ถึง 12 เมษายน 2556)
6. นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ 1/
(Mr.James Park Stent)
(ตั้งแต่ 12 เมษายน 2556 ถึง
30 พฤศจิกายน 2556)
7. นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)
8. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
9. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายอมร อัศวานันท์
11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
12. พลเอก กมล แสนอิสระ
13. นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
14. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมกา คณะกรรมการ สรรหา กําหนด
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
รสิ นเชื่อ ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
ความเสี่ ยง
บรรษัทภิบาล
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ปัจจุบนั ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการ แทน นางเสาวนีย ์ กมลบุตร อนุมตั ิโดยที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีผล 5 มิถนุ ายน 2556

หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถ่ินพํานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2556 นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ
teleconferencing / videoconferencing
(2) นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2556, 6/2556, 10/2556 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุม
ผ่านระบบ teleconferencing / videoconferencing
(3) นางซุย-อิม อึง เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพํานักในประเทศไทย
• ในการประชุม คณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 5/2556, 6/2556 และ 12/2556 นางซุย-อิม อึง ร่ วมในการประชุมผ่าน
ระบบ teleconferencing
8.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ และคง
รักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี และนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
อนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจําตําแหน่ง (Retaining Fee)
 กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งจะได้รับเงินประจําตําแหน่งเพียงตําแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)  กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสําหรับทุกคณะที่ดาํ รงตําแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee)

 กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
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8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงิน ประกอบด้ วย

คณะกรรมการธนาคาร

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

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

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู ้
แทนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ทั้งนี้ กรณี ที่คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้ง
เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดําเนินการโดยค่าตอบแทนรวมจะอยูภ่ ายในจํานวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรวม 14 คน 1/ ในฐานะ
กรรมการธนาคาร และในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 31,999,400 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
รายละเอียด
1. นาง เสาวนีย ์ กมลบุตร2/
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จํานวน 1,590,000 บาท
(ถึง 2 พฤษภาคม 2556)
2. นาย รังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ 3/
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จํานวน 2,460,000 บาท
(ตั้งแต่ 5 มิถนุ ายน 2556)
3. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จํานวน 1,038,000 บาท
4. นาย ฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas) กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน
5,097,400 บาท
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รายชื่อกรรมการ
5. ดร.วิจิตร สุ พินิจ 2/
(ถึง 12 เมษายน 2556)
6. นาย เจมส์ พาร์ค สเตนท์ 2/ 4/
(ตั้งแต่ 12 เมษายน 2556 –
30 พฤศจิกายน 2556)
7. นาย ราเชนทร์ พจนสุ นทร

8. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

9. พลเอก กมล แสนอิสระ
10. นาย อมร อัศวานันท์

11. นาย คริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 797,600 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 1,812,800 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวน 3,436,200 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ กรรมการ
ในคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล จํานวน 4,440,600 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 2,114,400 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวน 3,394,800 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน
2,625,600 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ จํานวน 3,192,000 บาท
ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

12. นาง ซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)
13. นาย วอน นิ เจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
14. นาย บุญทักษ์ หวังเจริ ญ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของธนาคาร
1/
หมายเหตุ: ไม่รวมนายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน
นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ จากที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม 2557
2/
ปัจจุบนั ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
3/
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการ แทน นางเสาวนีย ์ กมลบุตร จากที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 5 มิถนุ ายน 2556
4/
นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.วิจิตร
สุ พินิจ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2556 และได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
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-

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
ไม่มี –
8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูบ้ ริ หารจํานวน 71 คนของธนาคารได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ น
มูลค่า 705 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หุน้ ตามโครงการ TMB PSBP 2010 (เฉพาะ
พนักงานที่เข้าร่ วมโครงการ) และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ตามนิยามของสํ านักงาน ก.ล.ต. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จดั การ หรือ
ผู้ดาํ รงตําแหน่ งระดับบริหารสี่ รายแรกนับต่ อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่ งเทียบเท่ ากับผู้ดาํ รงตําแหน่ งระดับบริหาร
รายทีส่ ่ี ทุกราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดาํ รงตําแหน่ งระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึน้
ไปหรือเทียบเท่ า ซึ่งในกรณีของธนาคาร ได้ จดั ให้ รวมถึงผู้บริหารในระดับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ขนึ้ ไป และผู้บริหารในงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ กีย่ วข้ อง)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมตั ิการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 ล้านหุน้ ให้แก่พนักงานของธนาคารตามโครงการ TMB
Performance Share Bonus 2010 หรื อโครงการ TMB PSBP 2010 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มคุณภาพการ
ทํางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสิ นใจและ
ดําเนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ โดยแรงจูงใจในระยะยาวดังกล่าวจะอยูใ่ น
รู ปแบบของหุ น้ สามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่ วมโครงการได้รับผลประโยชน์ซ่ ึ งพนักงาน
ดังกล่าวจะมีส่วนร่ วมในการสรรสร้างให้แก่ธนาคารในอนาคต
พนักงานทั้งหมดของธนาคารมีสิทธิ เลือกที่จะเข้าร่ วม
โครงการ TMB PSBP 2010 โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงจะเข้าร่ วมโครงการโดยอัตโนมัติ ผูบ้ ริ หารระดับสูงและพนักงานที่เข้า
ร่ วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนที่ผนั แปรตามผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเงินสดจํานวนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ได้รับ และจะได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ น้ ที่ได้รับการจัดสรรให้เป็ นโบนัส โดยให้ถือว่าหุ น้ ที่
จัดสรรให้เป็ นโบนัสนั้นเป็ นค่าตอบแทนที่ผนั แปรตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในส่ วนที่เหลือ และอาจมีการจัดสรร
เป็ นกรณี พิเศษสําหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 มีระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีการเสนอขายหุน้ ครั้งแรกหรื อวันที่หุน้
ทั้งหมดภายใต้โครงการ TMB PSBP 2010 ได้มีการออกครบถ้วนแล้ว แล้วแต่วา่ วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.7

บุคลากร
8.7.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 9,015 คน แบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กลยุทธ์องค์กร
ทรัพยากรบุคคล
บรรษัทภิบาล
สื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร

10
83
23
31
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

ตรวจสอบ
อื่นๆ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารลูกค้ ารายย่ อย
ธุรกิจสาขา
บริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
ส่ งเสริ มการตลาดลูกค้าบุคคล
ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก,ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม
กลยุทธ์และช่องทางบริ การดิจิตอล
ธุรกิจประกัน
อื่นๆ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารผลิตภัณฑ์และการขายสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
บริ หารช่องทางและระบบสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
บริ หารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
อื่นๆ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารลูกค้ าธุรกิจ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจและลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2
บริ หารลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
ลูกค้าธุรกิจ - กรุ งเทพฯ
ลูกค้าธุรกิจ - ภูมิภาค
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและธุรกิจการค้าต่างประเทศ
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14
4,290
1
59
45
22
122
10
613
635
3
22
69
37
26
2
2
52
26
32
2
64
43
13
2
75
148
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

ธุรกิจตลาดเงิน
อื่นๆ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง
พิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจ
สิ นเชื่อผูบ้ ริ โภคและธุรกิจขนาดย่อม
พัฒนาสิ นทรัพย์
บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
บริ หารความเสี่ ยงสิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์
กฎหมาย
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร
กํากับการปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านการเงิน
ควบคุมทางการเงิน
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
บริ หารเงิน
อื่นๆ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการและบริ การ
บริ การส่ วนกลาง
อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งหมด

60
47
46
260
165
18
67
74
42
40
8
113
28
21
3
239
690
265
51
9,015

8.7.2 การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
ในช่วงปี 2554-2556 พนักงานของธนาคาร มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้ น 8,968 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,106 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,015 คน
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8.7.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สําคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
ประเภทคดี
จํานวนคดี
1. กรณี ธนาคารฟ้ องร้องพนักงาน
1.1 เรื่ องการทุจริ ตของพนักงาน
7
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
4
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
3
1.2 เรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่โดยประมาท
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2. กรณี พนักงานฟ้ องร้องธนาคาร
2.1 เรื่ องสวัสดิการพนักงาน (ที่จอดรถยนต์)
1
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
1
2.2 เรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
12
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
10
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2
2.3 เรื่ องเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ
4
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
3
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
1
2.4 เรื่ องปรับลดตําแหน่ง
1
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
1
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.5 เรื่ องขอให้แก้ไขผลการประเมินผลงานปี
1
2549
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
1
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.6 เรื่ องขอให้จ่ายค่าทํางานวันหยุดพักผ่อน
4
ประจําปี
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
4
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.7 เรื่ องขอให้จ่ายเงินค่านายหน้าขายทรัพย์สิน
1
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
-คดีสิ้นสุ ดแล้ว
1

ณ 31 ธันวาคม 2556
สถานะ

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ศาลอาญาลงโทษจําคุก
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ศาลยกฟ้ อง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ถอนฟ้ อง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ศาลยกฟ้ อง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ไม่มี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ไม่มี

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ไม่มี
ไม่มี
ธนาคารชําระหนี้ตามคําพิพากษา
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8.7.4 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีวา่ พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นกําลังสําคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลสําเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ธนาคารจึงให้ความสําคัญในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน ให้
ได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ได้รับสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
เป็ นธรรม และอยู่ในระดับที่ทดั เทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กบั พนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานให้มี
ความเหมาะสมกับการจ่ายของตลาดและให้เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ
เพื่อตอบแทนการทํางาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือการทํางานต่างภูมิลาํ เนา ซึ่ งเพิ่มให้ในกรณี ท่ีทาํ งานบนพื้นที่เกาะ และพื้นที่
เสี่ ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อตอบแทนการทํางานสําหรับพนักงานสาขาที่เปิ ดให้บริ การ
7 วัน/สัปดาห์เป็ นต้น โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานประจําปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส
ประจําปี ตามผลงานประจําปี
ในปี 2556 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัล เงิน
ช่วยเหลือการทํางานต่างภูมิลาํ เนา เงินประจําตําแหน่ง ค่าทํางานล่วงเวลา หุน้ สามัญตามโครงการ TMB Performance Share
Bounus Program (PSBP) 2010 (เฉพาะพนักงานที่เข้าร่ วมโครงการ) และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 6,732 ล้าน
บาท
•

เงินช่ วยเหลือประเภทอืน่
ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท
ประกอบพิธีฮจั จ์ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณี ท่ีพนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเสี ยชีวติ ธนาคารได้
จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
•

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารร่ วมกับพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มหาชน ซึ่ งจด
ทะเบียนแล้ว ซึ่ งมีการควบคุมกํากับดูแลการบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ ายนายจ้างซึ่ ง
มาจากการแต่งตั้ง และกรรมการฝ่ ายลูกจ้างซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกกองทุน เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานสะสมเงินออม
ตามอัตราส่ วนที่ตอ้ งการส่ วนหนึ่งและธนาคารส่ งสมทบตามอัตราส่ วนตามอายุงานของพนักงานส่ วนหนึ่ง และมีรูปแบบการ
จัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 2-10 ของ
เงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็ นเงินก้อนสุ ดท้ายในการยังชีพด้วยความมัง่ คงหลังเกษียณอายุการทํางานของพนักงาน
•

•

สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอืน่
o สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนักงานในรุ ปแบบการประกัน
สุ ขภาพรักษาพยาบาลโดยผ่านบริ ษทั ประกันที่มีมาตรฐานการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพให้บริ การและ
คําแนะนําแก่พนักงานให้ได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการ
รักษาด้านทันตกรรม นอกจากนั้น ธนาคารยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้กบั พนักงานทุกระดับซึ่ ง
เป็ นการดูแลสุ ขภาพพนักงานในเชิงการป้ องกัน รวมทั้งจัดให้มีหอ้ งพยาบาลที่สาํ นักงานใหญ่และอาคาร
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แจ้งวัฒนะมีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้คาํ ปรึ กษาปัญหาสุ ขภาพให้กบั
พนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตียงผูป้ ่ วยรองรับการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับพนักงาน
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
o การทําประกันชีวติ กลุ่ม ทําประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลกลุ่ม และทําประกันสุ ขภาพและอุบตั เิ หตุระหว่ าง
เดินทางต่ างประเทศในธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความมัน่ คงในชีวติ การทํางานกับธนาคาร
ธนาคารได้ทาํ ประกันประเภทต่างๆ ให้กบั พนักงาน คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งในและนอกเวลาทํางาน
รวมถึงการจัดทําประกันชีวติ ให้กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่เสี่ ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ยะลา ปัตตานี นราธิ วาส และสงขลา
o สิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสิ นเชื่อ
พนักงานทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันโดยยึดหลักการให้บริ การ กระบวนการทํางานและ
คุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับลูกค้าของธนาคารรวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานยึดมัน่ ด้านวินยั ทางการเงิน
สิ นเชื่อสวัสดิการพนักงานประกอบด้วย
 สิ นเชื่ อสวัสดิการพนักงานเพื่อที่อยูอ่ าศัย
 สิ นเชื่ อสวัสดิการพนักงานเพื่อการอุปโภคบริ โภค
 สิ นเชื่ อสวัสดิการพนักงานเอนกประสงค์
 สิ นเชื่ อสวัสดิการ TMB Care ประกอบด้วย สิ นเชื่ อเพื่อการศึกษาบุตร และสิ นเชื่ อประสบภัย
พิบตั ิ
o กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้า
ร่ วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกีฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อ
เป็ นการสร้างสมดุลให้กบั การทํางานและชีวติ ส่ วนตัว รวมทั้งมีการปรับปรุ งสถานที่ในสํานักงานใหญ่เป็ น
ห้องสําหรับเล่นกีฬาและออกกําลังกาย
o ห้ องอาหาร เพื่อเป็ นสวัสดิการและอํานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน ธนาคารจึงได้ปรับปรุ งห้องอาหาร
สําหรับพนักงาน ณ อาคารสํานักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพ
รับประทานในสภาพแวดล้อมที่ดี
o ห้ องสมุดธนาคาร เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู ้ ธนาคารได้จดั ให้มีหอ้ งสมุด
เพื่อบริ การหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรี ยนรู ้
8.7.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• นโยบายพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับแผนธุ รกิจเป็ น
เรื่ องที่มีความสําคัญ และต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ (Leadership Development)
รวมทั้งการสร้างผูน้ าํ และเตรี ยมแผนรองรับผูส้ ื บทอด (Talent Development and Succession Plan) ยังถือเป็ นเรื่ องที่ มี
ความสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ ง ในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กบั บุคลากรของธนาคาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Expertise) ในแต่ละสายธุรกิจ
ธนาคารถื อ ว่ า การลงทุ น เพื ่อ พั ฒนาพนัก งานดัง กล่ า ว เป็ นการลงทุ น ระยะยาวเพื ่อ เพิ่ ม พู น และพัฒ นาขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากรให้มีค วามรู ้ ทั กษะ และพฤติ กรรมที ่เ หมาะสม โดยได้ จัด หลัก สู ต รฝึ กอบรมที ่มีวิ ท ยากร
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ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งสร้างวิทยากรภายในเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม รวมทั้งส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันภายในและระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานใหญ่ และสาขา
ทัว่ ประเทศ บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กร (TMB Core Value – TMB Way) เพื่อให้บุคลากรของธนาคารเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรม ควบคู่กบั การเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์ให้กบั
ลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ และเพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคารสื บไป
• การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
การจัดทําเส้ นทางการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒ นาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้ นํา (Core and Leadership
Competency Training Roadmap) หลังจากที่ธนาคารได้นาํ ระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิ งจากสมรรถนะหลัก (Core
Competency) สมรรถนะผูน้ าํ (Leadership Competency) และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional Competency) มา
เป็ นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแล้ว ในปี 2556 ธนาคารได้พฒั นาเส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าํ ให้กับผูบ้ ริ หารและพนักงานระดั บต่ างๆ ขึ้ น โดยนํ าปั จจัย สํา คั ญ ๆ มาใช้ ในการ
พิจารณา และแบ่งตามระดับความเชี่ยวชาญสมรรถนะ (Proficiency Level) ปั จจัยดังกล่าวหมายถึง พฤติ กรรมที่องค์กร
คาดหวัง (Key Behaviors) และทักษะ/ความชํานาญที่จาํ เป็ น (Required Skills) เพื่อวิเคราะห์หาเนื้ อหาหรื อหัวข้อที่พนักงาน
แต่ละระดับจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณาเลือกวิธีการพัฒนา (Development Methods) ทั้งการฝึ กอบรมใน
ห้องเรี ยน การสอนงาน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิ ทธิ ผลสูงสุ ด
สําหรับเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน (class-room training) ได้รับการจัดวางไว้ใน
Training Roadmap เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนําผูน้ าํ ของพนักงาน โดยธนาคารจะ
จัดการฝึ กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ใน Training Roadmap ให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสู ตรต่างๆ ตามแผน
เส้นทางการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าํ แล้ว ธนาคารยังได้จดั การฝึ กอบรมพนักงานในหลักสู ตร
ที่จาํ เป็ นเพือ่ การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์สินเชื่อ ความรู ้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์
ระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิ งานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผล โดยรู ปแบบการอบรมมีท้ งั การจัดอบรมในห้องเรี ยน (class-room training) และการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านระบบอิเล็กโทรนิคส์ (E-Learning)
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพและคุณภาพระบบงาน จากการที่ธนาคารได้นาํ หลักการและแนวคิด
ในการจัดการเพื่อบริ หารคุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึงได้จดั หลักสู ตร
ฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเหล่านี้แก่พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยงในการปฏิบตั งิ าน ธนาคารคํานึงถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งจะ
มีผลกระทบทั้งต่อลูกค้า ธนาคารและผูเ้ กี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การบริ หารความเสี่ ยงด้านข้อมูล
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ การรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ งาน เป็ นต้น โดยให้พนักงานเรี ยนรู ้ผ่าน
ระบบ E-Learning ของธนาคาร และกําหนดให้มีการวัดผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Pre-Post Test) เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
พนักงาน
ผลจากการจัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ในปี 2556 พนักงานได้รับการอบรมในห้องเรี ยน
โดยเฉลี่ยคนละ 40 ชัว่ โมงและการเรี ยน E-Learning โดยเฉลี่ยคนละ 6 ชัว่ โมง ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นการพัฒนา
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และยกระดับการเรี ยนรู ้ของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งผลดีโดยตรงต่อธุ รกิจ
และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร
8.7.6 มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารได้ให้ความสําคัญในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยปฏิบตั ิตามมาตรการด้านความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด และกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทาํ การ รวมทั้งได้กาํ หนดมาตรการด้านความปลอดภัยของธนาคารเพิ่มเติม ดังนี้
• แนวทางตามกฎหมาย
1. ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํ การ เพื่อทําหน้าที่ดูแล
เกี่ยวกับการกระทํา และ/หรื อ สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดจากเหตุอนั ทําให้เกิดการประสบอันตราย
การเจ็บป่ วยของผูป้ ฏิบตั ิงานอันเนื่องมาจากการทํางาน หรื อความเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องมาจากการทํางาน
หรื อเกี่ยวกับการทํางาน
2. ธนาคารจัดให้มีการฝึ กซ้อมอพยพหนีอคั คีภยั ให้แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นอาคารสํานักงาน เป็ นประจํา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. ธนาคารจัดให้มีการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โดยใช้เครื่ องมือ-อุปกรณ์ดบั เพลิงพื้นฐานให้แก่
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูแ้ ทนประจําหน่วยงานต่างๆ
4. ธนาคารจัดให้มีการตรวจสอบสภาพความมัน่ คง-แข็งแรง และปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ระบบ-อุปกรณ์
อาคารพื้นฐานและข้อกําหนดตามเทศบัญญัติ โดยผูต้ รวจสอบอาคารภายนอกตามที่กฎหมายกําหนดทุกปี
5. ธนาคารจัดให้มีแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจหลัก ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทยและจัดให้มีการ
ฝึ กซ้อม และรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1. ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยภายใน และบริ เวณโดยรอบอาคาร เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) และ
บันทึกภาพในระบบดิจิตอล (Digital) เก็บไว้โดยมีกาํ หนดเวลาไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบบป้ องกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Alarm and
Automatic Extinguisher) ภายในอาคารสํานักงาน ศูนย์ขอ้ มูล-ศูนย์สาํ รองข้อมูลสารสนเทศ (Data Center and
Disaster Recovery Center) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
(Building Automation Systems)
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดแู ล บริ การ จัดการระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบควบคุมความปลอดภัยของอาคาร
ให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของธนาคาร ทุกวันทําการและวันหยุดตลอด 24 ชัว่ โมง
3. จัดให้มีการฝึ กอบรม และฝึ กซ้อมการอพยพพนักงานออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ตามกําหนด ระยะเวลา
มาตรฐานเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง จนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็ นอาคารที่มีความปลอดภัยตามาตรฐาน
ในปี พ.ศ. 2549 จากสํานักงานที่วา่ การกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้องในการฝึ กซ้อมทุกครั้ง
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4. จัดให้มีมาตรการ เครื่ องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด และเครื่ องมือสื่ อสาร ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะทุกชนิด การตรวจสอบสิ่ งผิดปกติ หรื อวัตถุตอ้ ง
สงสัย เป็ นต้น
5. จัดให้มีแผนประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั เอกชน เช่น กองทัพ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ การไฟฟ้ านครหลวง การประปานครหลวง ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์และการสื่ อสาร สถานีตาํ รวจดับเพลิง
โรงพยาบาล และสํานักงานเขต จัดทําแผนให้ความช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
6. จัดการฝึ กอบรมพนักงานด้านการบริ หาร-จัดการอาคาร การบํารุ งรักษาระบบ-อุปกรณ์อาคารพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ระบบควบคุมความปลอดภัย และจัดให้มีการทดสอบความพร้อมอย่างสมํ่าเสมอ
ทั้งนี้ ธนาคารได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลอัตราการหยุดงานของพนักงานเนื่องจากเกิดการเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ
โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิงาน พบว่าในปี 2556 อัตราดังกล่าวเป็ นศูนย์
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การกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ( “ธนาคาร”) ได้ดาํ เนินกิจการโดยยึดหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลในระดับสู ง ซึ่ งหมายถึง การที่ธนาคารมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส มุ่งเน้นความ
ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ปราศจากการคอร์รัปชัน่ โดยทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบการทํางานของธนาคารได้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ
ความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย จึงกล่าวได้วา่ แนวการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นการบริ หารจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่ธนาคาร
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2549 วันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้อนุมตั ิ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศใช้โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรของธนาคารทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมการ
ธนาคาร ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน พึงยึดถือปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการ
พิจารณาและกลัน่ กรองเนื้ อหาของนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อกําหนดของทางการและ
มาตรฐานในระดับสากล โดยได้พิจารณาตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และ The Organisation for Economic CoOperation and Development ( OECD)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ คือ ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ โครงสร้างและ
บทบาทของคณะกรรมการ การบริ หารจัดการด้วยความโปร่ งใส การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมที่สําคัญของ
ธนาคารที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์หรื อเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และ
ปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืนให้กบั
ธนาคารและเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวโดยคํานึงถึงสิ ทธิ ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอื่นประกอบด้วยความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนํานโยบายการกํากับดูแลกิ จการไปปฏิ บตั ิ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายย่อยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิเฉพาะเรื่ อง ประกอบด้วย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อพึงปฏิบตั ิ และคู่มือปฏิบตั ิงานอื่นๆ เช่น
จริ ยธรรมธุ รกิจและจรรยาบรรณ การใช้ขอ้ มูลภายใน แนวทางการป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็ นต้น
คณะกรรมการได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลและติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งมีการ
ทบทวน และปรับปรุ ง ให้เหมาะสมเป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
การนําไปปฏิบตั ิก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้บริ ษทั
ลูกและบริ ษทั ย่อยได้มีการกําหนดและปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการด้วย
ในปี 2553 ที่ ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2553 ได้อนุมตั ิ TMB Corporate
Governance Framework ซึ่ งเป็ นกรอบแนวทางการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการของธนาคารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
TMB Corporate Governance Framework ได้กาํ หนดและแบ่งแยกขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ กับ ฝ่ ายจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) ให้มีความชัดเจน และกําหนดแนวทางการ
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บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส การดําเนิ นการที่สุจริ ตปราศจากคอร์ รัปชัน่ และตรวจสอบได้ ซึ่ งช่วยสร้างความ
เชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้การกํากับดูแลธนาคารเป็ นไปอย่างรัดกุม มีประสิ ทธิ ภาพ และครอบคลุมทุกด้าน คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กํากับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องสําคัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอี ยด คณะกรรมการชุ ดย่อยมี อาํ นาจในการตัดสิ นใจแทนคณะกรรมการโดยขึ้ นอยู่กบั อํานาจที่ได้รับ
มอบหมาย คณะกรรมการชุดย่อยหลัก ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา กําหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสิ นเชื่อ นอกจากนี้
คณะกรรมการชุดย่อยสามารถจัดให้มีคณะทํางานต่างๆ เพื่อมอบหมายให้พิจารณาศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่ องนั้นๆ ได้
ในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ และพิจารณาผูท้ ี่มีทกั ษะด้านวิชาชี พ ประสบการณ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน และไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์มาดํารงตําแหน่ง โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของทางการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับภารกิ จ มี
การแบ่ งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้ ําซ้อน และเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่ วยงานทางการ จัดให้มีการประชุ มอย่าง
สมํ่าเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็ นประจํา
คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบด้วย
9.2.1 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4. นายอมร
อัศวานันท์ กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
5. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาํ เป็ น โดยคําสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการดําเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และนําเสนองบประมาณประจําปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
2. ทบทวน และนําเสนอ หรื ออนุ มตั ิ การลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอํานาจที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ทบทวน และนําเสนอแผนธุ รกิ จใหม่ซ่ ึ งเป็ นกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนใน
บริ ษทั อื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่ งนําไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารแบรนด์และการสื่ อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดําเนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEC) และให้คาํ ปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่
เร่ งด่วนหรื อสําคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสําคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดําเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็ นตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ หรื อดําเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจหรื อมอบอํานาจช่ วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิไว้
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ธนาคารและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ *
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. พลเอก กมล แสนอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
3. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(Mr. Christopher John King)
หมายเหตุ * นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
10 มกราคม 2557 แทน นายเจมส์ พาร์ ค สเตนท์ ที่ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการอิ สระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
โดยมีนางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาํ เป็ น โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน
(Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยเป็ นประจํา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรื อการทําข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชี ในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรื อ
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของธนาคาร ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดําเนินการสอบสอบสวนโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัย และรายงาน
ผลการตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และผูส้ อบบัญชี ทราบ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ
หรื อการกระทํา ดังต่อไปนี้
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(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(2) กรณี ทุจริ ตหรื อข้อบ่งชี้วา่ อาจมีการทุจริ ต หรื อบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อข้อกําหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผูบ้ ริ ห ารไม่ ด ํ าเนิ น การให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลา ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทําดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และ
รายงานต่อธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดําเนินการแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบและ
การสั่งการของธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่ าเชื่ อถือของรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ในเครื อ การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกําหนดขึ้น เพื่อให้บริ ษทั ในเครื อถือปฏิบตั ิรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 1
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืนใดที่กฎหมายกําหนด
1

/ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบเพิ่มเติมในภาระกิจ ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินไตรมาสหนึ่ ง และไตรมาสสาม ก่อนนําส่ งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เดือนมิถนุ ายน 2553
(2) กํากับดูแลหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามนโยบายกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Policy) ซึ่ งได้รับ
ความเห็นชอบคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
รายชื่ อกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(Mr. Christopher John King)
โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทําหน้าที่เลขานุการ
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาํ เป็ นโดย
คําสัง่ ของประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผูแ้ ทน ประธาน หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ในกลุ่ม หรื อกิจการที่
ธนาคารมีสิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน
(ง) ผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. กลัน่ กรอง พิจารณาบุคคลสําหรับเสนอชื่อ และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่างๆ ตามข้อ 1
3. เสนอแผนสื บทอดตําแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. ทบทวนและติดตามให้มีการนํานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธี การ และแผนงานตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ไปปฏิบตั ิให้เกิด
ประสิ ทธิ ผล และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ด้ านกําหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบตั ิโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษทั ใน
กลุ่ม รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกําหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้าง
เพือ่ ให้มีความสอดคล้องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้ าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
การเพิ่มมูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การ
บริ หารความเสี่ ย งและผลการปฏิ บัติงานของแต่ ละบุ คคล และเที ยบเคี ยงได้กบั อัต ราผลตอบแทนในตลาด และให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจํานวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ )
3. อนุมตั ิค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้างของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(หรื อในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ)
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบี ยบ และแนวปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสู งสุ ด มีจริ ยธรรมตามแนว
ปฏิ บตั ิ ที่เป็ นสากล ตลอดจน ดูแล ติ ดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการดําเนิ นการและ
ประสิ ทธิ ผลของการดําเนินการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ดย่อยที่เหมาะสม ตลอดจน
บทบาท ขอบเขต อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้ าที่อนื่ ๆ
1. ดําเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น หรื อได้รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
2. จัดทํารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการทํางานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่กาํ กับดูแลธนาคาร ผูถ้ ือหุ น้
และสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด หรื อตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นางซุย-อิม อึง
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Ms. Swee-Im Ung)
2. นายอมร
อัศวานันท์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
3. นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
4. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5. นายยัน อองรี แวน วาลเลน *
กรรมการ / ประธานเจ้า หน้า ที ่บ ริ ห าร ผูบ้ ริ หารธนาคาร
(Mr. Jan Henri Van Wellen)
ด้านบริ หารความเสี่ ยง
หมายเหตุ :
* นายยัน อองรี แวน วาลเลน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 แทน นาย
ยัน ชเคาท์ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556
โดยมี นางสาวอรนุช ตันติเมธ ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีการประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง หรื อตามที่จาํ เป็ น โดยคําสั่งของประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
2.1 นําเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงที่
สําคัญ เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้าน
กลยุทธ์และด้านชื่อเสี ยง และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
2.1.1 ให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับ
ความเสี่ ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
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2.1.2 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมตั ิระดับความเสี่ ยง (Risk Level) และการกระจุกตัว
ของความเสี่ ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้ โดยอยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
2.1.3 อนุมตั ินโยบายและกรอบงานที่สาํ คัญเพื่อใช้กาํ กับการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลความเสี่ ยง (Risk Governance) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2.2 วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งกลยุทธ์ดงั กล่าวต้องสามารถประเมิน
ติดตาม และดูแลได้วา่ ระดับความเสี่ ยงของสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2.2.1 อนุมตั ิเพดานความเสี่ ยงส่ วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและกรอบ
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร รวมถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความ
เสี่ ยง
2.2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ ยงทั้งหมด รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งครอบคลุมถึงการควบคุม
ภายใน และการกํากับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
2.3 อนุมตั ิการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
2.4 รายงานผลการปฏิบตั ิในเรื่ องบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งมาตรการในการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานเรื่ องที่มีความจําเป็ นต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้การนํานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5 ให้คาํ แนะนําในการพัฒนาและการรั กษาไว้ซ่ ึ งวัฒธรรมที่ส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยผ่านทาง วิธีปฏิ บตั ิ (Procedure) การฝึ กอบรม และการปฏิ บตั ิ ของผูน้ าํ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการกระทําของตนซึ่ งส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
2.6 ให้คาํ แนะนําในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้ระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
9.2.5 คณะกรรมการสิ นเชื่อ
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
2. นางซุย-อิม อึง
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Ms. Swee-Im Ung)
3. นายอมร
อัศวานันท์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5. นายยัน อองรี แวน วาลเลน *
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูบ้ ริ หารธนาคาร
(Mr. Jan Henri Van Wellen)
ด้านบริ หารความเสี่ ยง
หมายเหตุ :
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* นายยัน อองรี แวน วาลเลน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 แทน นาย
ยัน ชเคาท์ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556
โดยมี นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสิ นเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาํ เป็ น โดยคําสัง่ ของประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสิ นเชื่อ
(1) พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่เกินจากอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
(2) พิ จารณาอนุ มตั ิ ก ารลงทุ น ในเรื ่ องที ่เ กี ่ย วกับ ธุ ร กรรมปกติ ข องธนาคาร และการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที ่
นอกเหนือจากอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
(3) พิจารณาทบทวนรายการสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขนาดกลางและขนาดใหญ่
(4) กําหนดและทบทวนกลยุทธ์และพัฒนาด้านสิ นเชื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นที่
เหมาะสมแก่คณะกรรมการธนาคาร
(5) ทบทวนสิ นเชื่อและการลงทุนของธนาคาร
9.2.6 คณะกรรมการและคณะทํางานต่ างๆ
ด้ านนโยบาย ประกอบด้ วยคณะกรรมการหลัก 5 คณะ ได้ แก่
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
มีภาระหน้าที่ดาํ เนิ นการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กํากับดูแลให้มีการทบทวนการดําเนิ นงานให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย และกลยุทธ์ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมตั ิแผนธุ รกิจ งบประมาณประจําปี
และแผนอัตรากําลัง รวมทั้งควบคุมจํานวนพนักงานให้เป็ นไปตามแผน พิจารณาและอนุมตั ิการลงทุน โครงการสําคัญต่างๆ
ของธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่ อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดําเนินการเพื่อกอบกูส้ ถานการณ์ ตลอดจน
แก้ไขปั ญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิ น รวมทั้งพิ จารณากลยุทธ์การดําเนิ นงานของบริ ษทั ในเครื อและทบทวนผลการ
ดําเนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
มีภาระหน้าที่กาํ หนด วางกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิการในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพย์ และ
หนี้สิน รวมทั้งให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิการทําธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ ยง
มีภาระหน้าที่ประเมิ นความถูกต้องและความพอเพี ยงของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ทบทวนและ
รับรองหรื ออนุ มตั ิ นโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบตั ิ งาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณา
สิ นเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การอนุมตั ิสินเชื่อสําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอํานาจอนุมตั ิท่ีได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
มีภาระหน้าที่ดูแลให้มีการพัฒนาเครื่ องมือและเทคนิคเพื่อใช้ในการวัดความเสี่ ยง อนุมตั ิมาตรฐานขั้นตํ่าและ
แนวทางการปฏิ บตั ิ งานของความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ กําหนดค่าเป้ าหมายสําหรั บดัชนี วดั ความเสี่ ยงหลัก กําหนด/ริ เริ่ ม
แผนการดําเนินการสําหรับเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่ได้รับรายงาน รวมทั้งอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่
5. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสั งคม
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มี ภ าระหน้าที่ให้ค าํ แนะนํา ปรึ กษา สนับสนุ น และเห็ นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการดําเนิ น
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็ นนวัตกรรมของธนาคาร ให้ความเห็นชอบในการพัฒนา การก่อตั้ง โครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่เป็ นโครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกําหนด
รวมถึงให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อให้โครงการสําเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย
ด้ านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภาระหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของธนาคาร รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สําคัญที่ เกี่ ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริ หารและปฏิบตั ิการ
ด้านเทคโนโลยี
ด้ านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีภาระหน้าที่พิจารณาอนุ มตั ิ กรอบการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐาน
การกําหนดค่าตอบแทน ระเบี ยบกฎเกณฑ์ แผนสื บทอดตําแหน่ งของผูบ้ ริ หาร การประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน การปรับ
เงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่าํ กว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร อนุมตั ิโครงสร้างการจัดลําดับ
ชั้นงาน (Job Grade) การจัดตําแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HR
Transformation รวมถึงโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
มีภาระหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน
มาตราฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบการให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ด้ านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย
คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
มีภาระหน้าที่ดาํ เนิ นการจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการ
พลังงานของอาคาร รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมหรื อจัดกิ จกรรมเพื ่อสร้ า งจิ ต สํา นึ กของบุ ค ลากร และสนับสนุ นในการ
ดําเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงพลังงาน และกฎหมาย
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการ
กรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีส่วนสําคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ดังนั้น เพือ่ เสริ มสร้างความเป็ นอิสระให้กบั คณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้กาํ หนดนโยบายในการพิจารณาเลือก
กรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชี พต่างๆ ที่ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็ น
อิสระ รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะ
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เป็ นผูพ้ ิ จารณาในเบื้ อ งต้นก่ อนนําเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่ กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งกรรมการอิ ส ระ โดย
คุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็ นไปตามที่ธนาคารกําหนดซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
ธนาคารได้กาํ หนดความหมายของ “กรรมการอิ สระ” ให้หมายถึ ง กรรมการที่เป็ นอิ สระจากผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกรายได้อย่างเท่ า
เทียมกัน โดยธนาคารได้กาํ หนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาํ หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึ งพฤติ การณ์อื่นทํานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
ธนาคารหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของธนาคารหรื อ
ตั้งแต่ย่สี ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชี ของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดอย่าง
ชัดเจนและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการสรรหา กํา หนดค่ า ตอบแทนและบรรษัท ภิ บาล มี หน้า ที่พิ จารณาสรรหาและ
กลัน่ กรองผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อเลือกตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่ งกรรมการธนาคารต่อไป ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของธนาคารและ
ของทางการรวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการดําเนิ นธุ รกิจ มีความเป็ นผูน้ าํ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และความคิดเชิ งกลยุทธ์ที่จะสามารถนําธนาคารไปสู่ การเติบโตที่
มัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคารด้วย
ในกรณี ตาํ แหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการที่จะมา
ดํารงตําแหน่ งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล โดยให้อยู่ใน
ตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
การแต่ งตั้งกรรมการโดยที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ธนาคารกําหนดให้ใช้วิธีการพิ จารณาแต่ งตั้งเป็ นรายบุ คคล โดย
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
9.3.2 หลักเกณฑ์ การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทําหน้าที่ในการสรรหาและกลัน่ กรอง
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารงตําแหน่งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อกําหนดและข้อบังคับ
ของธนาคาร และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
สําหรับการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่บริ หารลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งตามความเหมาะสม
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ในกรณี ที่บ างตํ าแหน่ งได้มี ก ารกํา หนดวาระการดํ ารงตํ าแหน่ งไว้ชัด เจน คณะกรรมการสรรหา กํา หนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาดําเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบวาระดังกล่าว
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อย
ธนาคารกําหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้งในด้านการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย รวมถึงการจัด
องค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกํากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทาํ ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริ ษ ทั ย่อ ยเพื ่อ ดู แ ลรั กษาผลประโยชน์ใ นเงิ นลงทุ นของธนาคาร โดยได้กาํ หนดนโยบาย “การกํา กับแบบรวมกลุ่ ม ”
(Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็ นการกําหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงิ นรวมสําหรับบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในรู ปแบบและเนื้ อหาเดี ยวกันกับธนาคาร
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด รวมถึงการนําข้อมูลทางการเงิ นและบัญชี ดงั กล่าวมาเป็ น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมและติดตามผลการดําเนินงาน
2. นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย คือ การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ (Credit Risk Management)
รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) ซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ย่อย
3. นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็ นการกํา หนดนโยบายให้บ ริ ษ ทั ย่ อ ยต้อ งดํ าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ ภายใต้จ ริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จและการมี
จรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของธนาคาร และ TMB
Corporate Governance Framework
4. นโยบายด้านการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกําหนดนโยบายและสนับสนุนให้บริ ษทั ย่อยถือปฏิบตั ิเพื่อให้การดําเนิ นการของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตาม
นโยบายด้านการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่
การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายการทําธุ รกิ จกับผูม้ ีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกัน การปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบาย ประกาศและหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย การรู ้ จัก ตัว ตนของลู ก ค้า และการปฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
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5. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกําหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน
และส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิน ทั้งในด้านของการใช้ช่ื อและเครื่ องหมายการค้าและการเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริ ษทั ย่อย
6. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานตรวจสอบ (ตรวจสอบและสอบทานสิ นเชื่อ)
และบทบาทการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทภาระหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบ
บัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร
บริ ษทั ย่อยมีวฒั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2 การแต่ งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้การบริ หารจัดการและการควบคุมบริ ษทั ย่อยเป็ นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการกํากับดูแล คณะกรรมการ
จึงกําหนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร (กรณี การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การเฉพาะบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจการให้สินเชื่อหรื อธุ รกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายสิ นเชื่อทุกบริ ษทั ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยจะพิจารณานําเสนอกรรมการผูแ้ ทนจากผูบ้ ริ หาร
ของธนาคาร โดย
4.1 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนใหม่ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ
โดยผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อ โดยแนวปฏิบตั ิ
อื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะกําหนดขึ้นในอนาคต
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ให้นาํ เสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริ หาร เข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้
ตามความเหมาะสม
6. กรณี มีกรรมการผูแ้ ทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อทําหน้าที่เป็ นกรรมการ Lead
Director โดยจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป เพื่อเป็ นผูด้ าํ เนิ นการในการรวบรวม นําเสนอข้อมูล
และให้ความเห็นต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั
7. ผูท้ ่ีได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
8. พนักงานที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนต้องไม่มีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ในบริ ษทั ที่
ธนาคารส่ งเข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั
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9.4.3 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผูแ้ ทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรู ปที่
เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของธนาคารใน
บริ ษทั ที่เป็ นกรรมการ
3. ติ ดตามและควบคุมการดําเนิ นการของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
ธนาคารและหน่ วยงานที่กาํ กับดูแลธนาคารกําหนด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งไม่ให้เกิ ดประเด็นที่
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดําเนินการของบริ ษทั ย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ มีนยั สําคัญและอาจส่ งผลกระทบต่อ
ธนาคาร เช่ น การเพิ่ มทุ น/ลดทุ นของบริ ษ ทั ย่อ ย การซื้ อขาย/ควบรวมกิ จการ การเปลี่ย นแปลงฐานะทางการเงิ น การ
เปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด/กฎเกณฑ์ทางการ/กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิ ทธิ ของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
9.4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษทั ย่ อยต้ องขออนุมตั จิ ากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาํ คัญ ต่อการดําเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั
5. การขายสิ นทรัพย์ท่ีสาํ คัญในการดําเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุ รกิ จ / การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net
Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ / หยุดพักชําระหนี้ / ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การกูย้ ืมเงินที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการทําสัญญาคํ้าประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่ มีขนาด
รายการตั้งแต่ 15% ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่ องอื่นๆ ที่ ของบริ ษทั ย่อย กรรมการผูแ้ ทน หรื อ หน่วยงานที่กาํ กับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุ รกิ จของ
ธนาคารและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูแ้ ทนอย่างมีนยั สําคัญ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ ซึ่ งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้ ธนาคารจึงได้กาํ หนดให้ฝ่ายรายงานทางการเงินและภาษีเป็ นหน่วยงาน
เดียวที่ทาํ หน้าที่ในการนําส่ งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.
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โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อให้การกํากับดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของธนาคารเป็ นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กาํ หนดนโยบาย Confidential & Insider Information and Conflicts
of Interest เพื่อให้การดูแลในเรื่ องการเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารได้ก ํา หนดแนวทางปฏิ บัติ ในการซื้ อ /ขายและลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ธ นาคาร เพื ่อ กํา กับ ดู แ ลการซื้ อ /ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานซึ่ งอยู่ในตําแหน่งหรื อฐานะที่มีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของธนาคารแสวงหา
ผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองและ/หรื อเพื่อบุคคลอื่น โดยกําหนดให้พนักงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็ นประจํา
หรื อบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาส ห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ธนาคารในช่วงเวลาที่กาํ หนด (Blackout period)
ทั้งนี้ กํากับการปฏิบตั ิงานจะทําหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ ายจัดการ ในการบังคับใช้และให้มีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่
เหมาะสมในการติดตามการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทําความผิดวินยั และการกระทําผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชี พ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.6 ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
• ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ในรอบปี บัญชี ท่ีผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 11,208,000 บาท
• สํานักงานสอบบัญชี ที่ผูส
้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงาน
สอบบัญชีท่ีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีท่ีผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 496,000 บาท
9.6.2 ค่ าบริการอืน่ (Non-audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบพิเศษ รายงานสรุ ปกําไร
ขั้นต้ นจากการดํา เนิ นกิ จการแลกเปลี ่ยนตราสารและเงิ นตราต่ า งประเทศ ตรวจสอบการให้บริ การโอนเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบการจัดทําหนังสื อชี้ ชวนเพื่อประกอบการออกหุ น้ กู้ ให้แก่ ผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร
ในรอบปี บั ญชี ที่ผ่า นมา มี จาํ นวนเงิ นรวม 4,600,000 บาท และจะต้องจ่ า ยในอนาคต อันเกิ ด จากการตกลงที่ย งั
ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีท่ีผา่ นมา มีจาํ นวนเงินรวม 1,550,000 บาท
9.7 รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการยังคงมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจตามหลักธรรมาภิ บาลที่ดีดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ปราศจาก
การคอร์ รัปชัน่ และเป็ นธรรม รวมถึงการมีเจตนารมณ์อนั แน่ วแน่ ที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้ น
เที ยบเท่ามาตรฐานสากลในระดับสู ง ซึ่ งจากผลสํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยโดยสมาคมส่ งเสริ ม
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สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สถาบัน IOD) ในปี 2556 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได้ผลคะแนนอยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” (Excellent) อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ธนาคารได้นาํ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร รวมทั้งหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปใช้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องในรอบปี 2556 ดังนี้
9.7.1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการมี นโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ของตน และยึดมัน่ ที่จะ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนและ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ ได้แก่ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถือหุน้ สิ ทธิ ในการซื้ อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็ นอิสระ และการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่ม
ทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
ธนาคารได้กาํ หนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ปี ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิ น 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบระยะเวลาบัญชี (31 ธันวาคม) และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมายที่ใช้บงั คับจะต้องได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ ธนาคารจะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกรณี
ไป
ในการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น วาระการประชุ มและเอกสารต่ า งๆ ที ่เกี ่ย วข้อง ธนาคารได้นํ าส่ งให้ผูถ้ ื อ หุ ้น
ล่วงหน้า โดยอย่างน้อยที่สุดขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของทางการทั้งในเรื่ องระยะเวลาและ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีเวลาศึ กษาข้อมูลได้อย่าง
ละเอี ยด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง โดย
ธนาคารได้จดั ให้มีกรรมการอิสระเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าร่ วมประชุมและปฏิบตั ิหน้าที่
แทนผูถ้ ือหุน้ โดยครบถ้วน
คณะกรรมการมีนโยบายการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้มีการจัดส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าตามเวลาที่เหมาะสมโดยมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาและตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ น้ ในการพิจารณา
ลงมติ ในแต่ละวาระการประชุ มโดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ได้เต็มที่ และในวันประชุ มธนาคารได้จดั ให้มีข้ นั ตอนการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้า
ร่ วมประชุม
ในปี 2556 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 เมษายน 2556 ณ ห้อง
ออดิธอเรี ยม ชั้น 7 สํานักงานใหญ่ มีผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม 3,429 ราย จํานวนหุ น้ 30,436,867,952 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ
69.8896 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่ วมประชุมจํานวนทั้งสิ้ น 10 คน
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การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารได้ถือปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
1. การดําเนินการก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555 – วันที่ 31 มกราคม 2556
เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
ผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารทุ กรายจะได้รับข้อมูลรายละเอี ยดที่จาํ เป็ นและเพียงพอเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
ประชุ ม และวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยธนาคารได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 30 วันเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ก่อนได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสาร
ธนาคารมีการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมโดยมอบหมายให้ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํา กัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ย นหุ ้น ของธนาคาร เป็ นผูด้ ํ าเนิ น การจั ดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ มให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นทุ ก ราย พร้ อ ม
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงรายงาน
ประจําปี ของธนาคารในรู ปแบบแผ่นซี ดี ในหนังสื อเชิ ญประชุมมีการนําเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ อง
เสนอเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิ ญประชุ มได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่
จําเป็ นเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ นํามาแสดงตนในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ น้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ธนาคาร
ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ธนาคารได้ดาํ เนิ นการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน มีการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มี
ความรวดเร็ วและถูกต้อง พร้อมจัดทําใบลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุ มให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุ กราย รวมถึ งได้
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่ งผูถ้ ือหุ น้ ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื้นที่จอดรถ
สําหรับผูถ้ ือหุน้
ในการดําเนิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 ประธานกรรมการธนาคารทําหน้าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุ ม โดยมี ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยต่ างๆ เข้าร่ วมประชุ ม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล และประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ เพื่อทําหน้าที่
ชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
ต่างๆ เข้าร่ วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การประชุ มตามวาระ ประธานในที่ประชุ มได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ี แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ น้
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รั บทราบอย่างชัดเจน และเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้ น ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าที่เพื่อทําหน้าที่แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการริ ดรอนสิ ทธิ
ใดๆ ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่าง
กะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า และไม่จาํ กัดสิ ทธิ
ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาภายหลังการประชุมเริ่ ม เป็ นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ลงคะแนน
เสี ยง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามในทุ กวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานให้ค วามสําคัญกับข้อเสนอแนะหรื อ
ข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุน้ โดยได้มีการชี้แจงข้อซักถามที่สาํ คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนําข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
สําหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง ธนาคารได้ดาํ เนิ นการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส โดยได้
เชิ ญที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด และอาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นทําหน้าที่เป็ นสักขี
พยานในการตรวจสอบวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนใน
ทุกวาระ
ธนาคารได้จดั ให้มีการประเมินผลการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคาร เพื่อรวมรวมความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ธนาคารจะได้นาํ ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของ
ธนาคารในครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยมีการสรุ ปสาระสําคัญของแต่ละ
วาระที ่เ สนอต่ อ ที ่ประชุ ม ข้อซักถามของผูถ้ ื อหุ ้น คํา ชี้ แ จงของคณะกรรมการธนาคาร และประธานเจ้า หน้าที่บ ริ หาร
ตลอดจนมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสี ยงอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
3. การดําเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ธนาคารจะได้นาํ รายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่จะ
เสนอเพื่อรับรองในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งต่อไป ส่ งให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และได้
มีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tmbbank.com เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ ว รวมถึงได้จดั เก็บ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิงได้
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุ มในรู ปแบบ DVD เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ โดยธนาคารได้ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของธนาคารในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้
สนใจให้สอบถามได้ท่ีธนาคาร
จากการดําเนิ นการดังกล่าว ธนาคารได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2556
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
9.7.2 การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการมี เ จตนารมณ์ ที่มุ่ ง มัน่ ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ห ลั กการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ่ดี และมี น โยบายให้
ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทั้งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่ างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิ บตั ิ ดว้ ยความเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน ซึ่ ง
ธนาคารได้มีนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเสมอภาค ดังนี้
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1. การให้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ธนาคารได้ให้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มแก่ ผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายอย่างเท่าเที ยมกัน
ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม
แทน โดยธนาคารได้จดั ให้มีกรรมการอิสระ ซึ่ งไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมเป็ นบุคคลที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะ
ให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน หรื อผูถ้ ือหุ น้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
แทนด้วยก็ได้เช่นกัน
2. การให้ สิทธิในการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ธนาคารได้ให้สิทธิ ในการออกเสี ยงในที่ประชุ มเป็ นไปตามจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ ้น
ถืออยูโ่ ดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิ เท่ากับหนึ่งเสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และการนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่าง
เปิ ดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้างมากเป็ นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณี ที่กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสี ยง ธนาคารจัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถลงคะแนนเสี ยงได้ตามที่ตอ้ งการ โดยธนาคารได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผู ้
ถือหุ น้ ทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยง และดําเนิ นการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ ว พร้อมมี
การประมวลผลอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลคะแนนการออกเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบใน
แต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนการออกเสี ยงเป็ นจํานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และจํานวนบัตรเสี ย รวมถึง
ธนาคารได้มีการบันทึ กมติที่ประชุ มตามผลคะแนนของการออกเสี ยงในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
3. สิ ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ธนาคารได้มีวาระการพิ จารณาเลื อกตั้งกรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุ ค คล ซึ่ ง เป็ นการปฏิ บัติ ต ามหลักการกํา กับดู แ ลกิ จ การที่ดี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมี สิ ทธิ ที่จะเลื อกบุ ค คลที่เ ห็ นว่า มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งทําให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการนําเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นประจําทุกปี ด้วย
4. การให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยธนาคารได้เผยแพร่ ขอ้ มูลบนเว็บไซต์
ของธนาคาร เพื ่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบถึ งสิ ทธิ แ ละหลักเกณฑ์การพิ จารณาของธนาคารอย่า งชัด เจน รวมถึ งการกํา หนด
ระยะเวลาให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระประชุมและเสนอชื่ อบุคคลได้เป็ นการล่วงหน้า และเผยแพร่ สารสนเทศผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
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9.7.3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Role of Stakeholders)
คณะกรรมการมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่
แข่งขัน เจ้าหนี้ ผูล้ งทุน หน่วยงานราชการ สังคม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจัดให้มีระบบการ
รับเรื่ องร้องเรี ยนจากลูกค้าและดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมอย่างระมัดระวัง ธนาคารมีการเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ธนาคารดําเนิ นธุ รกิจด้วยหลักการแข่งขัน
ที่เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู ้ ศักยภาพ และประสิ ทธิ ภ าพในการทํา งานให้แ ก่ พ นักงานและมี การกํา หนดผลตอบแทนที่เ ป็ นธรรม รวมทั้ง
เสริ มสร้างวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีข้ ึนในองค์กร
เพื่อให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ กกลุ่มต่ า งได้รับสิ ทธิ อย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการมี นโยบาย
ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการปฏิบตั ติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1. นโยบายต่ อผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึ งถึงการสร้างความ
เจริ ญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ อันจะเป็ น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคาร ทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสูงขึ้นและการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าจูงใจ
2. นโยบายต่ อพนักงาน
คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุ ดและเป็ นปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จของธนาคาร
คณะกรรมการ จึ งมีนโยบายให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถให้เกิ ดศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานสูงสุ ด ธนาคารจัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มีสวัสดิการ
และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานและให้การเอา
ใจใส่ ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งส่ งเสริ มการทํางานเป็ นที ม ปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธนาคาร
ธนาคารได้เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่ งถื อเป็ นรากฐานสําคัญของธนาคารที่จะช่ วยให้
พนักงานทุกคนสามารถนําศักยภาพการทํางานของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีทศั นคติต่อการทํางานไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อร่ วมเป็ นพลังขับเคลื่อนธนาคารให้กา้ วไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป โดยวัฒนธรรม TMB WAY ประกอบด้วย การยึด
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่ อสารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communications) มุ่งมัน่ สร้างความสําเร็ จ (High
Performance) รู ้จกั บริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
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ธนาคารได้ปลูกฝังหลักการสําคัญในการปฏิบตั ิงาน 4 ประการที่สอดคล้องกับแบรนด์ Make THE Difference
ให้แก่พนักงานเพื่อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็ จอย่างโดดเด่น โดยหลักการสําคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย
1. ทัศนคติเพื่อการทําสิ่ งที่ดีกว่า (Why Not Attitude)
2. การมีความจริ งใจ (Genuine)
3. การมีความฉลาด รู ้จริ ง (Intelligent)
4. ความง่าย ใช้งานได้จริ ง (Simple & Easy)
ทั้งนี้ หลักการสําคัญ 4 ประการดังกล่าวจะช่วยเสริ มสร้างศักยภาพและบทบาทของพนักงานในการใช้พลังที่
มี อยู่ เพื ่อ ร่ วมกันผลักดั นให้ธนาคารบรรลุเ ป้ าหมาย และเพื ่อให้พนักงานทุ กคนสามารถทํางานในหน้า ที ่ไ ด้ อย่า งเต็ม
ศักยภาพและดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้
3. นโยบายต่ อลูกค้ า
คณะกรรมการมีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลกู ค้า
ของธนาคารได้รับบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ น
อย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลกู ค้า
คณะกรรมการได้ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการทํางานให้แก่พนักงานเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้กบั ลูกค้า
ของธนาคาร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
(1) รับรู ้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
(2) เข้าใจผลิตภัณฑ์ บริ การ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อนําเสนอสิ่ งที่ดีท่ีสุดให้กบั ลูกค้า
(3) ให้บริ การที่สะดวกและรวดเร็ วเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
(4) พร้อมที่จะทําในสิ่ งที่ทา้ ทายเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
(5) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดัง่ เช่นเป็ นของตนเอง
4. นโยบายต่ อคู่ค้า
ในการดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกับคู่คา้ ธนาคารให้ความสําคัญในการทําธุ รกิ จร่ วมกันในระยะยาวและยัง่ ยืนใน
ลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ดีต่อกัน คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างชัดเจน เช่นใน
การจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเป็ นระเบียบรัดกุม
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูง สุ ดร่ วมกัน ทั้งในส่ วนของคุณภาพ ราคา
เงื่อนไขต่างๆ จากสิ นค้าและบริ การต่างๆ
แนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
1. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างยุติธรรม ซื่ อสัตย์ เป็ นอิสระ
และโปร่ งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการ
จัดซื้ อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่ น เป็ นพนักงาน กรรมการ
หุน้ ส่ วนหรื อ ที่ปรึ กษาในบริ ษทั ผูข้ าย ไม่วา่ จะได้รับค่าตอบแทน หรื อไม่กต็ าม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสิ นจ้างจากผูข้ าย
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อสิ นนํ้าใจ
2
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4. กรณี พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรื อของ
กํานัลจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบเรื่ อง การรับของขวัญ ของกํานัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ได้กเู้ งินจากหรื อให้
กูย้ ืมแก่ผขู ้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาํ ลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูร้ ่ วมคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรื อ
ข้อมูลด้านเทคนิ คของการจัดหานอกเหนื อจากข้อมูลสาธารณะ ของผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรื อผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้ องกันความไม่โปร่ งใสของการคัดเลือกผูข้ ายและเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมแก่
ผูข้ ายทุกรายที่ได้เข้าร่ วมในการเสนอราคา
5. นโยบายต่ อเจ้ าหนี้
คณะกรรมการมีนโยบายในการรักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด โดยจะควบคุมดูแล
ให้มีการชําระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่ งครัดโดยไม่ใช้เงินกูย้ ืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน นอกจากนี้ ธนาคาร
จะดําเนิ นงานเพื่อให้เจ้าหนี้ มนั่ ใจในฐานะทางการเงิ นและความสามารถในการชําระหนี้ ที่ดีของธนาคาร ตลอดจนมีการ
รายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถกู ต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
6. นโยบายต่ อคู่แข่ งขัน
คณะกรรมการมีนโยบายดําเนิ นธุ รกิ จอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรี โดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ไม่
ทําลาย ทําให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อจํากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิ บตั ิต่อคู่แข่ งขัน
ธนาคารปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายเงินสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น และไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
7. นโยบายต่ อผู้ลงทุน
คณะกรรมการมีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายใน
กําหนดเวลาหรื อตามเวลาที่เหมาะสม
8. นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
คณะกรรมการมีนโยบายดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถื อปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบี ยบของ
หน่ วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด และให้ความร่ วมมือต่ อหน่ วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่ น การปฏิ บตั ิ ตาม
กฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
9. นโยบายต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมี
ความตั้งใจในการดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยมีนโยบายเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุ นช่ วยเหลือในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพของสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่หวั ข้อ 10 เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม)
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2. นโยบายการปฏิบตั ติ ามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการมีนโยบายการปฏิ บตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล ซึ่ งให้ความสําคัญต่อความเสมอภาคเท่า
เทียมกันของพนักงาน ธนาคารจะไม่กระทําการใดอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกําเนิ ด เชื่อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความ
พิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
3. นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิ์
คณะกรรมการมีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ กระทําการ หรื อแสวงหาประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แนวปฏิ บตั ิการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
ในการปฏิ บั ติงานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ การพัฒ นาระบบงาน การจั ดหาโปรแกรม และการจัด หา
อุปกรณ์เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฏหมายต่อกร
มทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทําซํ้า ดัดแปลง
เผยแพร่ ไม่วา่ จากสําเนาหรื อต้นฉบับทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อนําโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิ ทธิ์ ของธนาคาร / ไฟล์ EXE / เพลง
/ เกมส์ / ลิงค์อื่นๆ ที่ติดตั้งได้ทนั ที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
4. นโยบายการป้ องกันการทุจริตและการจ่ ายสิ นบน
คณะกรรมการให้ความสําคัญอย่างมากในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต การให้สินบน ตลอดจน การ
คอร์ รัปชัน่ ในธนาคาร โดยได้จดั ให้มีนโยบายป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) TMB Anti-Money
Laundering/Combating of financing Terrorism Policy ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี ยหายที่เกิดจากการกระทํา
ทุจริ ต โดยได้กาํ หนดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ตในธนาคาร รวมถึ ง ได้ก ํา หนดให้ มี ม าตรการป้ องกัน มิ ใ ห้
บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระทําความผิดทางกฎหมาย ได้แก่
1. การกําหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
2. การกําหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้ องกันและการตรวจจับทุจริ ต
3. การสร้างเครื อข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริ ตเพื่อสนับสนุ นหน่ วยงานต่ างๆ ของธนาคารในการ
ร่ วมกันและประสานงานการดําเนินกิจกรรมป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4. การกําหนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การกําหนดมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากการทุจริ ตแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
รวมถึงกําหนดสิ่ งที่คาดหวังจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสําคัญในการห้ามจ่ายหรื อรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจ หรื อการห้ามจ่าย
สิ นบนในการตกลงธุ รกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคารได้มีการจัดทํา นโยบายการให้ของขวัญ, เลี้ยงรับรอง
และต่อต้านการให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
(รายละเอียดเพิ่มเติ มเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 10
เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคม)
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5. นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือการร้ องเรียน
คณะกรรมการมีการจัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และระเบียบ ที่เกี่ยวกับการร้อง
ทุกข์ของพนักงาน เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารสามารถติดต่อสื่ อสาร แจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ในกรณี ที่พบเห็นการ
กระทําที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบตั ิผิดกฎหมาย การกระทําผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น ซึ่ งธนาคารได้จดั ให้มีช่องทางเพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนได้โดยสะดวกโดย
สามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงกําหนดให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบตั ิ ต่างๆ
เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อข้อร้องเรี ยนได้ถูกส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ ว และ
จะมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการดําเนิ นการของธนาคาร รวมถึงธนาคารได้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนให้ได้รับ
ความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
6. นโยบายดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการมีนโยบายที่เข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการระหว่างกัน ซึ่ งในการพิจารณารายการดังกล่าว ธนาคารได้ดาํ เนิ นการให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
และกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารได้มีการพิจารณารายการเหล่านี้ เสมือนเป็ นการทํารายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มีนโยบายการทําธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สําหรับพนักงาน เพื่อให้การทําธุ รกรรมที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส
สอดคล้องกับกับกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
7. นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ และจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ
กํากับดูแลหน่ วยงานต่างๆ ของธนาคารให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และ
กฎระเบียบของธนาคาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
8. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิ บตั ิที่ดีงามเพื่อรักษา ส่ งเสริ มเกียรติคุณ และชื่อเสี ยงของธนาคาร
คณะกรรมการได้จดั ให้มีจริ ยธรรมธุ รกิจและจรรยาบรรณให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงปฏิบตั ิตามเพื่อเป็ นหลัก
ประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทํางานประจําวันอันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
9.7.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการมีนโยบายเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิ นและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริ งอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยแสดงให้
เห็นถึงสถานภาพของการประกอบธุ รกิจและสถานะทางการเงิ นที่แท้จริ งของธนาคาร เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคาร
ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของธนาคารทั้ง
ในรู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
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การเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน
ธนาคารได้ให้ความสําคัญต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศ
และต่ างประเทศ โดยคํา นึ งถึ งคุ ณ ภาพความถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส ความเพี ยงพอ และทันต่ อเหตุ การณ์ ข องข้อมูล
สารสนเทศของธนาคารที่เปิ ดเผยให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ธนาคารได้จดั ให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้มี
โอกาสพบปะกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้ แจงผลการดําเนิ นงาน
รายไตรมาสและรายปี ตลอดจนเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อการดําเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาว
ธนาคารได้จดั ให้มีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทว่ั ไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุน
สร้างความเชื่อมัน่ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ธนาคารโดยในปี 2556 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ขอ้ มูลต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโอกาสสําคัญต่าง ๆ ดังนี้
รู ปแบบการเข้ าพบ
จํานวนครั้ง จํานวนบริษทั
การเข้าพบสัมภาษณ์แบบรายบริ ษทั (One-on-one Meeting)
52
64
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนแบบกลุ่ม
(Analyst and Investor Group Meeting)
6
101
การเดิ นทางไปพบผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน และการเข้าร่ วมประชุ มกับ
นักลงทุน (Non-deal Roadshow and Investor Conference)
8
84
รวม
66
249

จํานวนราย
85
156
111
352

ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น
28 สํานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-1178โทรสาร 02-299-1211หรื อ Email address
ที่ investor.rel@tmbbank.com หรื อเว็บไซต์ธนาคารที่ www.tmbbank.com
หรื อผูส้ นใจต้องการสอบถามข้อมูลผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริ การคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ น้
บรรษัทภิบาล ชั้น 28 สํานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2768-9 โทรสาร 02-299-2758
9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีจาํ นวนกรรมการที่เหมาะสมเป็ นไปตามสัดส่ วนอย่าง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่ม พร้อมกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีการถ่วงดุลอํานาจที่
เหมาะสม ไม่ ท าํ ให้บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งหรื อกลุ่ มใดกลุ่ ม หนึ่ ง มี อ าํ นาจโดยไม่ มีข ้ อจํา กัด นอกจากนี้ โครงสร้ า งของ
คณะกรรมการยังมีความหลากหลาย (Board Diversity) ด้วยประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็ นต้น
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2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อยหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิ สระแต่ละคนมี คุณสมบัติที่
ครบถ้วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางการและที่ธนาคารกําหนด ซึ่ งธนาคารได้กาํ หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้มีความ
เข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กาํ หนด
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการกําหนดวันประชุมในแต่ละปี ไว้ล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเป็ น ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่ องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นชอบ และประธานกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้มีการ
ประชุมร่ วมกันปี ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
ธนาคารได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุ มให้กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้
กรรมการมี เวลาเพี ยงพอในการศึ กษาข้อมูลเพื่อเตรี ยมตัวเข้าประชุ ม เลขานุ การคณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่า
กรรมการทุกคนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ มา
ก่อนล่วงหน้า กรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้อมูลที่จาํ เป็ นเพิ่มเติ มเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุ มจากฝ่ าย
จัดการได้ เลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บไว้
อย่างเป็ นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
กรรมการมีหน้าที่เข้าร่ วมการประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณี จาํ เป็ น อย่างไรก็ตาม กรรมการจะต้องเข้าร่ วมประชุ ม
อย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่จดั ขึ้นในแต่ละปี
ในการประชุม ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวนําเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาตามลําดับวาระ จัดสรรเวลาให้
ฝ่ ายจัดการนําเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิ ดเห็นในประเด็นที่สําคัญอย่าง
เต็มที่ และสรุ ปเป็ นมติที่ประชุม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
และจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนั้น
4. การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
ในปี 2556 กรรมการที ่ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิ ส ระได้มีการประชุ มระหว่างกันเองเพื ่ออภิ ป รายใน
ประเด็นต่างๆ ที่สาํ คัญ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารร่ วมอยูด่ ว้ ย
5. การแบ่ งแยกตําแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารมี การแบ่ งแยกตํา แหน่ งและการถ่ วงดุ ลของกรรมการที่ไ ม่เ ป็ นผูบ้ ริ หาร โดยประธานกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพื่อป้ องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอาํ นาจอย่างไม่มี
ข้อจํากัดและให้มีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม ประธานกรรมการจะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้จดั ตั้งขึ้ น และจะต้องไม่ร่วมในการบริ หารงานปกติ ประจําวัน ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรั บผิดชอบการ
บริ หารจัดการธนาคารเป็ นปกติประจําวันภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร ยกเว้น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ต้องไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานปกติประจําวันของธนาคาร ทั้งนี้ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
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6. นโยบายวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาํ หนดนโยบายวาระการดํา รงตํ าแหน่ งของกรรมการ โดยวาระการดํา รงตํา แหน่ งของ
กรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คือ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ท้ งั หมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กล่าวคือ กรรมการจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
7. นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น โดยกรรมการธนาคารสามารถดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริ ษทั และกรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุ รกิจ ซึ่ ง
การเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามในบริ ษทั นั้น หากเป็ นบริ ษทั ที่มิใช่กลุ่ม
ธุรกิจ ให้นบั แต่ละบริ ษทั เป็ นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
นอกจากนี้ กรรมการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกําหนด
ของทางการ และระเบียบของธนาคาร
8. การปฏิบัตหิ น้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการอนุมตั ินโยบาย พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
ธนาคาร เช่ น วิสัยทัศน์ พันธกิ จ แผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ งบประมาณประจําปี ทรัพยากรบุคคล อนุมตั ิ งบการเงิ น
และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามแผนงานและนโยบายที่กาํ หนดไว้
การกํากับการปฏิบัตติ ามกฏเกณฑ์ ของทางการ
คณะกรรมการได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิ บตั ิต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จอย่างถูกต้องและโปร่ งใส
ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในการกํากับดูแลให้ธนาคารมีมาตรการควบคุ มภายในที่ดี มีระบบการบริ หาร
จัด การที ่มีประสิ ทธิ ภ าพเพี ยงพอกับระดับความเสี ่ย งที ่ยอมรั บได้ มี ค วามเหมาะสมกับลักษณะงานหรื อกระบวนการ
ปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานนั้นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติ ด ตามการควบคุ มภายในอย่างสมํ่า เสมอ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็ นระยะๆ เพื่อปรับปรุ งให้มาตรการควบคุมภายในมีความ
รัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา
การบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ธนาคารมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยง และการรายงานความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ จัดให้มีเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ อย่างเพียงพอ
และครอบคลุมความเสี่ ยงทุกด้าน กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการควบคุมความเสี่ ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรั บได้ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ กํากับดูแลให้ธนาคารมี นโยบายการทํา
ธุ รกรรมด้านสิ นเชื่ อและการลงทุ น โดยพึงระมัดระวังเป็ นพิเศษในการให้สินเชื่อแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผูม้ ี
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อํานาจในการจัดการ หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กํากับดูแลให้มีนโยบายในการจัดการสิ นเชื่อด้อยคุณภาพหรื อการลงทุนที่มี
ปั ญหาตลอดจนการตั้งสํารองหนี้ ดอ้ ยคุณภาพให้พอเพียงกับความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่กาํ กับดูแลให้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงดําเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา
การดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน
คณะกรรมการได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในการกํา กับดูแลให้ธนาคารมี เงิ นกองทุ นในระดับที่มนั่ คงและเพี ยงพอที่จะ
รองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคต กํากับดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการหรื อเครื่ องมือที่ใช้ดูแลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับที่มน่ั คง
การดูแลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในการกํากับดู แลให้การบริ หารจัด การธุ รกิ จให้เ ป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
โปร่ งใส โดยกํากับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริ หารจัดการ ซึ่ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่
มี ส่ว นในเรื่ องใด จะต้อ งไม่เ ข้าร่ วมขบวนการพิ จารณาหรื ออนุ มตั ิ แ ละงดออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ รวมถึ งกํา กับดูแ ลให้
ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน
การปฏิบัตหิ น้ าที่ในฐานะกรรมการที่มธี รรมาภิบาลที่ดี
กรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อ
เกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจในธุรกรรมหรื อกิจการที่ตนมีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กาํ หนด กํากับดูแลให้ธนาคารมีจริ ยธรรมธุ รกิจหรื อจรรยาบรรณพนักงานอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร กํากับดูแลให้ธนาคารมีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) และการตรวจสอบถ่วงดุล (Check
and Balance) ที่เหมาะสม
9. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสี ยของกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ โดยกรรมการทุกคนต้องรายงานให้
ธนาคารทราบถึ งการมี ส่วนได้เสี ยของตนและของบุ คคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด กรรมการทุ กคนต้องจัดทํา
รายงานการมีส่วนได้เสี ยตามแบบรายงานที่ธนาคารกําหนด ตลอดจนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน และนําส่ ง
ธนาคารภายในระยะเวลาที่กาํ หนด นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายให้กรรมการมีการรายงานการซื้ อ-ขายหุน้ /ถือครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็ นประจําทุกเดือน
10. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ มีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานโดยตนเอง (Self-Assessment) ปี ละ 1 ครั้ ง เพื ่อ ให้
คณะกรรมการ ได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ ผลการปฏิบตั ิงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี ที่ผา่ นมา
ลักษณะการประเมินผล
ลักษณะการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1 .การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิ บตั ิ หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง และคณะกรรมการสิ นเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
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วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการชุ ดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้
ดํารงตําแหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง กรรมการธนาคารท่านอื่น (โดยสมัครใจ) และผูบ้ ริ หารของธนาคารที่ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่ วมในการประเมิน
ด้วย
11. การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศแก่ กรรมการใหม่ทุกครั้ งที่มีการแต่ งตั้ง และมอบ “คู่มือกรรมการ” เพื่อให้
กรรมการใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีการพบปะกับผูบ้ ริ หารธนาคารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ในรายละเอียด
ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุ นในการให้ความรู ้แก่กรรมการในการทําหน้าที่กรรมการธนาคาร โดยการอบรม
หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสู ตร
ได้แก่ หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) หรื อ หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รวมถึง
หลักสู ตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรื อการดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถใน
การปฏิ บตั ิ งาน โดยธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั หลักสู ตรภายในธนาคารแก่
กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
ธนาคาร
สําหรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พาํ นักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่ งเทียบเคี ยงได้กบั หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
อีกทั้งธนาคารยังสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) เช่นกัน
ในปี 2556 ธนาคารได้จดั ให้กรรมการเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตร Financial Institutions Governance Program
(FGP) ของสมาคม IOD จํานวน 4 คน
12. นโยบายแผนสื บทอดตําแหน่ งผู้บริหาร (Succession Plan)
คณะกรรมการกําหนดให้การสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ น
บุคคลากร คณะกรรมการได้จดั ให้มีนโยบาย แผนงานและกระบวนการต่างๆ ที่เชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
ทางธุรกิจ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ น และได้มีการจัดเตรี ยมบุคลากรทดแทนเพื่อให้
การดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มจากผูบ้ ริ หารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริ หาร
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10.

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความตั้งใจใน
การดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการแห่ งความยัง่ ยืน และจะเข้าไปมีส่วนร่ วม
สนับสนุ นช่ วยเหลื อ ในกิ จกรรมเพื ่อ ส่ งเสริ มคุ ณภาพของสังคมในด้ านต่ าง ๆ รวมทั้งมี การติ ดตามผลเพื ่อปรั บ ปรุ งให้
เหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคาร ไ ด้จดั ให้มีหน่วยงานกิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน สังกัดสื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร เพื่อทํา
หน้าที่ดูแลและส่ งเสริ มให้การดําเนินโครงการกิจกรรมด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุ นให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่ วมเป็ นจิตอาสาในการช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์
ต่ อชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมผ่านกิ จกรรมด้านต่ างๆ ของธนาคาร เพื่อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของชุ มชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม”)
3

3

10.1 นโยบายการความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารมีนโยบายให้ก ารดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั กับกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (stakeholders) ด้วยความรั บผิดชอบต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน
ธนาคารมุ่งมัน่ ดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อให้ธนาคารมี ผลประกอบการที่ดี โดยคํานึ งถึงการสร้างความเจริ ญเติ บโตของ
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขี ดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ อันจะเป็ นการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าจูงใจ
ธนาคารมุ่ ง มั่น ในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที ่ถู ก ต้อ งครบถ้ วนและเพี ย งพอต่ อ การตัด สิ น ใจของผู ้ ลงทุ น ภายใน
กําหนดเวลาหรื อตามเวลาที่เหมาะสม ให้ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุ นเห็ นภาพผลประกอบการที่ชัดเจน รวมถึ งแนวโน้มการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคต
ธนาคารใช้นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงโดยกําหนดกรอบความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน มี
ความโปร่ งใสในการดําเนินงาน นอกจากนี้ผทู ้ ่ีลงทุนในธนาคารสามารถมัน่ ใจได้ว่าธนาคารไม่มีส่วนร่ วมในธุ รกิจที่ขดั แย้ง
กับแนวคุณธรรมสากล
ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับ
บริ การและผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลกู ค้า
ธนาคารยึดมัน่ ในแบรนด์ Make THE Difference โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริ งให้กบั ลูกค้ารวมถึง
เป็ นผูบ้ ุกเบิกแนวทางให้เป็ นไปได้ในตลาดการให้บริ การทางการเงินของประเทศไทยสอดคล้องกับอัตตลักษณ์ของแบรนด์
ที่ธนาคารปลูกฝังให้แก่พนักงานเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้กบั ลูกค้าของธนาคาร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
(1) รับรู ้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
(2) เข้าใจผลิตภัณฑ์ บริ การ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อนําเสนอสิ่ งที่ดีท่ีสุดให้กบั ลูกค้า
(3) ให้บริ การที่สะดวกและรวดเร็ วเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
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(4) พร้อมที่จะทําในสิ่ งที่ทา้ ทายเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
(5) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดัง่ เช่นเป็ นของตนเอง

พนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสู งสุ ดและเป็ นปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็ จของธนาคาร พนักงานธนาคารทุกคน
ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถให้เกิ ดศักยภาพในการปฏิ บตั ิ งานสู งสุ ด โดยธนาคารจัดให้มีสภาพการจ้างที่
เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุ กคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน และเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี
มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งส่ งเสริ มการ
ทํางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน อีกทั้งการว่าจ้าง แต่งตั้งและ
โยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธนาคาร
ธนาคารได้เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่ งถือเป็ นรากฐานสําคัญของธนาคารที่จะช่วยให้พนักงาน
ทุกคนสามารถนําศักยภาพการทํางานของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีทศั นคติต่อการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อร่ วมเป็ นพลังขับเคลื่อนธนาคารให้กา้ วไปสู่ จุดมุ่งหมายต่อไป โดยวัฒนธรรม TMB WAY ประกอบด้วย ยึดลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่ อสารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communications) มุ่งมัน่ สร้างความสําเร็ จ (High
Performance) รู ้จกั บริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
นอกจากนี้ นโยบายทรัพยากรบุคคลของธนาคารมุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้ธนาคารเป็ นองค์กรที่สามารถดึ งดูด และ
รักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่ วมกันสร้างสรรค์ส่ิ งที่ดีอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย ความก้าวหน้าที่ชดั เจน (Clear Career)
การชื่นชมผลการปฎิบตั ิงาน (Performance Recognition) การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด (Best Development) และการสร้าง
วัฒนธรรม Make THE Difference (Make THE Difference Culture)
คู่ค้า
ในการดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกับคู่คา้ ธนาคารจะให้ความสําคัญในการทําธุ รกิ จร่ วมกันในระยะยาวและยัง่ ยืน ใน
ลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ดีต่อกัน ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างชัดเจน เช่ น ในการ
จัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเป็ นระเบียบรัดกุม เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน ทั้งในส่ วนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไข
ต่างๆ จากสิ นค้าและบริ การต่างๆ
3

3

เจ้ าหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด โดยจะควบคุมดูแลให้มีการ
ชําระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลง
การกูย้ ื มเงิ นอย่า งเคร่ งครั ด โดยไม่ ใช้เงิ นกูย้ ื มไปในทางที่ขดั ต่ อวัต ถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิ น นอกจากนี้ ธนาคารจะ
ดําเนิ นงานเพื่อให้เจ้าหนี้ มน่ั ใจในฐานะทางการเงิ นและความสามารถในการชําระหนี้ ที่ดีของธนาคาร ตลอดจนมี การ
รายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถกู ต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
คู่แข่ งขัน
ธนาคารดําเนิ นธุ รกิ จอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรี โดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริ ยธรรม ไม่ทาํ ลาย ทํา
ให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อจํากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
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นอกจากนี้ ธนาคารยินดี ให้ความร่ วมมือกับสถาบันการเงิ นอื่นๆในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของตลาดธนาคาร
พาณิ ชย์โดยรวม เพื่อความแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้นของสถาบันการเงินไทย
หน่ วยงานทางการ
ธนาคารดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบี ยบของหน่ วยงานทางการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด และให้ความร่ วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ธนาคารมี ความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตซึ่ งเป็ นเรื่ องสําคัญของ
ประเทศ โดยมีนโยบายมาตรการต่างๆที่ชดั เจนตามมาตรฐานสากล เช่น การปฏิบตั ิตามกฏหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
โดยสรุ ป ในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ดังที่ได้กล่าวมา ธนาคารมีหลักการในการดําเนิ นการ 8
ประการ ดังนี้
การประกอบกิจการเพือ่ ความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายเพื่อให้มีความโปร่ งใสในการประกอบกิ จการ รวมถึ งการบริ หารจัดการ การติ ดต่ อการค้า
สร้ า งความเชื ่อถื อ มัน่ ใจให้กับผูม้ ี ส่ วนได้ ส่วนเสี ย ทั้งหมด และมี การจั ดการที ่ดีใ นการบริ หารข้อมูลด้า นการค้ าที ่เ ป็ น
ความลับ มีการพัฒนานโยบายและกระบวนการที่จะจัดการกับการประกอบการการค้าและบริ การอย่างเป็ นธรรม
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ความสําคัญอย่างมากในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต โดยได้จดั ให้มีนโยบายป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี ยหายที่เกิดจากการกระทําทุจริ ต โดยได้
กําหนดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร รวมถึงได้กาํ หนดให้มีมาตรการป้ องกันมิให้บุคคลภายนอก มาใช้ธนาคารเป็ น
เครื่ องมือในการกระทําความผิดทางกฎหมาย ได้แก่
1. การกําหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
2. การกําหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้ องกันและการตรวจจับทุจริ ต
3. การสร้างเครื อข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริ ตเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารในการ
ร่ วมกันและประสานงานการดําเนินกิจกรรมป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4. การกําหนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การกํา หนดมาตรการเพื่อสร้ างความตระหนักถึ งความเสี่ ย งอันเนื่องมาจากการทุ จริ ตแก่ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน รวมถึงกําหนดสิ่ งที่คาดหวังจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสําคัญในการห้ามจ่ ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ หรื อการห้ามจ่ าย
สิ นบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความสําคัญต่ อความเสมอภาคเท่าเที ยมกันของพนักงาน ธนาคารจะไม่กระทําการใดอันเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่ อง
ถิ่นกําเนิด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
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การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงาน มี
การบริ หารจัดการพนักงานสัมพันธ์ และการจัดทํานโยบายด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน สนับสนุนการจัดชมรม และ
กิจกรรมของพนักงาน เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดี
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารมีนโยบายในการยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้ลกู ค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าธนาคาร สนับสนุนให้ลกู ค้ามีความสะดวกสบายในการได้รับบริ การ และให้ขอ้ มูลที่
แม่นยําและเที่ยงตรงกับลูกค้า ธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ในการทําความเข้าใจอุปสรรคและความไม่สะดวกที่ลูกค้า
ต้องเผชิญ รวมถึงความเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริ งต่อลูกค้า
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารให้การสนับสนุนชุมชนของพนักงาน และครวบครัวเพื่อให้มีชีวิตในการทํางานที่ดี เช่น การสนับสนุ น
การดําเนิ นการของชมรมเพื่อสังคมต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการดําเนิ นนโยบายในการกําหนดให้มีมาตรฐานการทํางานที่มี
ความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารมี บทบาทในการช่ วยดูแ ลรั กษาสิ่ งแวดล้อมจากการวางนโยบายด้า นสิ นเชื่อที่มีค วามระมัดระวังถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึงพร้อมส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทําธุ รกิจซึ่ งนําไปสู่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนิ นการบริ หารจัดการอาคารและสถานที่ของธนาคารที่จะสอดคล้องกับ
หลักการของ United Nation Global Compact (UNGC) เช่น การมีนโยบายบริ หารจัดการอาคารที่ให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องแก้ไขหรื อฟื้ นฟูการทําลายสิ่ งแวดล้อมในภายหลัง
นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ให้กบั ลูกค้าของธนาคาร ทั้งที่เป็ นผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุ ปการดําเนิ นการตามหลักการกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารได้
ดังนี้
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ผู้ถอื หุ้น
ลูกค้ า
พนักงานธนาคาร
หุ้นส่ วนทางธุรกิจ
เจ้ าหนี้
คู่แข่ งขัน
ผู้ลงทุน
หน่ วยงานทางการ

การประกอบ
กิจการด้ วยความ
เป็ นธรรม







ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การต่ อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชั่น





การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน



การปฏิบัตติ ่ อ
แรงงานอย่ างเป็ น
ธรรม
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ชุมชนหรือสั งคม







การดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้ อม

นวัตกรรมและ
เผยแพร่ นวัตกรรม
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10.2 รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานประจําปี พ.ศ. 2556 เพื่อเปิ ดเผยการดําเนิ นการของ
ธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุมการดําเนิ นงาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 และการรายงานอ้างอิงมาตรฐานตามรู ปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556
เนื้ อหาของรายงานประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลจากหน่ วยงานในธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงานนั้นๆ โดย
หน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรษัทภิ บาล, ทรั พยากรบุคคล, กฎหมาย, บริ หารความเสี่ ยง, กํากับการปฏิ บตั ิ งาน,
กิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน และอื่นๆ
10.3 รายละเอียดการดําเนินงาน
การดําเนิ นงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิ บตั ิ งานรายวันของ
ธนาคาร โดยยึดตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ธนาคารดําเนิ นธุ รกิจภายใต้นโยบายที่เน้นความถูกต้องและความเป็ นธรรม โดยส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การทางการเงินอย่างแท้จริ ง
ธนาคารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที ่ส ร้ า งประโยชน์ แ ก่ ลู ก ค้า และสั ง คม โดยไม่ มี ส่ ว นร่ วมในธุ ร กรรมที ่ข ัด ต่ อ
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ธนาคารดําเนิ นธุ รกิจด้วยหลักเกณฑ์สินเชื่อที่โปร่ งใสชัดเจน ตรวจสอบได้โดยมีโครงสร้างการ
กลัน่ กรองและตรวจสอบอย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร และสอดคล้องกับแนว
ปฏิ บตั ิ ที่ดีตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ธนาคารมีโครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการ การตรวจสอบ การสอบทานสิ นเชื่อ
การสอบทานการปรับโครงสร้างสิ นเชื่อ ซึ่ งดําเนิ นการควบคู่กนั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นธุ รกิจของธนาคารมีความเป็ น
ธรรมและสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
สําหรับการจัดซื้ อจัดจ้าง ธนาคารมีขอ้ กําหนดให้ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันและไม่กระทําการใดๆที่ฝ่าฝื น
สิ ทธิ บตั รหรื อลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นทุกขั้นตอนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่สั่งซื้ อ/สั่งจ้าง หากผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างทําผิดจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นทุกอย่างแก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้นผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ ง
มอบสิ นค้า/บริ การโดยสิ นค้า/บริ การที่ส่งมอบต้องเป็ นชนิด จํานวน คุณภาพ และมีลกั ษณะเดียวกับที่ระบุไว้ตามรายการใน
ใบสัง่ ซื้ อ/ใบสัง่ จ้าง เพื่อให้มนั่ ใจถึงความโปร่ งใสธนาคารมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างยุติธรรม ซื่ อสัตย์ เป็ นอิสระ
และโปร่ งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการ
จัดซื้ อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่ น เป็ นพนักงาน กรรมการ
หุน้ ส่ วนหรื อ ที่ปรึ กษาในบริ ษทั ผูข้ าย ไม่วา่ จะได้รับค่าตอบแทน หรื อไม่กต็ าม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสิ นจ้างจากผูข้ าย
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อสิ นนํ้าใจ
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4. กรณี พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรื อของ
กํานัลจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ อง การให้ หรื อรับของขวัญ การสังสรรค์รับรอง และการไม่ให้ และการไม่รับสิ นบน
(GIFT, ENTERTAINMENT & ANTI BRIBERY POLICY)
5. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ได้กเู้ งินจากหรื อให้
กูย้ ืมแก่ผขู ้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาํ ลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่ อผูร้ ่ วมคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรื อ
ข้อมูลด้านเทคนิ คของการจัดหานอกเหนื อจากข้อมูลสาธารณะ ของผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรื อผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้ องกันความไม่โปร่ งใสของการคัดเลือกผูข้ ายและเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมแก่
ผูข้ ายทุกรายที่ได้เข้าร่ วมในการเสนอราคา
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารทุกฝ่ าย
ประกอบด้วย ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และสังคม โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้มีความ
โปร่ งใสและปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทําให้เกิดความไม่
เป็ นธรรม และความเสี ยหายต่อธนาคาร หรื อต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั ธนาคารได้ให้ความสําคัญอย่างมากในการควบคุมและป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในธนาคารอยูแ่ ล้ว โดยได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ธนาคารกําหนดเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานมาโดยตลอด เช่น นโยบายป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ด้วย
มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมเพื่อลดความเสี ยหายที่เกิดจากการกระทําทุจริ ต นโยบายการให้หรื อการรับของขวัญ
การสังสรรค์รับรอง และการไม่ให้หรื อไม่รับสิ นบน รวมถึงการมีจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่ งถือเป็ นหลักคุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่พึงปฎิ บตั ิ ในการทํางาน อันจะนําไปสู่ การสร้างความน่ าเชื่อถือ และความไว้วางใจต่ อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ
ระเบี ยบการจัดหา เพื่อให้มีกระบวนการในการจัดซื้ อจัดจ้างที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยัง
กํา หนดให้มี ช่ อ งทางในการรั บ แจ้ง เบาะแส และข้อ ร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆ เพื ่อให้ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ของธนาคารสามารถ
ติ ดต่ อสื่ อสาร หรื อแจ้งเบาะแสในการกระทําที่ไม่ถูกต้องได้ เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อข้อร้ องเรี ยนได้รับการพิ จารณาอย่าง
เหมาะสมและอาจถูกส่ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
นอกจากนั้น ธนาคารได้มีการจัดทํา จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็ นหลักในการประพฤติ
ปฏิบตั ิและการใช้ดุลยพินิจทางศีลธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารซึ่ งประกอบด้วย
พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้นและสังคมโดยรวม โดยครอบคลุมเรื่ อง ความซื่อสัตย์ การรักษาความลับ การใช้ขอ้ มูลภายใน ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ตาํ แหน่งในทางมิชอบ การให้หรื อการรับของขวัญ หรื อของกํานัล การเลี้ยง หรื อการ
รับเลี้ยงจากบุคคลอื่น การทํางานภายนอกธนาคาร การสื่ อสารภายในและภายนอกองค์การและการทํากิจกรรม การดูแล
แบรนด์ การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของธนาคาร การดูแลรักษาทรัพย์สินของธนาคาร การประพฤติ ตนไม่
เหมาะสมและการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
ทั้งนี้ ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่สูงและมีการ
กําหนดขึ้นเพื่อยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน ปัจจุบนั ธนาคารได้เข้าร่ วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย
คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบในหลักการและหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ธนาคารปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และ
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เจตนารมณ์ พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่ ในอันที่จะดําเนินการให้สาํ เร็ จลุล่วง ซึ่ งขณะนี้ธนาคารอยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดให้มี
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ในภาพรวม รวมถึงปรับแนวปฏิบตั ิ ต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาํ หนดขึ้ น โดย
เตรี ยมดําเนินการเพิ่มเติมในส่ วนอื่นๆ ที่ธนาคารได้ปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั ให้เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานมาก
ขึ้น เพื่อที่จะสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่องต่อไป
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยธนาคารให้ความสําคัญต่อความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน ธนาคารไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่ อง
ถิ่นกําเนิด เชื่ อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
ตั้งแต่ ปี 2554 ธนาคารเปิ ดกว้างในการจัดจ้างพนักงานซึ่ งมีความพิ การ และได้ปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยธนาคารได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอกาสในสังคมต่อไป
4. การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารได้จดั ทํานโยบายและ กฎระเบี ยบ ในด้านต่างๆเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ น การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงาน
อย่างเป็ นธรรมดังนี้
4.1) จัดทํา TMB Staff Guidebook เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สาํ คัญซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานใน
ธนาคาร ซึ่ งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร “TMB WAY” แนวคิดหลัก สําหรับเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและการใช้
ชี วิตการเป็ นพนักงานธนาคาร รวมทั้งสิ ทธิ และหน้าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก HR
Website และ ได้จดั ทํารู ปเล่มสําหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกท่าน
4.2) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรบ. แรงงาน
สัม พันธ์ พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม พรบ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการพ.ศ.2550 โดยธนาคาร ได้จดั ทํา
ระเบี ยบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ภายในธนาคาร เช่น ระเบียบ เรื่ องข้อบังคับการทํางานตามที่
กฎหมายกําหนด คื อ เรื่ อง วัน-เวลาทํางาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน-สถานที่จ่ายค่ าจ้าง ตามปกติ /ค่ าล่วงเวลา/ค่ าทํางานใน
วันหยุด/การลา/วินยั และการลงโทษทางวินยั /การร้องทุกข์/การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย เป็ นต้น
4.3) ธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) ของพนักงานสอดคล้องกับทิศทาง
ของ ธนาคาร ที่มุ่งสู่การเป็ นองค์กรที่ส่งเสริ มและเห็นคุณค่าของความสามารถ ให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการธนาคาร
และผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน (Pay- for- Performance) เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าที่แท้จริ งให้กบั
พนักงานตามผลการปฏิบตั ิ งานและตามความรู ้ความสามารถ นอกจากนี้ ในทุกปี ธนาคารจะเปรี ยบเที ยบอัตราเงินเดือนให้
เทียบเคียงกับตลาด
4.4) ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการทํางานและดําเนิ นชี วิต เช่น กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม สวัสดิการเงินกู้ การรักษาพยาบาล ฯลฯ
4.5) ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานเรี ยนรู ้และรู ้จกั ตัวเอง เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้กา้ ว
ไปสู่ งานที่เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังกัด โดยได้รับการสนับสนุ นจากหัวหน้าและธนาคาร
อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กบั พนักงานอย่างทัว่ ถึง มี Knowledge Management เป็ นแหล่งที่รวบรวม
ความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้คน้ คว้าเพิ่มเติม มี E- learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง มีโครงการ“CAREER by ME”
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และ ระบบ Job Search สําหรับการค้นหาตําแหน่งงานที่สนใจภายในองค์กร เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่
ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6) ธนาคารมีนโยบายหลักในการพัฒนาพนักงานโดยให้ความรู ้ความเข้าใจถึงทักษะความสามารถในการ
ก้าวต่ อไปในการทํางาน ทั้งการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุ กระดับอย่างต่ อเนื่องและทัว่ ถึ ง โดยปรั บปรุ งเนื้ อหา
รู ปแบบและวิ ธี การฝึ กอบรมให้ทันสมัย เสมอ เพื่อพัฒ นาพนักงานให้มีทักษะความรู ้ ค วามจํา เป็ นในการทํา งาน และ
เตรี ยมพร้อมสําหรับการก้าวสู่หน้าที่ระดับสูงขึ้น นอกจากนั้นธนาคารยังเสริ มสร้างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดย
ปลุกจิตสํานึกและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อธนาคาร กระตุน้ ให้พนักงานร่ วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยูเ่ สมอ
4.7) ธนาคารให้ความสําคัญกับการสื่ อสารกับพนักงาน โดยจัดให้มี HR Message และ HR Website เพื่อ
เป็ นช่ องทางการติ ด ต่ อสื่ อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรื อพนักงานด้วยกันเองสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน นอกจากนี้ HR Website ยังเป็ นแหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานศึกษา
ข้อมูลได้ดว้ ยตนเองได้สะดวก ซึ่ งทําให้มีเวลาในการร่ วมกิจกรรมต่างๆของธนาคารได้มากขึ้น
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลัก TMB Way ซึ่ งเป็ นรากฐานสําคัญที่ช่วยให้พนักงานทุกคน
สามารถนําศักยภาพการทํางานของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยหลักการดังกล่าว ธนาคารได้ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อให้ธนาคารนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี "การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง" ในรู ปแบบของแบรนด์ Make THE Difference มีแนวทางในการทํางานที่ได้สื่อสาร
ให้พนักงานได้รับทราบและส่ งเสริ มให้เป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) ท้าทายสิ่ งที่เป็ นอยูเ่ พื่อปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
2) รู ้จกั ธุรกิจของเราเป็ นอย่างดี และมุ่งมัน่ ทําให้ส่วนงานที่เรารับผิดชอบได้มาตรฐานระดับโลก
3) เข้าใจความต้องการของลูกค้า ในทุกๆด้านและคิดค้นคําตอบที่ดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่ลกู ค้าอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน
4) สร้างคุณค่าโดยรวมให้สูงขึ้น กว่าเดิมสําหรับทุกฝ่ าย
5) ไม่ทาํ ให้ลกู ค้าเข้าใจผิด
6) ทําทุกอย่างให้เป็ นเรื่ องง่ายเสมอ
ดังนั้นพนักงานทุกคนในธนาคารจะมุ่งตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด รวมไปถึงการ
ส่ งมอบประสบการณ์ในแบบเฉพาะของ TMB ให้แก่ลูกค้า โดยที่ทางธนาคารจะมีการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับใช้ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการสื่ อสารการตลาด ที่มีความง่ายและโปร่ งใส เช่ น การยกระดับสิ ทธิ
ประโยชน์ข องผูใ้ ช้บั ญชี ทีเ อ็มบี โ ดยไม่ มีเ งื ่อนไข ซึ่ งการสื ่อสารการตลาดที ่มีค วามง่ า ยและโปร่ งใสเช่ นนี้ ได้ รับการ
ตอบสนองอย่างดีจากลูกค้าตลอดมา
สําหรับลูกค้าที่มีอุปสรรคในการใช้บริ การ ธนาคารมี ช่องทางการให้บริ การและแก้ไขให้ลูกค้างตลอด 24
ชัว่ โมงผ่าน ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ 1558 และสําหรับการร้องเรี ยนที่เป็ นเป็ นการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ที่เป็ น
ความลับ ธนาคารมีระบบรับการร้องเรี ยนตรงถึงหน่วยงานที่กาํ กับดูแลซึ่ งจะดําเนินการอย่างเคร่ งครัดในการปกป้ องข้อมูล
ที่ได้รับแจ้งมา
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นอกจากนี้ ธนาคารได้ด าํ เนิ น การเพื ่อประสบการณ์ ที่ดี ข องลูกค้ าอย่า งต่ อ เนื ่องด้ว ยการพัฒ นา Branded
Customer Experience ซึ่ งเป็ นการวางมาตรฐานการส่ งมอบประสบการณ์ท่ีดีต่อลูกค้าต่อไป
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุนการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม โดยวิธีการต่างๆดังนี้
6.1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆเพื่อให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วย
ชมรมเกี่ยวกับกี ฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายไปกับกิจกรรมต่างๆซึ่ ง เป็ นการสร้าง
สมดุลให้กบั การทํางานและชีวติ ส่ วนตัว สร้างความสุ ขให้เกิดในที่ทาํ งาน
6.2) จัดทําโครงการสํารวจและเสริ มสร้างความผูกพันของพนักงานตั้งแต่ปี 2552 เป็ นต้นมา โดยให้พนักงาน
ทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น เพื่อปรั บปรุ งบรรยากาศการทํางาน และสร้ างให้เกิ ดความผูกพันภายใน
หน่วยงาน
สําหรับการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมที่นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของธนาคาร มีรายละเอียดดังปรากฎ
ในหัวข้อ 10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นผลโดยตรงจากการใช้พลังงาน
งานของธนาคาร และจากทรัพยากรอืน่ ที่มีความจําเป็ นต่อธุ รกิ จประจําวัน ธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการปกป้ อง
รักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้สงั คมและการพัฒนาเศรษฐกิจมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
ธนาคารมีนโยบายไม่ทาํ ธุ รกิ จกับลูกค้าที่มีธุรกรรมซึ่ งอาจมีผลในด้านความเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวกับด้านการเงิ น
เช่ น ความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมและสังคมที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงของธนาคาร ธนาคารจึงได้เริ่ ม
พัฒนานโยบายและกรอบระยะเวลาในการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Risk
Policy) ตั้งแต่ตน้ ปี 2556 เพื่อเน้นยํ้าถึงมาตรการและวิธีปฏิบตั ิที่ดี โดยที่ผ่านมาการให้สินเชื่อสําหรับลูกค้าธุ รกิจ ได้มีการ
คัดกรองอุตสาหกรรมที่เล็งเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบโดยตรงออกจากการพิจารณาสิ นเชื่อ ดังจะเห็นได้ว่าธนาคารไม่ได้มี
ส่ วนร่ วมในการสนับสนุ นสิ นเชื่อที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจนเช่นในการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เป็ นต้น ทั้งนี้
ธนาคารจะได้พฒั นาบทบาทด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้ดาํ เนิ นการก่ อตั้งโครงการหลายโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปฏิ บตั ิ ของ United
Nation Global Compact (UNGC) โดยการบริ หารจัดการอาคารของธนาคาร มีหวั หน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ การส่ วนกลาง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ และริ เริ่ มพัฒนาการโครงการต่างๆ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ธนาคารได้ริ เริ่ มโครงการ Blue Planet ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์ใ นการประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการ Cooling Tower โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน 33 %ในปี 2556
• โครงการระบบบําบัดนํ้าเสี ย เป็ นระบบที่ช่วยบําบัดนํ้าเสี ยให้สะอาดอีกครั้งก่อนระบายออกจากอาคาร
• โครงการประหยัดไฟฟ้ า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ชนิ ดฟลูออเรสเซนต์เป็ นหลอด LED
พร้อมทั้งติดตั้งระบบปิ ดไฟอัตโนมัติหลังเวลา 6 โมงเย็น
• โครงการรี ไซเคิลกระดาษ ธนาคารบริ จาคกระดาษในสํานักงานให้กบั บริ ษทั เอกชนเพื่อนําไปรี ไซเคิล
เพื่อใช้ประโยชน์
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ธนาคารให้คาํ มัน่ สัญญาที่จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จากการดําเนิ นธุ รกิจหลักของธนาคาร
และกิจกรรมต่างๆ โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดการทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และ
ป้ องกันการดําเนินการที่จะส่ งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมโดยรวม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่ อสั งคม
องค์กรต่างๆทัว่ โลกขณะนี้ อยู่ระหว่างการพยายามพัฒนาสู่ บทบาทใหม่ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานของตนเองไม่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และนําหลักการของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนมาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารก็เป็ นหนึ่ งในองค์กรที่มีความตระหนักในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และมีส่วนทําให้สังคมดีข้ ึน รวมถึงการทําหน้าที่พลเมืองที่ดี จากการยึดมัน่ ในแบรนด์ Make THE
Difference ธนาคารสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่สงั คมด้วยนวัตกรรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
Make THE Difference ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์องค์กรใหม่ที่ธนาคารนําเสนอกับลูกค้า เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะ
นําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่แตกต่างนั้น เป็ นมากกว่าสโลแกนสวยหรู สาํ หรับข้อความโฆษณาทางการตลาด แต่คือ
แนวทางการทํางานและความตั้งใจจริ งจากธนาคาร ที่ตอ้ งการส่ งมอบสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้า
ทุกกลุ่มของธนาคาร ทุกวัน ไม่วา่ จะผ่านจากการให้บริ การของพนักงาน หรื อจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ทั้งบัญชี เงิน
ฝาก หรื อสิ นเชื่อก็ตาม ดังตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาสําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจและลูกค้าบุคคลมีดงั นี้
ลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
ธนาคารเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทยแห่ งแรกๆที่ให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) โดยธนาคารเชื่อว่า SME คือกําลังหลักที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่หลาย
แห่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ SME ได้ดีเท่าที่ควร
ธนาคารเห็ นความสําคัญของการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพตลอดทั้ง Supply Chain จึ งจัดตั้งโครงการ TMB
Efficiency Improvement for Supply Chain โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการธุ รกิจทั้งหมดของลูกค้าโดยการ
แก้ปั ญ หาในเชิ งทฤษฎี และปฏิ บัติผ่านบทเรี ย นและกิ จกรรมการสอน โดยมี วิทยากรและผูเ้ ชี่ย วชาญชั้นนํา ในแวดวง
อุ ต สาหกรรมมาให้ค าํ แนะนํา นอกจากจะได้ความรู ้ แ ล้ว เจ้าของธุ ร กิ จยังสามารถต่ อยอดความสัมพันธ์ ทางธุ ร กิ จได้
เนื่ องจากผูร้ ่ ว มโครงการจากอุต สาหกรรมเดี ย วกันจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ มเดี ย วกัน และเมื่อจบโครงการไปแล้ว ผูร้ ่ ว ม
โครงการยังสามารถรับคําปรึ กษาจากคลินิกและเข้าร่ วมงานสัมมนาอื่นๆจากทีเอ็มบีได้อีก
นอกจากนี้ ธนาคารยังออกผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ SME ได้แก่
• สิ นเชื่อ 3 เท่ า 3 ก๊ อก ที่ให้ SME เข้าถึงสิ นเชื่อในวงเงินที่สูงขึ้นและรวดเร็ วขึ้น
• One Bank Series: One Bank One Account บัญชี ธุรกรรมที่ช่วย SME ประหยัดค่าธรรมเนี ยมและ
บริ การทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง ส่ วนบริ การเสริ ม One Bank One Day
ช่วยให้ SME ฝากเช็คและได้เงินภายในวันเดียวกันโดยไม่ตอ้ งรอขั้นตอน cheque clearing ปกติ นอกจากนี้ One Bank One
Treasury นําเอาการบริ หารสภาพคล่อง (Liquidity Management) ที่เคยให้บริ การเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่มาปรับให้
เหมาะสมกับ SME อีกด้วย
• ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์ TMB SME ให้การดูแล SME เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง เพิ่มความสะดวกในการรับบริ การ
จากธนาคาร โดย SME แต่ละรายจะสามารถติดต่อพนักงานคนเดิมที่ดูแลได้ทางโทรศัพท์ อันจะช่วยสนับสนุนการทําธุ รกิจ
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ของลู ก ค้า ให้ด ํ าเนิ นไปได้อ ย่ า งต่ อ เนื ่อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสมื อ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่มี ผูจ้ ั ดการดู แ ล
ความสัมพันธ์ (Relationship Manager) คอยให้บริ การ
ลูกค้ าบุคคล :
ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งการลดข้อจํากัดต่างๆ ให้ลูกค้าได้มากที่สุด
โดยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ดังนี้
• บัญชี ประหยัดค่ าธรรมเนียม (บัญชี ธนาคาร No Fee และบัญชี ธนาคารธุ รกรรมทําฟรี ) เนื่องจาก
ปัจจุบนั ลูกค้าบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมการทําธุรกรรมทางการเงินจากช่องทางสาขาของธนาคาร มาเป็ นการทําธุ รกรรมผ่าน
เครื่ องอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเองมากขึ้น และเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคาร จึงเสนอบัญชีที่ลกู ค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ จากที่ไหน เวลาใด
ก็ได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลกับค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมต่างๆ ช่วยลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนียมเดือนละหลายร้อยบาท ซึ่ งอาจ
มากกว่าดอกเบี้ยที่ลกู ค้าจะได้รับจากบัญชีออมทรัพย์เสี ยอีก
• บัญชีฝากไม่ ประจํา เพราะในอดีต หากลูกค้าต้องการดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษ จําเป็ นต้องฝากเงิน
ในบัญชีเงินฝากประจํา และต้องมีเงินฝากขั้นตํ่าในจํานวนตามที่ธนาคารกําหนดเท่านั้น ซึ่ งส่ วนใหญ่กาํ หนดเป็ นหลักหมื่น
หรื อหลักแสนบาท ลูกค้าจะไม่สามารถทยอยออมเงินได้ และหากมีความจําเป็ นต้องใช้เงินและถอนเงินก้อนดังกล่าวออกมา
ก่อนครบกําหนด ลูกค้าจะเสี ยสิ ทธ์ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษนั้นไป ธนาคารจึงเล็งเห็นถึงข้อจํากัดในด้านนี้ ของลูกค้า บัญชี ฝาก
ไม่ประจํา ดอกเบี้ยสู ง จึงได้รับการพัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิดว่า หากลูกค้าต้องการออม เป็ นจํานวนเท่าใดก็สามารถออมได้
จําเป็ นต้องใช้เงินเมื่อใด ก็สามารถถอนได้ แม้จะเหลือเงินในบัญชีเพียง 1 บาท ก็ยงั คงได้รับดอกเบี้ยสูงเช่นเดิม
• บัตรเครดิต จากเดิมลูกค้าบัตรเครดิตจะผ่อนซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใด ต้องพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นๆ มีโปรโมชัน่ แบ่งจ่ายกับร้านค้าผูใ้ ห้บริ การหรื อไม่ ธนาคารจึงพัฒนาบริ การแบ่งจ่าย ทีเอ็มบี โซกู๊ด 0% 3 เดือนขึ้นมา
เพื่อปลดล็อกข้อจํากัดให้ลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารทุกราย โดยไม่ตอ้ งสมัครบริ การอื่นเพิ่ม ให้ลูกค้าตัดสิ นใจได้เองว่า
การใช้บตั รเครดิตเพื่อซื้ อสิ นค้าครั้งนี้ ยอดนี้ ต้องการทําการผ่อนซื้ อหรื อไม่ บนพื้นฐานว่าต้องไม่เสี ยดอกเบี้ย คือ 0% เป็ น
เวลา 3 เดือน เป็ นการเพิ่มอํานาจในการใช้จ่ายให้แก่ลกู ค้า โดยไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องประเภทร้านค้า ประเภทสิ นค้า และความถี่
ในการใช้บริ การ
10.4 การดําเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานทัว่ ทั้งธนาคาร สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม ธนาคารจึ งได้ตรวจสอบการดําเนิ นธุ รกิจของธนาคารที่เกิ ดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
เพื ่อ เป็ นการดํา เนิ นงานในเชิ ง ป้ องกัน และพัฒ นาให้เ กิ ด ความยัง่ ยื น กรณี ที่ธ นาคารถูกตรวจสอบหรื ออยู่ร ะหว่า งถู ก
ตรวจสอบโดยหน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ว่าการดําเนิ นงานของธนาคารมี การฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8
ประการ อย่างมีนยั ยะสําคัญหรื อไม่ โดยการตรวจสอบผลกระทบมีรายละเอียดตามหลักการทั้ง 8 ประการ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หลักการ
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม

ผลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ไม่มีกรณี ท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่มีกรณี ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกรณี ที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงข้อ 8.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไม่มีกรณี ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกรณี ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกรณี ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกรณี ที่เกี่ยวข้อง

10.5 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
นอกเหนือจากการดําเนินงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การปฏิบตั ิงานรายวันแล้ว ธนาคารยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการไฟ ฟ้ า
โครงการแห่ งการให้ ที่ยงั่ ยืนของธนาคารเพื่อเยาวชน เพราะการ “ให้” เพื่อคืนสิ่ งดีๆกลับสู่ สังคม เป็ นสิ่ งสําคัญ
ธนาคารจึ งเปิ ดโครงการ “ไฟ ฟ้ า” แห่ งแรกบนถนนประดิพทั ธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนใน
ชุมชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี ได้รู้จกั ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผา่ นกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรม
ด้านศิลปะ ด้านดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ ศิลปะป้ องกันตัว รวมถึง ทักษะด้านอาชี พ ทักษะด้านวิชาการ และ ทัศนคติในการ
ดํารงชี วิต โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น นอกจากนี้ โครงการ “ไฟ ฟ้ า” ยังเป็ นเวทีที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสทํางาน
ร่ วมกับชาวชุมชน พนักงานที เอ็มบี และ อาสาสมัครบุคคลภายนอกในการสร้างให้คืนกลับสู่ สังคมผ่านโครงการเปลี่ยน
ชุมชนที่แต่ละศูนย์ได้ดาํ เนิ นการ ปั จจุบนั โครงการ “ไฟ ฟ้ า” เปิ ดให้บริ การสามศูนย์บนถนนประดิพทั ธ์ ประชาอุทิศ และ
ถนนจันทน์
ในปี 2556 โครงการ “ไฟ ฟ้ า” ได้จุดประกายเยาวชนกว่า 100,000 คนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลผ่าน
โปรแกรมศิลปะและทักษะการดํารงชี วิตที่เปิ ดสอนที่ศูนย์ฯ โครงการเปลี่ยนชุมชน (Community Improvement Projects)
และ กิจกรรมศิลปะต่างๆ นอกจากนี้ พนักงานทีเอ็มบีจาก 380 สาขาทัว่ ประเทศได้ร่วมกันส่ งต่อแรงบันดาลใจสู่ ชุมชนใน
ละแวกใกล้เคียงสาขาผ่านกิจกรรม Fai-Fah In-a-Box กล่องบรรจุกิจกรรมศิลปะจากโครงการ “ไฟ ฟ้ า” ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทีเอ็มบีจากสาขาทัว่ ประเทศและลูกค้าได้ร่วมกันให้คืนกลับสู่สงั คมร่ วมกัน
• มูลนิธิทีเอ็มบี
ธนาคารให้ความสําคัญกับการให้คืนสู่ สังคม ด้วยปณิ ธานในความรับผิดชอบต่อสังคม ทีเอ็มบีให้การสนับสนุน
ในกิจกรรมที่ส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตัวอย่างเช่น โครงการ “ไฟ ฟ้ า” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และ
โครงการ Blue Planet ซึ่ งเป็ นโครงการส่ งเสริ มการประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อขยายการให้คืนกลับสู่
สังคม ที เ อ็มบี จึงได้ก่อ ตั้งมูล นิ ธิทีเ อ็มบี ข้ ึ น มาเมื่อเดื อนธันวาคม 2555 เพื่ อส่ งเสริ มการพัฒ นาเยาวชน ชุ มชน และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ในปี 2556 มูลนิ ธิทีเอ็มบี ได้มอบเงินบริ จาคจํานวนกว่าสามล้าน
บาทแก่มูลนิ ธิ EDF (The Education for Development Foundation) เพื่อเป็ นทุนการศึกษาแก่เด็กกําพร้าจากเหตุการณ์ความ
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ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งเงิ นบริ จาคจํานวนดังกล่าวมาจากรายได้จากการจําหน่ายบัตรกิจกรรม ธนาคาร
ING Parkrun 2013 การแข่งขันเดิน-วิง่ มินิมาราธอน และเงินบริ จาคจากลูกค้าและธนาคารทีเอ็มบี
2
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึง การบริหารจัดการความเสี่ ยง
ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร โดยให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และ
การกําหนดอํานาจและระดับในการอนุมตั ิรายการเพื่อความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทําหน้าที่กาํ กับดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารและรายการระหว่างกัน สายงานตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมประชุมด้วยทุกท่าน ได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่ งนําเสนอโดยหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผูต้ รวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตาม
องค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
บริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และได้ติดตามความคืบหน้าใน
การปรับปรุ งปัจจัยแวดล้อมของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ ายบริ หาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนําให้
ฝ่ ายบริ หารแก้ไขการดําเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจํา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ซึ่ ง
เป็ นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบตั ิภาระกิจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุ ป
สาระสําคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของหน่วยงาน
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กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance function) โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกําชับ
ให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรื อการทําข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชีในภาระกิจอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุมตั ิแผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบ
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามข้อกําหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผูต้ รวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ไข
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 20 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการในรายงานประจําปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนิ นงานและความร่ วมมือด้วยดีจากฝ่ ายจัดการของธนาคาร ทั้งได้เชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องเข้าชี้ แจงในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟั งคําชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ใน
เรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ และเชื่อถือได้ ตามหลักการ
บัญ ชี ที่รั บ รองทั่ว ไป รายการที ่อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ไ ด้ผ่ า นการตรวจสอบว่ า มี ค วามเหมาะสมและ
สมเหตุ ส มผล ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ เป็ นรายการธุ ร กิ จปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ซ่ ึ งมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี ภายนอกใน
ปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้พิจารณาถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูต้ รวจสอบบัญชี เห็ นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบในการเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน เอิ นส์ ท
แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจําปี 2557 ต่ อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่ อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารอยูใ่ นระดับดีและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปั จจัยความเสี่ ยงของสภาวะแวดล้อม ธนาคารยังคงให้
ความสําคัญกับการปฏิบตั ิและการบังคับใช้อย่างต่อเนื่ อง ให้การฝึ กอบรมที่จาํ เป็ นแก่พนักงาน รวมทั้งกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปัญหา มาตรการแก้ไข และมาตรการทางวินยั ต่อผูท้ ี่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบตั ิบงั เกิดผล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการฏิบตั งิ านของบริษทั
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ทาํ งาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
11.3.2 หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ทาํ งาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับงานกํากับดูแล
การปฏิ บตั ิงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกันทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างปี
ธนาคารได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ่ย วกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที ่เ กี ่ย วข้อ งกัน ซึ่ งประกอบด้ว ยคํา นิ ย ามและลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ นโยบายการกําหนดราคา สัญญาสําคัญที่ทาํ กับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ผลตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
ระดั บสู ง ผลประโยชน์ อื่นที ่จ่า ยแก่ ผูบ้ ริ หารระดั บสู ง รายการกับกิ จ การที ่เ กี ่ย วข้ องกันที ่เ กิ ด ขึ้ นในระหว่า งปี และ
ยอดคงค้างกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีระเบี ยบปฏิบตั ิ เรื่ อง การทําธุ รกรรมที่อาจมีหรื อเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้การทําธุ รกรรมในรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธนาคารทุกธุ รกรรมมีการปฏิ บตั ิ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ซึ่ ง
ได้แก่ ธุรกรรมด้านสิ นเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อ รวมถึงธุ รกรรมด้านอื่น ๆ
เช่น การเช่าหรื อให้เช่าทรัพย์สิน การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ การจัดซื้ อจัดจ้าง การทําสัญญาบริ การ การซื้ อหรื อขาย
ทรัพย์สิน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการ
ระหว่างกัน ธนาคารจะพิจารณารายการเหล่านี้ เสมือนเป็ นการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และธนาคารจะมีการเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อความโปร่ งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
12.3 การให้ บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในบริษทั ย่ อย หรือบริษทั ร่ วม แทนการถือหุ้นของธนาคาร
โดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้งถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม แทนการถือ
หุน้ ของธนาคารโดยตรง
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ส่ วนที่ 3: ฐานะการเงินและผลประกอบการ
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
ในการอ่านคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ผูล้ งทุนควรอ่านประกอบกับงบการเงินของธนาคาร ซึ่ งมีการ
ระบุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ ซึ่ งในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจและการตัดสิ นใจในการประมาณการข้อ
สมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การจัดทํางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1 งบการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดย คุณรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3734 และงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2556 ตรวจสอบโดย คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
13.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556
คุณรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของธนาคารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิ นดังกล่าวโดยให้สังเกต (ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 ในระหว่างปี
2554 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชี พบัญชี เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิ นนี้ และ (ข) หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที่ 16 เกี่ยวกับการที่ธนาคารมี
แผนการกันสํารองในอนาคต
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์ วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสํา หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์ วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสํา หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว โดยให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในระหว่างปี เนื่องจาก (ก) การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือ
ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และ (ข) การนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
ได้ปรั บย้อนหลังงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
ได้นาํ เสนองบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้และโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ส่ วนที่ 3 หน้า 161
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสํ าหรับระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุ ทธิ
สิ ทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก : รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

2556

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2555
ร้ อยละของ 2554
ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง สิ นทรัพย์
รวม
ใหม่ )
รวม
ใหม่ )
รวม

16,576
96,437
24,639
16,757
103,277

2.2
12.6
3.2
2.2
13.5

14,599
96,267
9,976
6,217
109,147

2.0
13.4
1.4
0.9
15.2

13,217
138,142
23,503
9,273
113,660

1.8
19.1
3.2
1.3
15.7

499,551
1,004
500,555
(77)
(31,400)
(68)
469,010
8
1,897
11,412
915
3,472
12,329
9,003
765,732

65.2
0.1
65.3
(4.1)
61.2
0.2
1.5
0.1
0.5
1.6
1.2
100.00

452,768
955
453,723
(49)
(24,805)
(118)
428,751
35
2,151
11,533
781
4,778
27,103
5,587
716,925

63.2
0.1
63.3
(3.5)
59.8
0.3
1.6
0.1
0.7
3.8
0.8
100.0

397,610
777
398,387
(14)
(21,598)
(157)
376,618
19
3,640
12,052
750
5,320
22,299
5,470
723,963

54.9
0.1
55.0
(3.0)
52.0
0.5
1.7
0.1
0.7
3.1
0.8
100.0
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เจ้าหนี้อ่ ืน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 44,108,738,479 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 43,606,322,266 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2555 : 43,549,920,569 หุน้ และ 31 ธันวาคม 2554 :
43,528,738,479 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2555 ร้ อยละของ 2554 ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง สิ นทรัพย์
รวม
ใหม่ )
รวม
ใหม่ )
รวม

529,606
66,038
3,276
24,639
363
16,499
38,173
8
5,998
1,424
539
1,023
5,252
11,061
703,899

69.2
8.6
0.4
3.2
2.2
5.0
0.8
0.2
0.1
0.1
0.7
1.4
91.9

496,158
66,053
3,880
9,976
213
6,041
43,248
35
6,380
1,298
540
1,059
14,857
9,805
659,543

69.2
9.2
0.5
1.4
0.8
6.0
0.9
0.2
0.1
0.1
2.1
1.4
92.0

452,316
42,221
3,440
23,503
9,407
102,266
19
6,242
1,246
430
1,022
15,638
9,638
667,388

62.5
5.8
0.5
3.2
1.3
14.1
0.9
0.2
0.1
0.1
2.2
1.3
92.2

41,903

5.5

41,903

5.8

41,903

5.8

41,426

5.4

41,373

5.8

41,352

5.7

81
4,276

0.6

27
4,325

0.6

3,929

0.5

770
15,204
61,757
76
61,833
765,732

0.1
2.0
8.1
8.1
100.00

480
11,111
57,316
66
57,382
716,925

0.1
1.5
8.0
8.0
100.0

400
10,790
56,471
104
56,575
723,963

0.1
1.5
7.8
7.8
100.0
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม(1)

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสั ยจะสู ญ
และขาดทุนจากการด้อยค่ า และภาษีเงินได้
หนี้สูญ หนี้สงสั ยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่ า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ร้ อยละของ 2555 ร้ อยละของ 2554
รายได้ (ปรับปรุ ง รายได้
รวม
ใหม่ )
รวม
34,826
77.0 30,678
76.3 26,148
14,004
31.0 13,613
33.9 11,912
20,822
46.0 17,065
42.4 14,236
7,611
16.8
6,583
16.4
5,441
2,032
4.5
1,894
4.7
1,710
5,579
12.3
4,689
11.7
3,731
2,258
5.0
1,703
4.2
1,922
(9)
(2)
-

ร้ อยละของ
รายได้
รวม
75.9
34.6
41.3
15.8
5.0
10.8
5.6
-

142
415
29,207

0.3
0.9
64.6

86
1,165
24,706

0.2
2.9
61.4

106
822
20,817

0.3
2.4
60.4

7,595
33
2,780
1,145
2,997
14,550

16.8
0.1
6.1
2.5
6.6
32.2

7,217
32
2,451
960
3,631
14,291

17.9
0.1
6.1
2.4
9.0
35.5

6,825
28
2,632
803
3,353
13,641

19.8
0.1
7.6
2.3
9.7
39.6

14,657

32.4

10,415

25.9

7,613
7,044
1,296
5,748

16.8
15.6
2.9
12.7

8,751
1,664
376
1,288

21.8
4.1
0.9
3.2

7,176
3,104
4,072
40
4,032

(1)

ในระหว่างปี 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 13 เรื่ องโปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า มาถือปฎิบตั แิ ละได้ปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 2555 เพือ่ สะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 2554 แสดงตามข้อมูลเดิมทีม่ ิได้มีการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามทีก่ ล่าวข้างต้น)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่ อ)

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
2556

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
บวก(หัก): ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้ อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุ ทธิจากภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้ อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่ งปันกําไรสํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (หน่วย : บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2555 ร้ อยละของ
2554
รายได้ (ปรับปรุ ง รายได้
รวม
ใหม่ )
รวม

ร้ อยละของ
รายได้
รวม

(58)
(3)

(0.1)
-

1,044
(34)

2.6
(0.1)

(7)
43

0.1

30

0.1

(14)

-

20

0.1

(31)
6
(25)

(0.1)
(0.1)

57
1,053
(238)
815

0.1
2.6
(0.6)
2.0

86
142
142

0.2
0.4
0.4

5,723

12.6

2,103

5.2

4,174

12.1

5,738
10
5,748

12.7
12.7

1,261
27
1,288

3.1
0.1
3.2

4,009
23
4,032

11.6
0.1
11.7

5,713
10
5,723

12.6
12.6

2,076
27
2,103

5.1
0.1
5.2

4,151
23
4,174

12.0
0.1
12.1

0.1316
0.1312
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0.0290
0.0289

0.0921
0.0920

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้านบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่ )

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับเงิน (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากด้อยค่าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อื่น
สํารองประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงินที่กาํ หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(กําไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
รายได้คา้ งรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์
และหนี้สินดําเนินงาน
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7,044

1,664

4,072

1,106
7,613
8
130
(113)
2
(2)
(36)
(144)

987
8,751
(98)
548
475
79
2
(560)
(165)

1,124
3,104
84
572
70
(25)
(1)
(4)
(81)

(1)
425
168
39
97
(20,822)
(65)
31,942
(12,330)
81
(221)

13
(42)
127
(153)
(146)
(17,065)
(130)
27,564
(12,155)
(252)

531
84
(53)
613
(14,236)
(306)
22,945
(11,083)
(264)

14,921

9,444

7,146

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2556

สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อ่ ืน
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อ่ ืน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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2555
(ปรับปรุ งใหม่ )

2554

(233)
4,481
1,388
(47,813)
450
2,722
(3,245)

41,889
7,354
(7,731)
(62,403)
1,415
1,981
126

(53,454)
7,645
(2,303)
(36,253)
2,524
1,942
(1,012)

33,444
(15)
(604)
150
(4,494)
(3,567)
(85)
(57)
(44)
1,337
1,109
(155)

43,890
23,832
440
200
(7,806)
(69,479)
(56)
(113)
467
379
(16,171)

40,230
18,730
(285)
(8,283)
40,660
(32)
(267)
(680)
655
16,963

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
ลงทุนในเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
ลงทุนในเงินลงทุนทัว่ ไป
รับคืนทุนจากหน่วยลงทุนและขายเงินลงทุนทัว่ ไป
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ สิ ทธิการเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เงินสดรับจากการออกจําหน่ายตัว๋ แลกเงินระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินจากการดําเนินงานในต่ างประเทศเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2555
(ปรับปรุ งใหม่ )

2554

2,418
65
(48,890)
51,037
(16,284)
19,942
(19)
291
(1,120)
(104)
(402)
178
7,112

2,115
131
(69,573)
83,165
(16,000)
8,919
208
(116)
(1,043)
(17)
(287)
2,224
11
9,737

1,461
309
(130,811)
128,344
(15,577)
940
(13)
579
(1,008)
(4)
(176)
66
(15,890)

(2,004)
(1,566)
(1)
(1,439)
(5,010)
1,947
30
14,599
16,576

(217)
(1,682)
10,350
686
(1)
(1,306)
7,830
1,396
(14)
13,217
14,599

(4,413)
(1,217)
(159)
3,852
(653)
(2,590)
(1,517)
20
14,714
13,217

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

13.4 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ)(1)
อัตรากําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ยรับ (ร้อยละ)(2)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)(3)
ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ)(4)
อัตราส่ วนรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินกูย้ มื (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินรับฝากต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)(5)
อัตราส่ วนคุณภาพสิ นทรั พย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่ วนหนี้สูญต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)(6)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)(7)
อัตราส่ วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554
(ปรับปรุ งใหม่ )
59.8
12.7
9.7
5.4
2.3
3.1
3.4

55.6
3.1
2.2
5.0
2.3
2.7
3.2

54.4
11.6
7.9
4.6
2.2
2.4
3.2

50.5
2.8
0.8
0.06

56.6
2.4
0.2
0.06

63.2
2.2
0.6
0.05

11.4
87.5
94.3
75.2
30.1

11.5
83.3
91.9
75.2
93.3

12.7
71.3
85.4
67.9
33.2

6.3
0.3
140.4
3.9
0.2

5.5
0.5
112.8
4.1
0.2

5.5
0.5
72.9
5.7
0.2

อัตรากําไรขั้นต้น = รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ / รายได้ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรับ = รายได้ดอกเบี้ย / สิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย(8)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(9)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) / รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ + รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ + รายได้จากการ
ดําเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลจ่าย / กําไรสุ ทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลปี 2556 เป็ นไปตามข้อเสนอในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อน
เมษายน 2557
(6) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ + ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ / เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(7) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย = เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย (สิ นทรัพย์) + เงินลงทุนในตราสารหนี้เฉลี่ย
(9) หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย (หนี้สิน) + ตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมเฉลี่ย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสําหรับรอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับผลการดําเนิ นงานสําหรับ
รอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
14.1 รายการในงบกําไรขาดทุน
ตารางดังต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบหลักของกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้ดอกเบี้ย ......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ..................................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ..............................................................................................
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ .....................................................................
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ .................................................................
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ สุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอืน่ ๆ .............................................................................
รวมรายได้ ท่มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ ......................................................................................
รายได้ รวม ............................................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ............................................................................
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า............................................
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ ...............................................................
ภาษีเงินได้ ............................................................................................................
กําไรสุ ทธิ ..............................................................................................................
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม ........................................................................
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ...............................................................................
การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิในส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ .............................................
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34,826
14,004
20,822
7,611
2,032
5,579
2,807
8,385
29,207
14,550
7,613
7,044
1,296
5,748
(25)
5,723
5,737

30,678
13,613
17,065
6,583
1,894
4,689
2,952
7,641
24,706
14,291
8,751
1,664
376
1,288
815
2,103
1,261

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงองค์ประกอบหลักของรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย
•

(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้ ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ....................................................................................
ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ..............................................
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ................................................................................
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า.........................................................................
อื่นๆ…………………………………………………………………...
รวมรายได้ ดอกเบีย้ ...............................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก .........................................................................................
ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ..............................................
เงินนําส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและ ธปท.................................................
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูย้ มื .......................................................................
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื และอื่นๆ................................................................
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ...........................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ..............................................................................................

29,173
1,999
2,878
457
319
34,826
8,567
1,510
2,348
1,565
14
14,004
20,822

24,495
2,488
2,994
323
378
30,678
7,883
1,210
2,214
2,297
9
13,613
17,065
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

สําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
730,373
702,012
652,184
614,184
608,865
573,641
2.8%
2.4 %
3.1%
2.7%

สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
สิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย
หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย
อัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิของสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (ร้อยละ)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

• รายได้ ดอกเบีย้ :
สําหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ ยรวม จํานวน 34,826 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 4,148 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.5 จากปี 2555 ซึ่ งมีจาํ นวน 30,678 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่
14,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.9 จากปี ก่อน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากดอกเบี้ยมีดงั นี้
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจํานวน 4,678 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.1 จากจํานวน 24,495 ล้าน
บาท สําหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 29,173 ล้า นบาท สําหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็ นผลมาจากการขยายตัวของปริ มาณเงิ นให้สินเชื่ อทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME)
ทั้งนี้ ปั จจัยหลักที่ช่วยสนับสนุ นรายได้ดอกเบี้ ยเงิ นให้สินเชื่อเติ บโตได้ดี มาจากการเพิ่มขึ้ นของอัตรา
ผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ และการขยายตัว ของปริ ม าณเงิ น ให้สิ น เชื ่อ คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะสิ นเชื่ อสําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดเล็ก (SE) ซึ่ งให้ผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ ยง
(Risk-adjusted return) ในอัตราที่สูง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่ได้รับจากการปรับ
โครงสร้างหนี้จาํ นวน 552 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2556
- รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจํานวน 489 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 19.6 จากจํานวน
2,488 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 1,999 ล้านบาทสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ จากการบริ หารสภาพคล่อง
- รายได้จากเงินลงทุนค่อนข้างคงที่ โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 18 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.5 จากจํานวน 3,317 ล้านบาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 3,335 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัวจํานวน 391 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.9 จากจํานวน 13,613 ล้านบาท สําหรับปี
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 14,004 ล้านบาท สํา หรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ต้นทุนทางการเงิ นปรั บตัวลดลง จึ งช่ วยลดผลของการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณเงิ นรั บฝาก รายละเอี ยดการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีดงั นี้
- ดอกเบี้ ยจ่ ายเงิ นรั บฝากเพิ่ มขึ้ นเล็กน้อยจํานวน 684 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 8.7 จากจํานวน 7,883 ล้านบาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 8,567 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เนื่องจากการขยายตัวของเงินรับฝาก ในขณะที่ตน้ ทุนทางการเงินปรับตัวลดลง ทําให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย
- ดอกเบี้ ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น เพิ่มขึ้ นจํานวน 300 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 24.8 จากจํานวน
1,210 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 1,510 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2556 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและปริ มาณธุ รกรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกรรม
ซื้ อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
- ดอกเบี้ยตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ ืม ลดลงจํานวน 732 ล้านบาท หรื อร้อยละ 31.8 จาก 2,297 ล้านบาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 1,565 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยมีสาเหตุมาจากการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะสั้น
•

ส่ วนที่ 3 หน้า 172

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจํานวน 3,757 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.0 จากจํานวน 17,065 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 20,822 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากปริ มาณ
เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากปริ มาณเงินให้สินเชื่อคุณภาพจากผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.0 เทียบ
จากปี 2555) สําหรับส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ของปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 3.12 จากร้อยละ 2.73 ในปี 2555 จากอัตรา
ผลตอบแทนที่ปรับตัวดีข้ ึน รวมทั้งการบริ หารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง
•

ตาราง 14.1: รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ รายปี
ลา้ นบาท
40,000

ค่า ใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบีย้

34,826

35,000
30,000

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

30,678
26,148

25,000
20,000

17,065

14,235

15,000
10,000

13,613

11,912

5,000

20,822

14,004

0
ปี 2555

ปี 2554

ปี 2556

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ตาราง 14.2: ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพย์ ทก่ี ่ อให้ เกิดรายได้ และต้ นทุนเงินฝาก
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่ อให้เกิดรายได้
6.0%
5.0%

4.46%

ต้นทุนเงิน ฝาก
4.98%

4.0%
3.0%

2.41%

2.73%

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย สุทธิ
5.34%

3.12%

2.0%
1.0%

1.54%

1.66%

1.70%

ป� 2554

ป� 2555

ป� 2556

0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

หนีส้ ู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
สํา หรั บปี 2556 ธนาคารได้ต้ งั หนี้ สูญ หนี้ ส งสัย จะสู ญและขาดทุ นจากการด้ อยค่ า เป็ นจํา นวน 7,613 ล้า นบาท
หลังจากมีการตั้งสํารองพิเศษเพื่อรองรับความเสี่ ยงวัฏจักรเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 จํานวน 4,143 ล้านบาท ทั้งนี้ การตั้ง
•
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สํารองในปี 2556 ลดลงร้อยละ 13.0 จากปี 2555 ซึ่ งธนาคารได้ต้ งั สํารองพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญเพื่อให้อตั ราส่ วน
สํารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพมีความแข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้น
การตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ งของอัตราส่ วนการตั้งสํารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ โดยในปี 2556
อัตราส่ วนดังกล่าว (ตามงบการเงินรวม) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 140 จากร้อยละ 113 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2555 ในขณะที่
อัตราส่ วนสํา รองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุ ณภาพเฉพาะธนาคารปรับตัวขึ้ นมาอยู่ที่ร้อยละ 147 จากร้ อยละ 118 ณ สิ้ นเดื อน
ธันวาคม 2555
รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้สรุ ปองค์ประกอบหลักของรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
•

(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้ ท่มี ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และคํ้าประกัน
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุ ทธิ

7,611
335
7,276
2,032
5,579

6,583
340
6,243
1,894
4,690

2,258

1,703

(9)
142

(2)
86

กําไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์
รายได้เงินปั นผลรับ

87
65

686
131

รายได้จากการดําเนินงานอืน่ ๆ

264

348

8,385

7,642

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รวมรายได้ ท่มี ใิ ช่ ดอกเบีย้

สําหรับปี 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยจํานวน 8,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปี 2555
ตามรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ ที่ปรับตัวสู งขึ้นจากจํานวน 4,690 ล้านบาทในปี 2555 เป็ นจํานวน 5,579 ล้านบาท
หรื อ ขยายตัว ร้ อ ยละ 19.0 จากปี ก่ อ น ปั จ จัย สนับ สนุ น หลั กได้แ ก่ การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ธรรมเนี ย มจากกองทุ น รวม
ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ และค่าธรรมเนี ยมเอทีเอ็ม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมการให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้ นนั้นส่ วน
หนึ่ งเป็ นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมพิเศษที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 อย่างไรก็ดี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการดําเนินงานอื่นลดลงร้อยละ 4.9 จากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ และรายได้
เงินปันผล
ตาราง 14.3: รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ รายปี
ล้านบาท
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริก ารสุทธิ
กําไรจากการลงทุน
รายได้เงินป�นผล

กําไรจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายสินทรัพ ย์
อื่นๆ
87
255
65142

131 345
686
86
1,703

284
246
306
106

2,258

1,908
5,579

4,690

3,732

ป� 2554

ป� 2555

ป� 2556

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ตาราง 14.4: รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ รายปี
ล้านบาท
8,000

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายจ่ายค่าธรรมเนีย มและบริการ

7,000

7,611

6,000
5,000

6,583
5,442

4,000

5,579
4,690

3,732

3,000
2,000

1,894

1,710

1,000

2,032

0
ป� 2554

ป� 2555

ป� 2556

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กําไรจากธุ รกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศมีจาํ นวน 2,258
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 555 ล้านบาทหรื อร้อยละ 32.5 จากจํานวน 1,703 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ลดลงจํานวน 599 ล้านบาท หรื อร้อยละ 87.3 จากจํานวน 686 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 87 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากในปี 2555 ธนาคารมี
กําไรจากการขายอาคารสาขาสี ลมและส่ วนกลับรายการการตั้งสํารองจากการลงทุน
รายได้จากเงินปันผลลดลงจํานวน 66 ล้านบาท หรื อร้อยละ 50.3 จากจํานวน 131 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 65 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่ วนใหญ่มาจากกองทุนเพื่อการร่ วม
ลงทุน (Thailand Equity Fund)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
•

สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์อ่ืน
สํารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (โอนกลับ)
สํารองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน่

(หน่วย: ล้านบาท)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

7,595
2,780
1,145
32
43
87
(296)
(1)
3,164
14,550

7,217
2,451
960
32
416
131
138
173
2,773
14,291

สําหรับปี 2556 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย มีจาํ นวน 14,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.8 จากปี 2555 ทั้งนี้
การชะลอตัวลงดังกล่าวเป็ นเพราะการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านอาคาร ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด หักกลบกับการลดลงของการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อ่ืน และการโอนกลับสํารองประมาณ
การหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพไป TAMC รายละเอียดมีดงั นี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จํานวน 7,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 378 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.2 จากการปรับ
เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานและโบนัส
- ค่าใช้จ่ายด้านอาคาร จํานวน 2,780 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 329 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.4 จากผลจากการ
คํานวณค่าเสื่ อมราคาและบางส่ วนจากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 3,164 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 391 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 14.1 มาจากค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น
• กําไรจากการดําเนินงานหลักก่ อนหักสํ ารอง
สํา หรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานหลักก่อนหักสํารองฯ
(PPOP) จํานวน 14,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากจํานวน 10,402 ล้านบาท หรื อร้อยละ 38.5 จากปี ก่อนหน้า โดยการเติ บโต
ดังกล่าวมาจากรายได้จากดําเนิ นงานหลัก (ไม่รวมกําไรจากการขายสิ นทรัพย์) ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จากปี ที่ผ่านมา โดย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การเติบโตของรายได้จากการดําเนิ นงานดังกล่าว มาจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้มิใช่ดอกเบี้ย ประกอบกับการจัดการ
ต้นทุนการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตาราง14.5: กําไรจากการดําเนินงานหลักก่ อนหักสํ ารอง
หน่ว ย : ล้ านบาท
16,000

14,409

14,000

10,402

12,000

8,208

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ป� 2554

ป� 2555
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ในปี 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 7,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
323.4 จากจํานวน 1,664 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 245 จาก
จํานวน 376 ล้านบาทสําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 1,296 ล้านบาท
• กําไรสุ ทธิ
ในปี 2556 กําไรสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน 5,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1,261 ล้านบาท ในปี
2555 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 355.0
•

ตาราง 14.6: กําไรสุ ทธิ
กําไรสุทธิ: ส่วนที�เป�นของบริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)

ล้านบาท
7,000

5,737

6,000
5,000
4,000

4,009
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ป� 2556

14.2 รายการในงบดุล
• สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 765,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,807 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 6.8 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อและรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน ในขณะที่ทรัพย์สินรอการขายลดลงอย่างต่อเนื่องตามแผนงานของธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินให้สินเชื่ อ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 499,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจํานวน 46,754
ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยส่ วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสิ นเชื่ อคุณภาพ (Performing
loans) ของลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและเล็กโดยเฉพาะลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดเล็ก ซึ่ งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
ตาราง 14.7 : สิ นเชื่อรวมและอัตราการเติบโต
สินเชื�อรวม

ล้านบาท

การเติบโตของสินเชื�อรวม
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หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม

เงินลงทุนสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 103,277 ล้านบาท ลดลงจํานวน 5,870 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.4
โดยส่ วนใหญ่มาจากบัญชีเงินลงทุนเผือ่ ขาย (Available for sale)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 96,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จํานวน 170 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.2 โดยการเคลื่อนไหวของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดังกล่าว เป็ นไปเพื่อการ
บริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 1,897 ล้านบาท ลดลงจํานวน 253 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 11.8 เนื่องมาจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่องตามแผนงานของธนาคาร
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมจํานวน 703,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44,355 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 6.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณเงินฝากเป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินรับฝากรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย อยูท่ ่ี 529,606 ล้านบาท เติบโตจํานวน 33,449
ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.7 เป็ นผลมาจากการขยายตัวของเงินฝากประจํา (9 เดือน) ที่ออกระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 4 ตุลาคม
2556 เงินฝากไม่ประจํา (No Fixed) และเงินฝากไม่ประจํา ME จากลูกค้ารายย่อย
ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากเพื่อการทําธุ รกรรม (Transactional accounts) ที่เป็ นจุดเด่นของธนาคาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TMB
One Bank One Account (เปิ ดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 สําหรับกลุ่มลูกค้า SME) และผลิตภัณฑ์ TMB Free Flow Daily
Account (เปิ ดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2555 สําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล) เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นจํานวนรวมกว่า 12,500 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 185.2 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2555
•
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เมื่อพิ จารณาสัดส่ วนบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวันและบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ (CASA) ณ เดื อนธันวาคม 2556
ธนาคารมี CASA ซึ่ งไม่รวมบัญชี เงินฝากไม่ประจําและบัญชี เงินฝากไม่ประจํา ME ที่ร้อยละ 34.4 ลดลงจากร้อยละ 40.4
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2555 เนื่องจากการลดลงของปริ มาณเงินฝากกระแสรายวันของลูกค้าขนาดใหญ่ตามแผนดําเนิ นงานใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555
ตาราง 14.8 : เงินฝากรวมและอัตราการเติบโต
เงินฝากรวม
ล้ านบาท

496,158

600,000
500,000

529,606

14.0%
12.0%

452,316

10.0%

400,000
300,000

การเติบโตของเงินฝาก

9.6%

9.7%

8.0%

6.7%

200,000
100,000

6.0%
4.0%
2.0%

0

0.0%
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปริ มาณเงินกูย้ ืมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย อยู่ที่ 38,173 ล้านบาท ลดลง 5,075 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 11.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของตัว๋ เงินกูย้ ืม (BE) โดยเฉพาะ
ตัว๋ เงินกูย้ ืมระยะสั้นที่ครบกําหนด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 66,038 ล้านบาท ค่อนข้างคงที่หาก
เปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 ซึ่ งเป็ นไปตามกลยุทธ์การบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 61,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,452 ล้านบาท หรื อ
ร้ อยละ 7.8 จาก ณ สิ้ นเดื อ นธันวาคม 2555 สาเหตุ มาจากกํา ไรที่เ พิ่ มขึ้ นระหว่างปี และกํา ไรสะสมเพิ่ มขึ้ นจากการนํา
มาตรฐานบัญชีในส่ วนของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมาใช้
•

มูลค่ากําไรต่อหุ ้นซึ่ งปรับลดสัดส่ วนการถื อหุน้ เต็มจํานวนแล้ว (Fully diluted EPS) เพิ่ มขึ้ นจากมูลค่า 0.0289 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นมูลค่า 0.1312 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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14.3 รายการนอกงบดุล
• ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบด้วยการรับอาวัลตัว๋ เงินและการคํ้าประกันเงินกูย้ ืมเงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้า
ที่ยงั ไม่ครบกําหนด เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การคํ้าประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลกู ค้ายังไม่ได้ถอนและภาระผูกพันอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีภาระผูกพัน จํานวน 138,812 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 จาก 139,575 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
14.4 คุณภาพสิ นทรัพย์
14.4. เงินให้ สินเชื่อ
• การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
เงินให้ สินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ
ธนาคารใช้กลยุทธ์ในการสร้างพอร์ ตสิ นทรัพย์ท่ี หลากหลายและจํากัดความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ภาคธุ รกิ จใด
ธุ รกิจหนึ่ งหรื อผูก้ รู้ ายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนยอดเงินให้สินเชื่ อที่สูงที่สุดของธนาคารอยู่
ในภาคการขายส่ งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์มีจาํ นวนร้อยละ 30.7 ของเงินให้สินเชื่ อทั้งหมด การให้
สิ นเชื่ อภาคการผลิตมียอดเป็ นอันดับ 2 ด้วยสัดส่ วนร้อยละ 23.0 เงินให้สินเชื่ อแก่ภาคธุ รกิจอื่นที่มีความสําคัญ ได้แก่ ภาคธุ รกิจ
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (ซึ่ งมีจาํ นวนร้อยละ 17.7 ของเงินให้สินเชื่ อทั้งหมดของธนาคาร) ภาคอุปโภคบริ โภค
ส่ ว นบุ ค คล (มี จ ํานวนร้ อยละ 15.0 ของเงิ นให้สิ นเชื่ อทั้งหมดของธนาคาร) ส่ วนการให้สิ นเชื่ อสําหรั บภาคธุ รกิ จอื่ นๆ
นอกเหนือจากนี้ คิดเป็ นร้อยละ 13.6 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อของธนาคารแบ่งตามภาคธุรกิจ ในช่วงเวลาที่
ระบุไว้
(ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

(งบเฉพาะธนาคาร)

ภาคธุรกิจ
เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสี ย ของเสี ย และสิ่ งปฏิกลู
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสิ นค้า
ที่พกั แรมและบริ การด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ร้ อยละของ
จํานวน
ทั้งหมด
6,456
1,516
133,056
20,105
989
7,258
177,175
11,536
6,273
6,873

1.12
0.26
23.02
3.48
0.17
1.26
30.66
2.00
1.09
1.19
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ร้ อยละของ
จํานวน
ทั้งหมด

(งบเฉพาะธนาคาร)

ภาคธุรกิจ
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริ หารและการบริ การสนับสนุน
การบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริ การด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การ
ที่ทาํ ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรื อน ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
รวม(1)
(1)

102,082
5,530
1,538
3,891
3,576
410
1,609
895
384

17.66
0.96
0.27
0.67
0.62
0.07
0.28
0.15
0.07

86,731
577,883

15.01
100

สิ นเชื่ อรวม รวมถึงรายการเงินให้ สินเชื่ อระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน

(งบเฉพาะธนาคาร)
ภาคธุรกิจ
การผลิต
ตัวแทนทางการเงิน
การบริ โภครายย่อย
การค้าส่งและค้าปลีก
อสังหาริ มทรัพย์
การไฟฟ้ า
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่งและคลังเก็บสิ นค้า
การก่อสร้าง
การเกษตร
การบริ การ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

2555
จํานวน ร้ อยละของทั้งหมด

2554
จํานวน ร้ อยละของทั้งหมด

118,097
108,762
82,590
149,557
12,522
19,817
7,336
7,596
4,574
4,692
4,649

97,764
151,066
77,069
108,636
17,974
24,063
9,357
18,991
4,483
3,641
3,901
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22.0
20.2
15.4
27.8
2.3
3.7
1.4
3.3
0.9
0.9
0.9

18.7
28.8
14.7
20.7
3.4
4.6
1.8
3.6
0.9
0.7
0.7
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(งบเฉพาะธนาคาร)

2555
จํานวน ร้ อยละของทั้งหมด

ภาคธุรกิจ
การบริ การด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
เหมืองแร่ และถ่านหิ น
การประมง
การศึกษา
การบริ หารราชการ
ของใช้ส่วนตัวในครัวเรื อน
นอกประเทศ

1,468
795
1,363
608
3,308
118,097
-

รวม(1)

537,734

2554
จํานวน ร้ อยละของทั้งหมด

0.3
0.1
0.3
0.1
0.6
22.0
0.0

1,004
938
1,007
894
3,318
-

0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.0
0.0

100

524,106

100.0

สิ นเชื่ อรวม รวมถึงรายการเงินให้ สินเชื่ อระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มของเงินให้สินเชื่อตามภาคธุรกิจในปี 2556 ซึ่ งแตกต่างจากการแบ่งภาคธุรกิจในปี 2554-2555 นั้น
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มภาคธุ รกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับปรุ งใหม่
เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามระยะเวลาครบกําหนดชําระของสิ นเชื่อ
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเงินให้สินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบ่งตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ ณ วันที่ระบุไว้
งบการเงินรวม
เงินให้ สินเชื่อ
เมื่อทวงถาม (1)
ภายใน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
มากกว่า 1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
ไม่มีกาํ หนดระยะเวลา (2)
รวม
P

P

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่ วย: ล้ านบาท)
122,814
101,122
120,534
116,287
76,973
64,580
98,056
92,149
58,676
56,479
(3)
22,421
22,103(3)
499,474
452,720
P

(1)

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจํานวน
(3)
เป็ นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งจํานวน
P

P

(2)
P

P

P

P

ส่ วนที่ 3 หน้า 182

P

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามประเภทอัตราดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงเงินให้สินเชื่ อของธนาคารทหารไทย โดยแบ่งตามประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ณ วันที่ระบุไว้

(งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่ วย: ล้ านบาท)

เงินให้สินเชื่อ

มีอตั ราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตราดอกเบีย้
อ้ างอิงตามอัตรา
คงที่
ตลาด
311,685
183,506

ไม่ มี
ดอกเบีย้
4,283

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่ วย: ล้ านบาท)
มีอตั ราดอกเบีย้
อัตรา
ปรับขึน้ ลง
ไม่ มี
รวม
ดอกเบีย้
รวม
อ้ างอิงตามอัตรา
ดอกเบีย้
คงที่
ตลาด
499,474
295,831
153,140
3,749
452,720

เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ สิ้ นปี 2556 สิ นเชื่อสําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เติบโตเป็ นจํานวน 37,590 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 25.5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่ วนใหญ่มาจากสิ นเชื่อเพื่อเงิ นทุนหมุนเวียน (Working Capital)
และสิ นเชื่ อ Term loan ของลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก (SE) ในขณะที่สินเชื่ อสําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง
(BB) เติบโตจากสิ นเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน(Working Capital) และสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance)
จากการเติบโตที่ดีอย่างคงที่ ทําให้สัดส่ วนสิ นเชื่อ SME ต่อสิ นเชื่อรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.1 จากร้อยละ 32.7
ในเดือนธันวาคม 2555
สิ นเชื่ อสําหรั บลูกค้ารายย่อยเติ บ โตร้ อยละ 5.1 จากต้นปี โดยการขยายตัวดังกล่ าวเป็ นผลมาจากสิ นเชื่อ ไม่ มี
หลักประกันและผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต ในขณะที่สินเชื่อสําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากต้นปี
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงเงินให้สินเชื่อของธนาคารทหารไทย ตามกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ระบุไว้
(งบเฉพาะธนาคาร)

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (1) ...................................................................
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) ...........................................
กลุ่มธุรกิจรายย่อย(3) .........................................................................
รวม ............................................................................................
P

P

P

P

P

P

P

P

(ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555*
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จํานวน
ทั้งหมด
จํานวน
ทั้งหมด
226,335
45.5%
221,099
49.0%
184,769
37.1%
147,179
32.7%
86,664
17.4%
82,491
18.3%
497,768
100.0%
450,769
100.0%

หมายเหตุ : *สิ นเชื่ อคงเหลือตามกลุ่มลูกค้ า ณ สิ ้นปี 2555 เป็ นตัวเลขที่ ปรั บปรุ งหลังจากการทบทวนและโอนย้ ายกลุ่มลูกค้ าประจําปี ตามหลักเกณฑ์ การจั ดกลุ่มลูกค้ า
ของธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตาราง 14.9 : โครงสร้ างสิ นเชื่อแบ่ งตามประเภทของลูกค้ า

140%

รายย่ อย

ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม

ธุร กิจขนาดใหญ่

อัตราการเติบ โต
14.0%

9.4%

120%
100%
80%
60%
40%

28.6%

20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%

5.1%

7.2%

19.5%

10.4%

30.1%

18.3%
32.7%

7.8%

25.5%
2.4%

17.4%
37.1%

51.9%

49.0%

45.5%

ป� 2554

ป� 2555

ป� 2556

20%
0%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร
* ตัง้ แต่ เดือนธันวาคม 2551 เป็ นต้ นไป ธนาคารแบ่ งกลุ่มลูกค้ า ดังต่ อไปนี ้
(1) สิ นเชื่ อในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถึง สิ นเชื่ อซึ่ งให้ แก่ ลกู ค้ าซึ่ ง มีรายได้ ต่อปี รวมตั้งแต่ 500 ล้ านบาทขึน้ ไป
(2) สิ นเชื่ อในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม แสดงถึง สิ นเชื อ่ ซึ ง่ ให้ แก่ ลกู ค้ าซึ ง่ มีรายได้ ต่อปี รวมน้ อย 500 ล้ านบาท
(3) สิ นเชื่ อในกลุ่มธุรกิจรายย่ อย แสดงถึง สิ นเชื่ อผู้บริ โภคส่ วนบุคคล

การจัดชั้นสิ นทรัพย์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่ธนาคารและตลาดเงิน - ด้าน
สิ นทรัพย์) จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบันการเงิ น
ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (2)
รวม
บวก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินจากเกณฑ์ข้นั ตํ่า
ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
รวม

หน่วย : ล้านบาท

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

2554

เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้ างรับ

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ย
จะสู ญ (1)

เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้ างรับ

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ย
จะสู ญ (1)

เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้ างรับ

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ย
จะสู ญ (1)

462,474
15,583
3,616
1,652
17,153
500,478

4,218
285
1,979
468
8,518

417,818
13,753
2,443
1,277
18,383
453,674

3,808
258
758
332
8,378

351,940
16,605
4,368
1,925
23,535
398,373

1,906
87
2,271
662
10,073

15,932(3)
31,400
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11,271
24,805

6,599
21,598

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)
(1)

(2)
(3)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การกันสํารองสําหรั บสิ นเชื่ อที่ ได้ รับการคํา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็ นไปตาม
ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลสิ นเชื่ อที่ ได้ รับการคํา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อมแบบ Portfolio
Guarantee Scheme
เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนีจ้ ัดชั้นสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคารและบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ พญาไท จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้ รวมเงินสํารองสําหรั บเงินให้ สินเชื่ อด้ อยคุณภาพจํานวน 3,839 ล้ านบาท และ 5,227 ล้ านบาท ตามลําดับ

สิ นทรัพย์จดั ชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จําแนกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนดซึ่ ง
รวมถึ งประกาศที่ธปท. ฝนส. (23)ว.1564/2554 เรื่ อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วยเงิ นลงทุน (รวมเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม) เงิ นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และ
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่น
สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย หมายถึง เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน ชั้น
สงสัย ชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย
และจัดชั้นสงสัยจะสู ญ จํานวนทั้งสิ้ น 22,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจํานวน 318 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.4 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 สําหรับสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพของธนาคารตามงบการเงินเฉพาะ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 20,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จํานวน 561 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.8 จากต้นปี
การเพิ่มขึ้นของจํานวนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพมาจากขยายตัวของปริ มาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจซึ่ งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวมของธนาคารและ
บริ ษทั ย่อย (รวมรายการสิ นเชื่อระหว่างธนาคาร) ลดลง 23 จุด จากร้อยละ 4.1 ณ สิ้ นปี 2555 เป็ นร้อยละ 3.87 ณ สิ้ นเดือน
ธันวาคม 2556
สําหรั บอัต ราส่ วนสิ นเชื่ อด้อ ยคุ ณ ภาพต่ อสิ นเชื่ อรวม (รวมรายการสิ นเชื่อระหว่า งธนาคารและตลาดเงิ น) ของ
ธนาคาร ลดลง 17 จุด จากร้อยละ 3.75 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2555 มาอยูท่ ่ีร้อยละ 3.58 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556
•

ตาราง 14.10: สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
ล้านบาท
35,000
30,000
25,000

สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เ กิดรายได้

สัดส่วนสินเชื�อที�ไม่ก่อให้เ กิดรายได้ต่อสินเชื�อรวม
7.0%

29,828
5.67%

6.0%

22,103

22,421

20,000

4.10%

15,000

4.0%

3.87%

10,000
5,000

5.0%

3.0%
2.0%

(5.24%)*

(3.75%)*

(3.58%)*

ป� 2554

ป� 2555

ป� 2556

0

1.0%
0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
*อัตราส่วนเฉพาะธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ธนาคาร (ในฐานะผูข้ าย) ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายสิ นเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (“บสก.”) (ในฐานะผูซ้ ้ื อ) โดยมีภาระเงินต้นประมาณ 5,700 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคา
โอนขายของสิ นเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวมีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้โอนขายสิ นเชื่อด้อยคุณภาพที่ได้ตดั จําหน่ายจากบัญชี แล้วจํานวนหนึ่ ง
ให้แก่ บบส. พญาไท ในราคา 71 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการ “รายได้จากการดําเนิ นงานอื่นๆ” ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงิ นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ที่ระงับการรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์ คงค้าง
จํานวน 27,698 ล้านบาท และ 28,370 ล้านบาท ตามลําดับ
การปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มปี ัญหา
ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา (เฉพาะรายที่มี
ส่ วนสูญเสี ย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้) ดังนี้
•

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รู ปแบบการปรับโครงสร้ างหนี้
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชําระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ
รวม

จํานวน
ราย

หลังปรับ
ก่ อนปรับ
โครงสร้ างหนี้
โครงสร้ างหนี้
ณ วันสิ้นปี

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จํานวน
ราย

ก่ อนปรับ
โครงสร้ างหนี้
ณ วันสิ้นปี

หลังปรับ
โครงสร้ างหนี้
ณ วันสิ้นปี

10

259

259

21

1,720

1,459

2

29

20

2

76

75

12

288

279

23

1,796

1,534

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ดว้ ยส่ วนต่างของมูลค่าตามบัญชี สุทธิ ของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ และมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของเงิ นให้สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ กรณี เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขชําระหนี้ โดยใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยดอกเบี้ยอัตราตลาด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารทหารไทยสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
•

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินสํารอง
เงินสํารองในอัตราขั้นตํา่ ตามเกณฑ์ ธปท.
ส่ วนที่เกิน
อัตราขั้นตํ่า
กล่ าวถึง
ตํ่ากว่ า
สงสัยจะ ตามเกณฑ์
สู ญ
ปกติ เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
ธปท.
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
0

1

2

3

5

ยอดปลายปี

3,808
410
4,218

258
27
285

758
1,221
1,979

332
136
468

8,378
1,199
672
(1,715)
(16)
8,518

11,271
4,661
15,932

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินสํารอง
เงินสํารองในอัตราขั้นตํา่ ตามเกณฑ์ ธปท.
ส่ วนที่เกิน
อัตราขั้นตํ่า
กล่ าวถึง
ตํ่ากว่ า
สงสัยจะ ตามเกณฑ์
สู ญ
ปกติ เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
ธปท.
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย
อื่น ๆ
6

7

8

9

10

12

ยอดปลายปี

1,906
1,902
3,808

87
171
258

2,271
(1,513)
758
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662
(330)
332

10,073
3,983
382
(2,357)
(3,716)
13
8,378

6,599
4,672
11,271

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
24,805
7,654
672
(1,715)
(16)
31,400
(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
21,598
8,885
382
(2,357)
(3,716)
13
24,805

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การตั้งค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถื อปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของธปท.ที่ เกี่ยวข้อง ธนาคารและบริ ษทั ย่อย
พิจารณาตั้งค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิ จารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสิ นเชื่อ และปั จจัยต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ความสามารถในการชําระหนี้ ของลูกหนี้ หลักประกัน ส่ วนสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในอดี ต ประมาณการส่ วนสู ญเสี ย ความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ตของลูกหนี้ และประสบการณ์ ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น นอกจากนั้น ธนาคารมี นโยบายสํารองเพิ่มเติ มเพื่อให้
เป็ นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
สําหรับสิ นเชื่อที่จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามลักษณะของ
สิ นเชื่อและจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่ วนสูญเสี ยในอดีต ความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ าย
บริ หาร โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของสิ นเชื่อที่ก่อให้เกิ ดรายได้ ประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญขั้นตํ่าที่คาํ นวณใน
อัตราร้อยละตามประกาศ ธปท. และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนที่เกินกว่าอัตราขั้นตํ่าดังกล่าวเพื่อครอบคลุมความเสี ยหาย
ซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สําหรับสิ นเชื่อจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสู ญ ธนาคารพิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
เป็ นรายลูกหนี้ โดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสิ นเชื่อ และปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น ความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ และหลักประกัน เป็ นต้น โดยคํานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละ 100 สําหรับส่ วนของยอด
หนี้คงค้างตามบัญชีที่เกินกว่ามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิน
สดที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายหลักประกันซึ่ งเป็ นไปตามวิธีการของประกาศ ธปท.
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ งั เพิ่มถือเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละปี บัญชี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตัดหนี้สูญกับค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญเมื่อธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเรี ยกหนี้คืนได้และหนี้ สูญได้รับคืน (ส่ วนของเงินต้น) จะบันทึกกลับบัญชี เพิ่ม
กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้จาํ นวน 31,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6,545 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.3 จาก เดือนธันวาคม 2555
โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกันสํารองเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มเงินให้สินเชื่อคุณภาพ (Performing loans)
จํานวน 3,914 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของ “เงินสํารองส่ วนที่เกินอัตราขั้นตํ่าตามเกณฑ์ ธปท.”) เพื่อเพิ่มการป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical buffer) ซึ่ งเป็ นไปตามแนวทางของ ธปท.
จากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในขณะที่สินเชื่อด้อย
คุณภาพลดลง ทําให้ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนสํารองฯ ต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ (งบการเงิ นรวม) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 140 เทียบกับร้อยละ 113 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2555 โดยอัตราส่ วนดังกล่าวตามงบการเงินเฉพาะธนาคารอยู่ที่
ร้อยละ 147

ส่ วนที่ 3 หน้า 188

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตาราง 14.11: อัตราส่ วนสํ ารองฯ ต่ อสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
*อัตราส่ วนเฉพาะธนาคาร

การโอนขายสิ นทรัพย์ ด้อยคุณภาพให้ แก่ บรรษัทบริหารสิ นทรัพย์ ไทย (“บสท.”)
สั ญญาโอนสิ นทรัพย์ และการแบ่ งปันผลกําไรขาดทุน
ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาโอน
สิ นทรัพย์ กับ บสท. ในปี 2544 โดยธนาคารและบริ ษทั ย่อย (ในฐานะผูโ้ อน) ขายสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่ บสท. (ใน
ฐานะผูร้ ับโอน) และได้รับชําระราคาโอนเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจาก บสท. จากการโอนสิ นทรัพย์ดงั กล่าว บสท. และผูโ้ อน
จะต้องแบ่งปันผลกําไรหรื อขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของ บสท. ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ณ สิ้ นปี ที่ 5 และสิ้ นปี ที่ 10 นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังต่อไปนี้
กรณี ที่มีผลขาดทุ น ผลขาดทุ นส่ วนแรกจํานวนไม่เกิ นร้อยละ 20 ของราคาโอน ผูโ้ อนจะเป็ นผูร้ ั บผล
ขาดทุน ส่ วนที่สองจํานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโ้ อนจะแบ่งกันคนละครึ่ ง ผลขาดทุนส่ วนที่เหลือ
บสท. จะรับไปทั้งหมด
กรณี ท่ีมีผลกําไร ผลกําไรส่ วนแรกจํานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโ้ อนจะแบ่งกันคน
ละครึ่ ง ทั้งนี้ หากยังคงมีกาํ ไรเหลืออีก ผูโ้ อนจะได้รับผลกําไรส่ วนหลังนี้ ในจํานวนที่ไม่เกินมูลหนี้ ตามบัญชี หกั ด้วยราคา
โอนและผลกําไรส่ วนแรก
ในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากบสท.เรื่ อง “ผลการคํานวณผลกําไรหรื อผลขาดทุน
จากการบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการ และเรี ยกชําระผลขาดทุนให้กบั บสท.”
โดยแจ้งผลขาดทุ นจากการบริ หารสิ นทรัพย์ที่รับโอน (ไม่รวมส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรั บลดราคาโอน) จาก
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยโดยธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจํานวนรวม 1,403 ล้านบาท (เฉพาะธนาคาร: 1,317
ล้านบาท) ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาปรับปรุ งประมาณการหนี้ สินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากบสท.
ดังกล่าว โดยโอนกลับประมาณการหนี้ สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 296 ล้านบาท (เฉพาะธนาคาร : 382 ล้านบาท)
ในเดื อนตุลาคม 2556 บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระส่ วนแบ่งผลขาดทุนจํานวน 86 ล้านบาทให้กบั บสท. ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีประมาณการหนี้ สินจํานวน 1,317 ล้านบาท และ 1,699 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแสดง
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รวมอยู่ในบัญชี “ประมาณการหนี้ สินจากการโอนสิ นทรั พย์ดอ้ ยคุ ณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้
ประเมินแล้วเห็นว่า เพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการปั นส่ วนผลขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพของบสท.
ส่ วนทีม่ ขี ้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริ หารสิ นทรัพย์โดยบสท. บสท. ได้มีหนังสื อแจ้งธนาคารเกี่ยวกับการปรับลดราคารับโอนโดย
สรุ ปดังต่อไปนี้
(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รับแจ้งจาก บสท. โดย บสท.ขอปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ส่ วนที่มีเครื่ องจักรจํานําเป็ นหลักประกันจํานวน 4,341 ล้านบาท ซึ่ งธนาคารได้ปฏิ เสธรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็ นการ
ปฏิ บ ั ติที่ไ ม่เ ป็ นไปตามสัญญาโอนสิ นทรั พย์ลงวันที่ 12 ตุ ลาคม 2544 จึ งไม่ มีผ ลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารได้
ดําเนิ นคดี ตามกฎหมายกับ บสท. แล้ว ต่ อมาเมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิ พากษาให้ธนาคารชนะคดี
ขณะนี้คดีอยูใ่ นกระบวนการของศาลอุทธรณ์
(ข) ในเดื อนมิถุนายน 2554 ธนาคารได้ฟ้องบสท.เพิ่มเติ มจากการที่บสท. ปฏิ เสธที่จะชําระราคารับโอนสิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพ จํานวน 4 ราย จํานวนรวม 56 ล้านบาท และไม่ชาํ ระดอกเบี้ยตามตัว๋ สัญญาใช้เงินของปี 2549 และ 2550 ให้แก่
ธนาคาร โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 242 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษายกฟ้ อง ขณะนี้ คดีอยู่
ในกระบวนการของศาลอุทธรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารบันทึ กประมาณการหนี้ สินส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลด
ราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ซึ่ งได้รวมส่ วนที่มีเครื่ องจักรจํานําเป็ นหลักประกัน (รวมดอกเบี้ยจํานวน 276 ล้านบาท)
และการที่ บสท. ปฏิเสธที่จะชําระราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพรวมจํานวน 4,681 ล้านบาท และ 4,681 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยแสดงรวมอยูใ่ นบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
การชําระเงินตามตัว๋ สั ญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีตวั๋ สัญญาใช้เงิ นที่ บสท.ให้ไว้กบั ธนาคารคงเหลือทั้งสิ้ นจํานวน 4,444 ล้านบาท
(โดยแบ่งเป็ นส่ วนที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระจํานวน 46 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี “เงินลงทุน” และส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระแล้วจํานวน 4,398 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการ “ลูกหนี้ อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน) ยอดคงค้าง
ของตัว๋ เงิ นจํานวนรวม 4,444 ล้านบาทนี้ ส่ วนหนึ่ งจํานวน 4,398 ล้านบาท เป็ นส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งกับบสท. ซึ่ งเมื่อวันที่ 11
มิถนุ ายน 2555 ธนาคารและบสท. ได้ลงนามร่ วมกันในบันทึกข้อตกลงการไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินโดยมีหลักการและแนว
ทางการบริ หารจัดการตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ครบกําหนดดังนี้
1.ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มีขอ้ โต้แย้ง เมื่อครบกําหนด บสท. จะชําระหนี้ตว๋ั เงินต้นและดอกเบี้ย
2.ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีขอ้ โต้แย้ง
2.1 กรณี ท่ีเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีขอ้ โต้แย้งแต่ยงั ไม่มีการฟ้ องร้องดําเนินคดี เมื่อตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกําหนด
ธนาคาร

(ก) มูลค่าตัว๋ สัญญาใช้เงิ นส่ วนที่ไม่มีขอ้ โต้แย้ง บสท.จะชําระมูลค่าที่ไม่มีขอ้ โต้แย้งและดอกเบี้ ยจ่ ายให้กบั
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(ข) มูลค่าตัว๋ สัญญาใช้เงินส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้ง บสท. จะฝากเงินในนาม บสท. ไว้กบั ธนาคาร โดยฝาก ณ วันที่ตวั๋
ครบกําหนด จํานวนเงิ นที่ฝากจะเท่ากับตัว๋ เงิ นต้นรวมดอกเบี้ยจ่าย โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทัว่ ไปตามประกาศของ
ธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อได้มีขอ้ ยุติหากบสท.ต้องชําระราคารับโอนในส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้ง บสท. จะถอนเงิ นฝากดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยเงินฝาก และชําระให้กบั ธนาคาร
2.2 กรณี ที่เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีขอ้ โต้แย้งและมีการฟ้ องร้องดําเนิ นคดีแล้ว เมื่อตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกําหนด
บสท. จะนําเงินไปฝากในนาม บสท. กับธนาคาร โดยฝาก ณ วันที่ครบกําหนด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทัว่ ไปตาม
ประกาศของธนาคารและแบ่งเป็ น 2 บัญชี คือ
(ก) บัญชีท่ ี 1 ส่ วนที่ไม่มีขอ้ โต้แย้ง เมื่อ บสท. และธนาคารแถลงร่ วมกันต่อศาลแล้ว บสท. จะถอนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดชําระหนี้ตวั๋ ให้กบั ธนาคาร
(ข) บัญชีท่ ี 2 ส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้ง บสท. จะคงเงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีท่ี 2 จนกว่าจะมีขอ้ ยุติหรื อคําพิพากษา
ถึงที่สุด โดยหากมี ขอ้ ยุติหรื อผลคําพิพากษาถึ งที่สุดปรากฏว่า บสท. ต้องชําระราคารับโอนในส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งให้กบั
ธนาคาร บสท. จะถอนเงินฝากดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก และชําระให้กบั ธนาคารหากเงินจํานวนดังกล่าวไม่พอชําระหนี้
ตามข้อยุติหรื อตามคําพิพากษาของศาล บสท.จะต้องชําระหนี้ ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเต็มจํานวนตามข้อยุติหรื อตามคํา
พิพากษาของศาล
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่เรี ยกเบี้ยปรับ หรื อดอกเบี้ ยผิดนัด หรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จาก บสท. และกองทุนเพื่อ
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณี ที่ บสท. ไม่สามารถไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินได้ตรงตามกําหนดเวลาไถ่
ถอน เนื่องจากข้อโต้แย้งเรื่ องการปรับลดราคารับโอนยังไม่ได้ขอ้ ยุติ หรื อศาลยังมิได้มีคาํ พิพากษาถึงที่สุด
14.3.2 ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรขาดทุนจากการดําเนิ นงาน กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายจะรับรู ้ในส่ วนของ
กําไรขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อมีการจําหน่าย
ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ได้มาจากการรับโอนชําระหนี้ จากลูกหนี้ สําหรับทรัพย์สินรอการขายที่
ลูกหนี้โอนให้เพื่อชําระหนี้ก่อนปี 2545 ราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้น หรื อราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ แล้วแต่จาํ นวนใด
จะตํ่ากว่า สําหรับทรัพย์สินรอการขายที่ลกู หนี้โอนให้เพื่อชําระหนี้ ต้ งั แต่ปี 2545 ราคาทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมและหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนี้ ตามบัญชี บวกดอกเบี้ยที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ได้รับ
ตามกฎหมายที่ยงั ไม่ได้บนั ทึ กบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อจากการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดี ได้แก่ ราคาที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ และหัก
ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของทรัพย์สินรอการขายเป็ นรายหน่วย มูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับ ได้แก่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายทรัพย์สินรอการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินแต่ละหน่วยและปรับลดลงในอัตราที่แตกต่างกัน
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โดยพิจารณาจากคุณภาพทรัพย์สิน (ทําเลที่ต้ งั สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน) ระยะเวลาถือ
ครอง ข้อมูลการขายทรัพย์สินรอการขายในอดีต และความต้องการของตลาด
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
ของทรัพย์สินมีมลู ค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุ ดของทรัพย์สิน ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน ผล
ขาดทุนจากประสบการณ์ในการขายในอดีต เป็ นต้น ทั้งนี้ ธนาคารได้จาํ หน่ายทรัพย์สินรอการขายในระหว่างปี 2556 และปี
2555 และได้ทาํ การตั้งค่าเผื่อสําหรับการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย ตามที่ได้แสดงตามตารางดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
2,936
(352)
2,584
(687)
1,897

งบการเงินรวม
ยอด ณ ต้นปี ..............................................................................
ลดลง..........................................................................
ยอด ณ ปลายปี ...........................................................................
ค่าเผือ่ การด้อยค่า .......................................................................
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ....................................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ล้ านบาท)
5,110
(2,173)
2,937
(786)
2,151

ตาราง 14.12: ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์ส นิ รอการขาย
ล้านบาท

4,000

สัดส่วนทรัพย์ส ินรอการขายต่อสินทรัพย์รวม

3,640

4.00%

3,500

3.50%

3,000

3.00%

2,151

2,500
2,000

1,897

1,500
1,000

2.50%
2.00%
1.50%

0.50%

500

1.00%

0.30%

0.25%

ป� 2555

ป� 2556

0

0.50%
0.00%

ป� 2554

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารได้จดั ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์สาํ หรับตราสารหนี้ และตราสารทุนแบ่งเป็ น 1. เงินลงทุนชัว่ คราว
ประเภทเพื่อค้า เผื่อขาย และถือจนครบกําหนด (ถือน้อยกว่า 1 ปี ) 2. เงินลงทุนระยะยาว ประเภทเผือ่ ขาย และถือจนครบ
กําหนด รวมทั้งเงินลงทุนทัว่ ไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการลงทุน และ
แบ่งสายงานรับผิดชอบในการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดยตราสารหนี้ ประเภทเงินลงทุนเพื่อค้า
(Trading Book) อยู่ภายใต้การดูแลของสายงานธุ รกิ จตลาดเงิน ขณะที่ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร (Banking Book) อยู่
ภายใต้การดูแลของสายงานบริ หารเงิน ส่ วนการลงทุนในตราสารทุนอยูภ่ ายใต้การดูแลของสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
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มอบหมายให้ท ํ าหน้า ที ่เ ป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบดู แ ล (Managing Unit) โดยแบ่ ง พอร์ ต ดู แ ลตามประเภทธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ แ ละ
วัตถุประสงค์การถือครองของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interest) และการใช้
ข้อมูลภายใน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุน
เพื่อค้าและแสดงมูลค่าในราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ตราสารหนี้ (รวมสิ ทธิ ที่จะได้รับชําระราคาโอนด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดย
กองทุ นเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น (“กองทุ นฟื้ นฟูฯ”) ที่ได้รับจากการทําสัญญาโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพให้แก่บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนด แสดง
มูลค่าในราคาทุนตัดจําหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อหรื อได้มากับมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหนี้จะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นบั แต่วนั ได้มาหรื อลงทุน
ตราสารหนี้ และตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อถือไว้
จนครบกําหนด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงมูลค่าในราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึก
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนจากการดําเนิ นงาน
เมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการ
จ่ายผลตอบแทนในลักษณะเดี ยวกันกับตราสารหนี้ เงิ นลงทุ นในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ หรื อเงิ น
ลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและแสดงมูลค่า
ในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมี เงินลงทุนสุ ทธิ ในหลักทรัพย์ 101,754 ล้านบาท และ
107,990 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในตราสารหนี้ ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขายและตราสารหนี้ ที่
จะถือจนครบกําหนด
ตารางดังต่อไปนี้แสดงพอร์ตการลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
เงินลงทุนเพือ่ ค้ า - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

8,801
8,801

10,930
10,930

เงินลงทุนเผือ่ ขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

43,449

46,073
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หน่วย : ล้านบาท

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีท้ ่จี ะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
667
12
44,116
46,085
48,034
48,034

49,964
49,964

1,587

1,902

35
1,622
(819)
803
101,754

34
1,936
(925)
1,011
107,990

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีตวั๋ สัญญาใช้เงิ นประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้อาวัล โดย
กองทุ นเพื่อการฟื้ นฟูแ ละพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้รั บจากบรรษัทบริ หารสิ นทรั พย์ไทย
(“บสท.”) เพื่อการชําระราคาโอนลูกหนี้ และได้จดั ประเภทเป็ นตราสารหนี้ ท่ีจะถือจนครบกําหนดจํานวน 46 ล้านบาท และ 614
ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: จํานวน 46 ล้านบาท และ 597 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยมีวนั ครบกําหนดชําระคืนในปี 2557
- 2558 และมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ ง กําหนดชําระ
ดอกเบี้ย ณ วันทําการสุ ดท้ายของปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จที่ใช้วางเป็ นประกันต่อศาล
โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้จาํ นวน 27 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จที่ใช้เป็ นหลักประกันการทํา
ธุรกรรมสัญญาซื้ อคืนโดยมีมลู ค่าที่ตราไว้จาํ นวน 21,352 ล้านบาท และ 28,938 ล้านบาท ตามลําดับ
•

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน/การกลับรายการค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงินลงทุน

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อ มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารและบริ ษทั ย่อยอาจพิจารณากลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อฝ่ ายบริ หารเห็นว่าข้อ
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บ่งชี้ที่เป็ นเหตุให้การตั้งด้อยค่าในปี ก่อนๆ หมดไป หรื อมีขอ้ บ่งชี้ อื่นๆ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปั จจุบนั ที่เป็ น
เหตุให้เชื่อว่าเงินลงทุนที่เคยตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไม่ดอ้ ยค่าอีกต่อไป
• รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี จาํ นวน
96,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจํานวน 170 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
บริ หารสภาพคล่องของสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
14.5 สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
• การบริหารสภาพคล่ อง
จุดประสงค์ของการบริ หารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรี ยมเงินทุนเพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทาง
การเงินของธนาคารทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่
เกิ ดขึ้ นได้ โดยภาระผูกพันทางการเงิ นเกิ ดจากการถอนเงิ นฝาก การชําระหนี้ ที่ลงทุ นเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน การขยาย
สิ นเชื่อ ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสํารองตามที่กฎหมาย
กําหนด เป็ นต้น
ธนาคารมี แหล่งสภาพคล่องเพี ยงพอและสามารถบริ หารสภาพคล่องผ่านตลาดเงิ นในประเทศ และต่ างประเทศ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้ อคืน
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้

2556
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง ...............................................................
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (ร้อยละ) ..................................................
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (ร้อยละ) ...............
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ สิ นทรัพย์ (ร้อยละ) ..............................
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ เงินฝาก (ร้อยละ) .................................

148,497
94.0
89.2
19.4
28.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(หน่ วย: ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)
137,933
178,664
90.8
87.4
85.4
83.3
19.4
24.9
27.8
39.5

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 148,497 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากจํานวน 137,933
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในรายการหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพันและเงินฝาก
ธปท.
เงินรับฝากของธนาคาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.7 จากจํานวน 496,414 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ที่จาํ นวน
529,663 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับเงินกูย้ ืมของธนาคารลดลง ร้อยละ 11.7 จากจํานวน 43,248 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มาอยูท่ ่ีจาํ นวน 38,173 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556โดยเป็ นการลดลงในเงินกูย้ ืมระยะยาว
15,060 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในเงินกูย้ มื ระยะสั้น 9,985 ล้านบาท
•
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14.6 รายจ่ ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditures)
ธนาคารมีเป้ าหมายในการเป็ นธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก มีผลิตภัณฑ์และการบริ การที่เป็ นเลิศเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเฉพาะธนาคารมีเป้ าหมายอย่างชัดเจนในการเป็ นธนาคารที่เป็ นเลิศใน
ด้านการทําธุรกรรม ในปี 2556 ธนาคารได้ลงทุนโดยให้ความสําคัญใน 3 เรื่ อง ดังนี้
1. การลงทุ นปรั บปรุ งมาตรฐานของระบบการทํา งานพื้ นฐาน เช่ น การจั ดสรรพื้ นที ่การทํา งาน การจั ดหา
Software ใหม่ การเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งานมานาน การซ่อมบํารุ งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของธนาคารเพื่อให้ใช้
งานได้ดีอยูเ่ สมอ การเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศของสาขา การสร้างศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองใหม่ รวมถึงการจัดซื้ ออุปกรณ์ใหม่
สําหรับเจ้าหน้าที่ Outbound agent
2. การลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าที่นาํ เสนอต่อลูกค้า (Customer value proposition) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการ
Transformation ของธนาคารในระยะที่ 3 ในการเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม ซึ่ งการลงทุน
ในปี 2556 สําหรับลูกค้าธุ รกิ จ และลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คื อการลงทุ นในระบบเพื่อให้ลูกค้า
สามารถทําธุ รกรรมได้ง่ายขึ้ น และสําหรับลูกค้ารายย่อย คื อการปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet Upgrade) ระบบ
ตรวจสอบ ผูท้ ี่มาใช้งานระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต และการสร้างระบบธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (New Mobile
Application)
3. การลงทุนในช่ องทางการให้บริ การที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยธนาคารมีการเพิ่มจํานวนสาขา ย้ายที่ต้ งั
เพิ่มจํานวน Outbound agent และปรับปรุ งภาพลักษณ์ของสาขาโดยเริ่ มต้นในปี 2552 และเป็ นโครงการต่อเนื่องมาในปี
2556 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวรวมไปถึงการติดตั้งเครื่ อง ATM/ADM ใหม่ในสถานที่ที่เหมาะสม การขยายและปรับปรุ ง
สํานักงานเขตลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม และการปรั บปรุ งช่ องทางด้าน Call Center และ Internet เพื่ อให้
ครอบคลุมการให้บริ การของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มด้วย
9

9

14.7 ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน
ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR), เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วน
ของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CET1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึ่ งได้มีการกําหนดให้เพิ่มฐานเงินทุน
เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ ยงได้ดีข้ ึน โดย ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงที่
ร้อยละ 15.9 การดํารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อยูท่ ่ีร้อยละ 9.9 และร้อยละ 10.6 ตามลําดับ ซึ่ งเห็นได้วา่ ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์
ขั้นตํ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 8.5, ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลําดับ
สําหรั บการเปิ ดเผยข้ อมูลความเพี ยงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III, Pillar III สามารถศึ กษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หน้ า webpage นักลงทุนสั มพันธ์

ส่ วนที่ 3 หน้า 196

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตาราง 14.13: เงินกองทุนทั้งสิ้น

ตาราง 14.14: เงินกองทุนชั้นที่ 1

ความเพีย งพอของเงินกองทุ นทัง้ สิน้
เกณฑ์ขั้นต่ําของเงิน กองทุ นรวมของธนาคารแห่งประเทศไทย
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อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

เกณฑ์ข้นั ตํา่ ของเงิน กองทุ นชั้นที่ 1 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
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หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ป� 2555

ป� 2556

ปี 2556

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

14.8 ปัจจัยทีอ่ าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน
ความสําเร็ จของทีเอ็มบีข้ ึนอยู่กบั การบรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ของธนาคาร 5 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้าอย่าง
ลึกซึ้ ง การเพิ่มจํานวนลูกค้าเงินฝากคุณภาพ การสร้างความเป็ นเลิศด้านธุ รกรรมทางการเงิน การบริ หารเงินทุนและสภาพ
คล่องอย่างเหมาะสม และการบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม ทีเอ็มบี อาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทน
และประโยชน์อื่นๆ ตามที่คาดหวังเนื่องจากปั จจัยบางอย่าง ปั จจัยที่สําคัญได้แก่ การแข่งขันด้านเงิ นฝากที่เพิ่มขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ ยตํ่าเป็ นพิ เศษเกิ นกว่าที่คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิ น และการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้ เผชิญกับการแข่ งขันที่เพิม่ มากขึน้ ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งอาจต้ องเผชิญกับความท้ าทายในการ
ได้ มาซึ่งเงินฝากที่มีคุณภาพ สิ่ งเหล่ านีอ้ าจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อต้ นทุนทางเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนแปลง
เงินฝากทีม่ คี ุณภาพไปเป็ นสิ นทรัพย์ ทส่ี ร้ างกําไร ทีเอ็มบียงั คงต้องประสบกับการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น อีกทั้งวิวฒั นาการ
ทางการเงิ นการธนาคารอาจมี ผ ลให้คู่ แ ข่ งที ่มีค วามสามารถในการจั ดการเงิ นทุ นที ่มีประสิ ทธิ ภ าพ สามารถนํ าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่หลากหลายในราคาที่ได้เปรี ยบมากกว่า นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั อาจยังต้องเผชิ ญกับคู่แข่งที่
มีความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นกับลูกค้า ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของที เอ็มบี ในการเพิ่มเงิ นฝากที่มี
คุณภาพ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้ นดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจส่ งผลเสี ยต่อธนาคาร โดยสร้างความกดดันให้ทีเอ็มบีลดกําไรส่ วน
ต่ างจากผลิ ตภัณฑ์และบริ การ หรื อแม้กระทัง่ ไม่ สามารถได้มาซึ่ งเงิ นฝากที่มน่ั คง ซึ่ งอาจทําให้ตน้ ทุ นทางการเงิ นของ
ธนาคารสูงขึ้น
ทีเอ็มบีอาจไม่ สามารถสร้ างกําไรในระดับที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ตํ่ากว่ าที่คาดการณ์ เหตุการณ์ นีอ้ าจ
ส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการทีไ่ ด้ จากการดําเนินงาน อัตราดอกเบี้ย
ที่ต่าํ อาจเกิดจากการดําเนิ นนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ เป็ นพิเศษอาจ
ก่อให้เกิดความท้าทายที่สูงขึ้นต่อความสามารถของธนาคารในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่คุณภาพและการทํากําไร ทั้งนี้ การที่
ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารมีความน่ าดึงดูดน้อยลง ลูกค้าอาจจะเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เช่น ตราสารหนี้
และตราสารทุน แทนการฝากเงินกับธนาคาร นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ อาจลดทอนกําไรของธนาคาร ผลักดันให้รายได้
ของที เอ็มบี ข้ ึ นอยู่กบั รายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยมากขึ้ น ดังนั้น ธนาคารอาจไม่สามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนทางการเงิ นที่
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คาดการณ์ไว้ และอัตราการเติบโตของธุ รกิจในระดับที่คาดหวัง อันส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิ จของธนาคาร สถานะ
ทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้จากการดําเนินงาน
ทีเอ็มบีอาจไม่ สามารถปรั บเปลี่ยนและพัฒนาบริ การธุรกรรมทางการเงินให้ ได้ ทัดเทียมเท่ ามาตรฐานของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ธนาคารอาจไม่ สามารถพัฒนาและนําการบริการธุรกรรมทางการเงินออกสู่ ตลาดอย่ างต่ อเนื่อง อีกทั้ง
อาจจะไม่ สามารถปรั บปรุ งและตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงดําเนินงานในการให้ บริ การธุรกรรม
ทางการเงินอาจไม่ สอดคล้ องกับค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณไว้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสําหรับการทําธุ รกรรมทางการเงินที่ให้บริ การ
ทางการเงินที่มีความหลากหลายผ่านช่องทางมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การนําเทคโนโลยีใหม่
ได้แก่ การบริ การทางอินเทอร์ เน็ต ส่ งผลให้ธนาคารจําเป็ นที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ทั้งนี้ ทีเอ็มบีอาจจะไม่ประสบความสําเร็ จในการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม
ทางการใช้จ่ายละการออมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า อีกทั้งบริ การทางการเงินของธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า หรื อไม่เพียงพอต่อการรักษาไว้ซ่ ึ งลูกค้าที่มีอยู่ นอกจากนี้ ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถดําเนิ นงานในการให้บริ การธุ รกรรม
ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ประมาณไว้ อันจะส่ งผลเสี ยต่อสถานะทางการเงิน และการดําเนิ นงานของธนาคาร
ได้
หากกฎหมายเกีย่ วกับค่ าธรรมเนียมของธนาคารเปลีย่ นแปลงโดยหน่ วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้ รับ
ผลกระทบด้ านความได้ เปรียบในการแข่ งขันด้ านค่ าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจคุกคามเป้ าหมายของธนาคาร
ทีต่ ้ องการเติบโตทางด้ านธุรกิจและการทําผลกําไรอย่ างยัง่ ยืน ทีเอ็มบีให้ความสําคัญกับธุ รกิจและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้เงินทุนเพื่อประโยชน์สูงสุ ด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารในประเทศไทยได้รับอนุญาต
ให้เรี ยกเก็บจากลูกค้าได้ เช่น ค่าธรรมเนี ยมสําหรับการโอนเงินข้ามเขต ค่าธรรมเนี ยมเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนี ยม
กรณี ช ํ าระเงิ นเกิ นกําหนด อาจมี ผ ลกระทบต่ อ รู ปแบบธุ ร กิ จ และความได้เ ปรี ย บในการแข่ งขันของธนาคารอย่า งสู ง
เนื่องจากที เอ็มบียกเว้นค่าธรรมเนี ยมสําหรับลูกค้าของธนาคารแล้ว เมื่อลูกค้าทําธุ รกรรมผ่านบัญชี ออมทรัพย์ของทีเอ็มบี
เช่ น บัญชี ออมทรั พย์ทีเอ็มบี ฟรี ค่าธรรมเนี ยม และบัญชี ออมทรัพย์ทีเอ็มบี ธุรกรรมทําฟรี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาจทําให้ธนาคารเผชิญกับความท้าทายด้านกลยุทธ์และการเงินเพิ่มมากขึ้น
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม
เลขานุการบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และ
หัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
1 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
- ประธานกรรมการ
(แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

58 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สําหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัย
การยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
- International Financial Fraud Training Program (IFFT),
Internal Revenue Service (IRS) Georgia, USA
- Executive Program for Senior Management 2006
Development Course for Organization Leaders under
Globalization Current Fiscal Policy Research Institute
Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with
Kellogg School of Management and the Maxwell School of
Syracuse University, Schulich School of Business York
University
- Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013),
Role of the Chairman Program, Finance for Non-Finance
Director, Audit Committee Program, Successful Formulation
& Execution the Strategy และ Director Certification Program

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ต.ค.56

- ปัจจุบนั -

ต.ค.56

- ปัจจุบนั -

ต.ค.56
ต.ค.56

- ปัจจุบนั - ปัจจุบนั -

ส.ค.56
ก.พ.56
ต.ค.55
ต.ค.55
เม.ย.56
ม.ค.56
ก.พ.54
2548
2553
2553
2554
2553
2553
2553
2552
2552

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ต.ค.56
พ.ค.56
พ.ค.56
พ.ค.56
ก.พ.56
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2553
2553

-

-

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
ประธานกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
ประธานกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกลัน่ กรองและบริ หารโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 สํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (กบศ.) สํานักงานศาลยุติธรรม
อธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
กรรมการ องค์กรร่ วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
กรรมการและเลขานุ การ กองทุนให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงการคลัง
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**

-

-

นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
(ต่อ)
2 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- กรรมการ

59 -

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรเสนาธิ การทหารบก โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Financial Institutions Governance Program (FGP 6/2013)
และ Director Certification Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
2552
2549
2548
2548
ต.ค.53
2552
2550

- 2553 - 2552 - 2552 - 2552 - ปัจจุบนั - ก.ย. 53 - เม.ย. 53 -

2551

-

2552

ธ.ค.56
เม.ย.56
เม.ย.56
ธ.ค.54
พ.ค.54
2552
ก.ค.54
มี.ค.54
2549
2549
2544
2551

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
พ.ย.55
พ.ย.55
พ.ค.55
ก.ย.54
ม.ค.53
2552

กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จํากัด
ผูร้ ับรองงบการเงิน สภากาชาดไทย
รองอธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการบริ หาร Subic Bay Energy Co., Ltd.

ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
รองผูบ้ ญั ชาการทหารบก
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
- เสนาธิ การทหารบก

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

63 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia
University, New York, USA
- Military Service, Belgian Army
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aéronautique
et de l'Espace, Toulouse, France
- Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre
de Bruxelles, Brussels, Belgium
- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd.
(India)

2,116,900

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

- Board member, Capstone Partners (Asia)
- Board member, CM Houlder (SEA) Pte. Ltd.
- Board member, CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd.
Board member, Eurofin Asia (Singapore)
- International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
- Board Chairman, Prochem (Singapore)
- Board member, Quant Capital (Mumbai, India)
- Independent Director, METROCOM Bank in Kazakhstan
- Director, ING Mauritius
- Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Director, ING Asia Private Bank (Singapore)
- CEO, Retail and Banking Asia, ING Group (Singapore)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

4 นายสิ งหะ นิกรพันธุ ์
59 - Master of Science, Human Relations and Management
- กรรมการอิสระ
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
(แต่งตั้ง 10 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สําหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- Advanced Management for Bankers Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
- Financial Institutions Governance Program, Role of the
Compensation Committee และ Director Certification
Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
5 นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
61 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต- กรรมการอิสระ
พัฒนบริ หารศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
- ปริ ญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนดค่าตอบแทนและ
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
บรรษัทภิบาล
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ (TEPCOT)
(แต่งตั้ง 8 ต.ค. 2555)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.20)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
2549
ก.พ.56
2556
พ.ย.55
2551
2548

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

- ปัจจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
(องค์กรอิสระ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี )
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
- 2555 - ผูอ้ าํ นวยการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- 2554 - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

2552
2552
2552
2552

-

2549
2555

- ก.ย.55 - 2555 -

2553

-

2555

-

2549

-

2552

-

ปัจจุบนั
ก.พ.56
ก.ย.55
ก.ย.55

-

รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริ มอัญมณี และเครื่ องประดับ
กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรื อน กระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการบริ หาร สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึ กษา สภาผูส้ ่งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการด้านงบประมาณ สถาบันวิจ ยั และพัฒนาอัญมณี
และเครื่ องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ที่ปรึ กษาด้านนโยบายและแผนการพัฒนา สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครื่ องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
อธิ บดี กรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
6 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่ อ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 23 ก.พ. 2555)

7 นางซุย-อิม อึง
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- กรรมการสิ นเชื่อ
(แต่งตั้ง 30 พ.ย. 2554)

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

54 -

MA (Economics), Northwestern University, USA
B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
นักบริ หารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
- การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013),
Director Certification Program, Financial Statement for
Directors และ Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

62 - M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business
School, London, UK
- Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of
Singapore
- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
105

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ธ.ค.56
2554
2554
2552
2551
2547
2554
2552
2553
2551

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ธ.ค.56
เม.ย.55
2554
2554

-

2552
2552
2552
2549
2549

-

2553
2553
2553
2552
2552

-

2551
2550

-

2551
2551

-

2549

- ปัจจุบนั - Sole Director, Chianti Investors Ltd.

กรรมการ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
อธิ บดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
อธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการและเลขานุ การ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
กรรมการ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์
กรรมการ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
8 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

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

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ส.ค.55
ส.ค.55
มี.ค.55
ก.พ.53

มิ.ย.52

2543
ก.พ.54
ม.ค.53
ก.พ.49

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

- ปัจจุบนั - CEO and Member of the Board, ING Bank (Austalia) Limited
- ปัจจุบนั - CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
- ปัจจุบนั - Member of Retail Banking International Management Team and Member
of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
- ปัจจุบนั - Member of Board of Executive Directors, Member of Risk Committee,
Member of Audit Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Bank (Australia) Limited
- ปัจจุบนั - Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk
Management and Review Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- ปัจจุบนั - Member of Management Council, ING Group N.V.
- มี.ค56 - Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KF Financial Group
- ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia
- เม.ย.52 - Managing Director & CEO, ING Vysya Bank Ltd. (India)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
9 นายอมร อัศวานันท์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 16 ต.ค. 2546)

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

65 - MBA, Bowling Green State University, Ohio, USA
- ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Stanford-NUS Executive Program, Stanford University
ร่ วมกับ National University of Singapore
- Changing Organizational Behavior Program, Wharton
School, University of Pennsylvania, USA
- Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013),
Director Accreditation Program และ CEO Performance
Evaluation จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ค.56
เม.ย.56
มี.ค.49
2548
2546
2546
2546
2531
มิ.ย.52

10 พลเอก กมล แสนอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 11 เม.ย. 2555)

64 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Executive MPA)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรเสนาธิ การทหารบก โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและพาณิ ชย์ (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการค้า

-

-

พ.ย.55
2554
2553
2552
2551
2551

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จํากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ พี เอ แคปปิ ตอล จํากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด
(มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ
จํากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง บริ ษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด
(มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด
- 2556 - กรรมการ คณะกรรมการร่ างแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(2552 - 2556) กระทรวงการคลัง
- ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- ปัจจุบนั - ประธานที่ปรึ กษาสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบนั - กรรมการที่ปรึ กษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กองทัพไทย
- ปัจจุบนั - นายทหารพิเศษประจํากรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษา สมาคมวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
พลเอก กมล แสนอิสระ (ต่อ)

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

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**

- Infantry Officer Advance Course and Instructor Course,
FT.BENNING, GA, USA
- การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- Director Certification Program, Role of Compensation
Committee และ Financial Institutions Governance Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

69 - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol,
UK
- Postgraduate Practical Certificate in Law, University of
Singapore
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
2550
2550
2546
2540
พ.ค.55

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
พ.ย.55

-

2553
2552

-

2554
2554

-

2551
2551

-

2552
2552

-

เม.ย.56
พ.ย.55
มิ.ย.52

- ปัจจุบนั - ปัจจุบนั - ปัจจุบนั -

2548

- ปัจจุบนั -

2535

- ปัจจุบนั -

นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
ราชองครักษ์พเิ ศษ กรมราชองครักษ์
นายทหารพิเศษประจํากรมนักเรี ยนนายร้อย รักษาพระองค์
นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
กรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ที่ปรึ กษากิติมศักดิ์ กรรมาธิ การพลังงาน วุฒิสภา
รองประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
ตุลาการทหารสูงสุ ด ศาลทหารกรุ งเทพฯ
ประธานคณะที่ปรึ กษา กองบัญชาการกองทัพไทย
กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด และบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1. กรรมการ บริ ษทั เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
2. กรรมการ บริ ษทั โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จํากัด
3. กรรมการ บริ ษทั เคเอฟฟู้ ดส์ จํากัด
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ทิวาธาร จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
12 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)

อายุ
(ปี )

ณ ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา

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

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
20,618,500

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.51
2525

- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
1 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(แต่งตั้ง 14 กรกฎาคม 2551)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

57 - MBA (Finance and International Business),

New York University, U.S.A.

จํานวนการถือ
ความสั มพันธ์
ครองหุ้นใน
ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
20,618,500

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.51 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2525 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
2542 - 2550 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2 นายเอกพล ณ สงขลา
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กร และ
บรรษัทภิบาล

43 - ปริ ญญาเอก, Tokyo Institute of Technology

1,054,768

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

3 นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรบุคคล

50 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,598,300

-

4 นายภารไดย ธี ระธาดา
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสื่ อสารและภาพลักษณ์
องค์กร

41 - ปริ ญญาตรี Arts,
The University of North Carolina at Chapel Hill
North Carolina, USA.

1,078,733

-

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กร และ
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กร และ
ทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย
2549 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทย
2549 - 2549 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, สํานักบริ หารการควบรวม ธนาคารทหารไทย
2540 - 2549 - Manager / Principal The Boston Consulting Group
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ การส่วนกลาง
ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ การส่วนกลาง
ธนาคารทหารไทย
2544 - 2552 - Vice President , CitiBank N.A.
2542 - 2544 - CFO , Fasco Motors Co., Ltd
2537 - 2542 - Business Planning Manager , The Shell Companies of Thailand
2534 - 2537 - Finance Manager , Siam Occidental Co., Ltd
2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสื่ อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสื่ อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย
2549 - 2552 - Senior Vice President , GE Money Thailand
2544 - 2549 - Corporate Affairs Director , TA Orange/True
2542 - 2544 - Director , Aziam Burson-Marsteller
2541 - 2542 - Managing Director , Bangkok One

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
5 นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

49 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ,
การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การฝึ กอบรม
-Audit Conference

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
0

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

-Integration of Strategy and Risk Management
-Audit Change from Internal Audit to Consultant

6 นายศรชัย ผ่องสุ วรรณ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เจ้าหน้าที่บริ หารสอบทานสิ นเชื่อ

59 - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและเอกชน,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

5,283

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ

2555 - 2556 - Financial Service Industry Director at Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd.
2551 - 2555 - Country Head & Wholesale Banking Operational Risk, Country
Assurance and Audit Head and Financial Controller,
Standard Chartered Bank, Thailand
2539 - 2551 - VP Management Accounting, Global Finance Transformation Project,
Regional Financial Reporting and Finance System, HSBC Thailand,
2556

ปัจจุบนั

2555 - 2556 2555 - 2555 2554 - 2555 2553 - 2554 2551 - 2553 -

7 นายเบอร์ นาร์ ด มารี-ชาน มอรีส พอล คุ๊ก
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย

54 - Master in Legal Affairs, Katholieke ,
Universiteit Leuven, Belgium
- Bachelor Degree in Business Management,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

0

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

-

2555
2551
2550
2547

- ปัจจุบนั - 2555 - 2551 - 2550 -

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , เจ้าหน้าที่บริ หารสอบทานสิ นเชื่อ
ธนาคารทหารไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาสิ นทรัพย์
ธนาคารทหารไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , เจ้าหน้าที่บริ หารสอบทานความเสี่ ยง,
ธนาคารทหารไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจ 4
ประจําพิจารณสิ นเชื่อธุ รกิจ 4 ธนาคารทหารไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประจําพิจารณาเครดิตธุ รกิจขนาดกลาง 2
พิจารณาเครดิตธุ รกิจขนาดกลาง 2 ธนาคารทหารไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร
ประจําฝ่ ายพิจารณาเครดิตธุ รกิจขนาดกลาง 2 สายงานสิ นเชื่อธุ รกิจ
ธนาคารทหารไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย

Global Head Private Banking, ING Bank NV, The Netherlands
Deputy CEO Private Banking, ING Bank NV, The Netherlands
CEO/Country Manager, ING Bank NV, Luxemburg

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

8 นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกลุ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจสาขา

60 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, Financial.
Management, West Coast University, California, USA

9 นางสุ ภาภรณ์ อังชัยสุ ขศิริ

ั ฑิต,
59 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

4,862,500

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

0

-

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจสาขา
ธนาคารทหารไทย
2551 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุ รกิจสาขา
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - Advisor – Corporate Marketing Group at Bank of Ayudhya Plc.
2541 - 2550 - Value Center General Manager, Standard Chartered Bank (Thai)
2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารงานบริ การสาขา
ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารงานบริ การสาขา

2549 - 2554 - Head of Learning & Talent Development , SCBT
2547 - 2549 - Head of Operations Department; Consumer Bank , SCBT
2547 - 2547 - Head of Operatiomal Risk and Compliance; Consumer Bank , SCBT

10 นายพร้อมพงษ์ พัฒนธี ระเดช
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารกลุ่มลูกค้า
บุคคลระดับกลาง

36 - Master Degree in International Marketing

119,567

-

Management, University of Surrey, UK

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารกลุ่มลูกค้า
บุคคลระดับกลาง ธนาคารทหารไทย

- Master Degree in International Financial

2552 - 2556 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กรและบริ หารการพัฒนาธนาคาร

Economics, Chulalongkorn University

ธนาคารทหารไทย

- Bachelor degree in Engineering,

2550 - 2552 - Former Associate : Group Technology Strategy,

Chulalongkorn University

Standard Chartered Bank at (London,UK / Singapore)
2550 - 2550 - Exceptional Performance Award form Group CEO,
Standard Chartered Bank (UK)

11 นางกาญจนา โรจวทัญ�ู
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารส่งเสริ มการตลาดลูกค้า

48 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

2,197,934

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารส่งเสริ มการตลาด
ลูกค้าบุคคล ธนาคารทหารไทย
2551 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานส่งเสริ มการตลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุคคล

ลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - Senior Executive Vice President , MFC Asset Management Plc.

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

นางกาญจนา โรจวทัญ�ู (ต่อ)
12 นางสาวสุ วมิ ล พรศาลนุวฒั น์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจสิ นเชื่อรายย่อย

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2548 - 2550 - Customer Marketing director , Unilever Thai Holdings Co.,Ltd.

41 - ปริ ญญาโท Master of Science : Banking and
Finance, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

733

-

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจสิ นเชื่อรายย่อย
ธนาคารทหารไทย

- ปริ ญญาโท Master of Science : Computer

2000 - 2009 - Vice President, Customer Experience, Consumer Banking at

Standard Chartered Bank (Thai)

Information System, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

13 นางมารี แรมลี
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- ปริ ญญาตรี Accounting, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40 - Master of Science in Tax & Business Law,
Law School, Nancy - France

0

-

1993 - 1999 - Private Fund Accounting Manager at Kasikorn Thai Asset Management
2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์เงินฝาก,
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุ รกิจกองทุนรวม ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์เงินฝาก,

2545 - 2556 - Vice-President Products and Distribution Channels, Vice-President Risks,

ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุ รกิจกองทุนรวม

2542 - 2544 - Call Centre Team Leader, Exceptional Risk Evaluation Team Leader
– Special risks department in Belair Direct – Property & Casualty
Insurance, Montreal – Canada Legal & Institutional Relationships,
Vice-President Investment Products, Investment Products Marketing
Director, Clients Marketing Director, Communication Director in ING
Direct /Retail Banking, Paris , France

14 นางสาวทามารา แวน เดน แบน
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

34 - Master of Science,

0

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์

Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

และช่องทางบริ การดิจิตอล ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์

2555

และช่องทางบริ การดิจิตอล

2556

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์เงินฝาก,
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุ รกิจกองทุนรวม ธนาคารทหารไทย

2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์เงินฝากและการ
ชําระเงิน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานผลิตภัณฑ์เงินฝากและการชําระเงิน
ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

นางสาวทามารา แวน เดน แบน (ต่อ)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์เงินฝากและการชําระเงิน ขึ้นตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย

15 นายพิชยั จีรังค์สรรพสุ ข

59 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0

-

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2552 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การภาคธุ รกิจสาขา (บริ การและลูกค้าสัมพันธ์)
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2552 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร

ผูจ้ ดั การภาคธุ รกิจสาขา

ประจํากลุ่มธุ รกิจสาขากรุ งเทพฯ 2 กลุ่มธุ รกิจสาขากรุ งเทพฯ 2 สายงาน

(บริ การและลูกค้าสัมพันธ์)

ธุ รกิจสาขากรุ งเทพฯ ธนาคารทหารไทย
2549 - 2550 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจสาขาภาคใต้ 1, ธนาคารทหารไทย
16 นางสาวกมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริ ญโชค
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

43 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ

346,800

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจประกัน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารธนบดีธนกิจ-ธุ รกิจประกัน ธนบดีธนกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจประกัน

ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - VP, Deposit & Card Products, Wealth Management, Consumer Banking
Krungsri Ayudhaya Bank Plc.
2551 - 2551 - Head of Liabilities & Fee Base Products, SME Banking, Consumer Banking
at Standard Chartered Bank (Thai) Public Co., Ltd.
2548 - 2550 - Senior Manager, Deposit Product, Wealth Management, Consumer Banking
Standard Chartered Bank (Thai) Public Co., Ltd.

17 นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอี

43 - ปริ ญญาโท Finance,

1,164,433

Oregon State University, USA

-

2554 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุ รกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

และซัพพลายเชน

ขนาดเล็ก ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
ธุ รกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

นายปพนธ์ มังคละธนะกุล (ต่ อ)

18 นางสาวสุ กญั ญา ตรี เสน่ห์จิต
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2547 - 2551 - First Vice President, ธนาคารกสิ กรไทย

47 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

177,233

-

มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หาร
ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - Regional Manager – Small SME , SME Regional BDM Office-BKK 2,

ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
19 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หาร
กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

ธนาคารทหารไทย
32 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

0

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารกลุ่มลูกค้า

Finance, Northwestern University

เอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารทหารไทย

- Bachelor of Science major in Commerce,

2554 - 2556 - Vice President – Strategy Group in

University of Virginia

Total Access Communication Public Company Limited
2548 - 2544 - Project Manager , Business Strategy Engagements,
McKinsey & Company Thailand and Southeast Asia

20 นายแซมมิว เย็น ไฟ ชุง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารผลิตภัณฑ์
และ Portfolio ธุ รกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

45 - Master's Degree of Applied Finance ,

0

-

Macquarie University, Australia
- Bachelor of Commerce,

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารผลิตภัณฑ์
และ Portfolio ธุ รกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารทหารไทย

2555 - 2556 - Team Head of Formula Lending Development and Implementation

(Accounting and Finance)

Small SME Product and Portfolio Management , TMB Bank

University of New South Wales, ,Australia

2554 - 2555 - Team Head of Formula Lending Change Managemen Consumer
and Small Enterprise Credit, CRO, TMB Bank

21 นายเอศ ศิริวลั ลภ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

40 - Bachelor of Science, Mechanical,

634,800

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารผลิตภัณฑ์และการ

Engineering, Tufts University

ขายสิ นเชื่อเครื อข่ายธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
2546

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารผลิตภัณฑ์และ
การขายสิ นเชื่อเครื อข่ายธุ รกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

2554 - Founding Partner and Director, Claris Co., Ltd.

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
22 นายรังสรรค์ ฐามนกิจประสาท
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริ หารบริ หารช่องทางและระบบสิ นเชื่อ
เครื อข่ายธุ รกิจ
23 นายวิทยา สิ นทราพรรณทร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารการตลาด
ลูกค้าธุ รกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

54 - Master of Science Computer (Major Information

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

0

-

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารช่องทางและระบบ

System), De Paul University, Chicago, USA

สิ นเชื่อเครื อข่ายธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย

- Bachelor of Accounting in Banking and Finance,

2547 - 2555 - Vice President, Citibank รับผิดชอบการปฎิบตั ิการและระบบธนาคาร

Chulalongkorn University
43 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

อิเล็คทรอนิคส์, Global Implementation

0

-

International Business,
The George Washington University, USA

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารการตลาด
ลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย

2554 - 2556 - Marketing Director, Swensen’s (Thai) Ltd – Minor Food Group

- Bachelor Degree (Marketing),

2552 - 2553 - Assistant Vice President – Corporate Marketing,

Assumption University

Bangkok Dusit Medical Service (BDMS)
2550 - 2552 - Deputy General Manager – Marketing, Nippon Paint (Thailand) Ltd
2547 - 2550 - Director – Exhibition Sector, Thailand Convention & Exhibition Bureau
(TCEB)

24 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ

25 นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

43 - ปริ ญญาเอก สาขาการบริ หารกลยุทธ์ ภายใต้โครงการ

2,763,867

-

2551 - 2554 - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจขนาดใหญ่, ธนาคารทหารไทย

ความร่ วมมือระหว่าง The University Of Nebraska
และมหาวิทยาลัยกรุ งเทพฯ
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต The University of
North Carolina at Chapel Hill, USA.
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 - ปริ ญญาโท Eli Broad Graduate School of

2554 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

2,932,467

Management, Michigan State University, USA.

-

2556 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ
และลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ

2554 - 2556 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจและลูกค้าบรรษัท

และลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่

ธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
2551 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารความสัมพันธ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ (ต่อ)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารทหารไทย
2548 - 2550 - Managing Director at Kasikorn Securities Plc.

26 นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ 1
และรักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้า

36 - Executive MBA Program, Sasin Graduate

223,567

-

Institute of Business Administration

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ 1
และรักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ 2 ธนาคารทหารไทย
2556 - 2556 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ 1

- Bachelor of Business Administration
(Finance and Banking) , Chulalongkorn University

ธนาคารทหารไทย
2555 - 2556 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่

บรรษัทธุ รกิจ 2

บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่
27 นายเอกณัติ เกียรตินภาสิ นธุ ์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรม

39 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

529,367

Finance & Investment,

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรม
สิ นเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
2554 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรม

The George Washington University, USA

สิ นเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ

สิ นเชื่อ ธนาคารทหารไทย
2554 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการจัดการผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ
ผลิตภัณฑํธุรกรรมสิ นเชื่ อ 1 สายงานบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ 1
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าผูบ้ ริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่ อ 1-4 สายงานผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่ อ 1
ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ 4
สายงานบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้า ธุ รกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย
2551 - 2552 - Corporate Client Team Head, Corporate Business Division KasikornBank PCL

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
28 นาย อเล็กซานเดอร์นนท์ แลงเฟลด์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

38 - Master Degree in Management, University

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

255,167

-

of Cambridge

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้า
บรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารทหารไทย

- Bachelor of Business Administration,

2552 - 2556 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ 2

Mahidol University

ธนาคารทหารไทย
2549 - 2552 - Relationship at Citibank N.A.
2547 - 2549 - Associate at SCB Securities

29 นางสาว เทียนทิพย์ นาราช
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ 2

37 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

532,201

-

Michigan University ,USA

2551 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริ หารลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่ 2 หธนาคารทหารไทย

- Bachelor Degree in Economics,

2544 - 2551 - บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้า ธนาคารกสิ กรไทย

Thammasart University

2539 - 2542 - เศรษฐกร ธนาคารแห่งประเทศไทย
2542 -2544 Study MBA

30 นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

61 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

669,567

Texas Christian University, U.S.A.

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจทหาร
และลูกค้าองค์กรรัฐ ธนาคารทหารไทย
2554 - 2556 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจทหาร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจทหาร
และลูกค้าองค์กรรัฐ

ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หาร
ความสัมพันธ์ลกู ค้าธุ รกิจทหาร ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานธุ รกิจสาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารทหารไทย
2548 - 2549 - เจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสาขาภาคตะวันออก ธนาคารทหารไทย
2547 - 2548 - เจ้าหน้าที่บริ หาร งานธุ รกิจลูกค้าขนาดกลางภูมิภาค 2 ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 19

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

31 นายไตรรงค์ บุตรากาศ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

43 - Master of Business Administration,
Concentration in Finance and International

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

2556 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ
ธนาคารทหารไทย

Management, University of Japan, Niigata, Japan

2555 - 2556 - Head of Global Transactional Service division,

- Bachelor of Business Administration

and Marketing division at Siam Commercial Bank PLC

Major in Marketing, (with honors),
Thammasat University, Bangkok

2552 - 2552 - Head of Strategy and Product, Business Banking Group (SME)
at Siam Commercial Bank PLC
2551 - 2552 - Head of SME Business, BKK2, Network at Kasikorn Bank PLC

32 นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กลุ

53 - ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

270,667

-

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส,

2556 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจขนาดกลาง
ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจขนาดกลาง

2555 - 2555 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ-ภูมิภาค
ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, ผูจ้ ดั การภาคธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
2526 - 2553 - ผูจ้ ดั การภาค ธนาคารกสิ กรไทย

33 นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมตั ิ

45 - Master of Business Administration Program, Financial

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส,

Management, The National Institute of Development

ลูกหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารค้าธุ รกิจ - กรุ งเทพฯ

Administration (NIDA)

0

-

2555 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ - กรุ งเทพฯ
2553 - 2555 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หาร Corporate Banking Relationship
Management
2551 - 2553 - Head of Corporate Banking Department, ACL Bank
2549 - 2551 - Team Head of Corporate Business Division , ธนาคารกสิ กรไทย

34 นายปิ ติ กระแสเศียร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

45 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

0

Xavier University,Cincinnati, Ohio, USA.

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ - ภูมิภาค
ธนาคารทหารไทย
2555 - 2556 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ -

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ - ภูมิภาค

ลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

นายปิ ติ กระแสเศียร (ต่อ)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ 1 , 2
ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, ผูจ้ ดั การภาคลูกค้าธุ รกิจ สํานักงานภาคลูกค้าธุ รกิจ – ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ สายงานบริ หารความสัมพันธ์ธุรกิจเอสเอ็มอี
ธนาคารทหารไทย
2551 - 2552 - Senior Vice President Division Head, BBG Management Service Division,
HSBC Plc.

35 นายศรัณย์ ภู่พฒั น์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

45 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

2,492,102

-

University of Houston, Texas, U.S.A.

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจตลาดเงิน
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุ รกิจตลาดเงิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจตลาดเงิน

ธนาคารทหารไทย
2550 - 2553 - Executive Vice President, Head of Institution Sales,
Standard Chartered Bank (Thai) Plc.
36 นายวีระชัย อมรรัตน์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ

50 - Master of Business Administration (International

958,167

-

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และธุ รกิจการค้าต่างประเทศ ธนาคารทหารไทย

Business), The George Washington University,

2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจการค้าต่างประเทศ

USA

และธุ รกิจการค้าต่างประเทศ

และบริ การธุ รกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
2554 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจการค้าต่างประเทศ
ธุ รกิจการค้าต่างประเทศและบริ การธุ รกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าผูบ้ ริ หารธุ รกิจการค้าต่างประเทศ
สายงานธุ รกรรมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2545 - 2551 - Department Head of Cash Management ธนาคารกสิ กรไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
37 นาย จริ นทร์ พินธุ โสภณ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวาณิ ชธนกิจ
และตลาดทุน-ตราสารหนี้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

46 - Master of Business Administration, Finance,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวาณิ ชธนกิจ

Woodbury University

และตลาดทุน-ตราสารหนี้ ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - Executive Director, Head of Multinational Clients for

- Bachelor of Business Administration,

Accounting,

Credit Agricole Corporate and Investment
2551 - 2553 - Executive Vice President, Head of Multi-Corporate Banking Segment,

TMB Bank Plc.
2537 - 2551 - Director, Client Relationship Management, Private Client , Standard

Chartered Bank
38 นางวัลลภา โปษยานนท์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

59 - Bachelor in Business Administration , The American

263,462

-

University Washington

ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาธุ รกิจลูกค้าขนาดใหญ่
39 นายยัน อองรี แวน วาลเลน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาธุ รกิจลูกค้าขนาดใหญ่

57 - Master degree in Applied Economics,

0

-

Sint-Ignatius University in Antwerp, Belgium

2551 - 2554

เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุ รกิจลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง

2549 - 2551

หัวหน้าฝ่ ายประจําฝ่ ายธุ รกิจขนาดใหญ่ 2

2556 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารทหารไทย
2555 - 2556 - Senior Credit Officer – Structure Finance, ING Bank NV, Amsterdam
2551 - 2555 - Chief Risk Officer IVBL, ING Vysya Bank Limited, India
2546 - 2551 - Head of Credit Risk Management, ING Asia Private Bank Limited

40 นายสุ นทร รักพาณิ ชย์

53 - University of Kent at Canterbury, Kent, England

139,600

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจ และ
เจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่

รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณา

ธนาคารทหารไทย

2549 - 2556 - SVP, Team Head of Multi Corporate Credit Underwriting, SVP,

สิ นเชื่อธุ รกิจ และเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณา

Team Head of Corporate Credit Underwriting, SVP,

สิ นเชื่อธุ รกิจลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่

Department Head of Corporate Credit Department 1, SVP,
Department Head of Corporate Credit Department 1, SVP,
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ (ต่อ)
41 นายมาร์ติน อเลน เชอร์ล
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสิ นเชื่อผูบ้ ริ โภคและ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

Department Head of Corporate Credit Department 2 at TMB Bank
55 - ปริ ญญาโท German Language and Literature with

1,553,667

-

European History, University Of Edinburgh,

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคและธุ รกิจ
ขนาดย่อม ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , Head of Consumer and SME Credit Group

Scotland

ธุ รกิจขนาดย่อม

ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสิ นเชื่อรายย่อย
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2551 - First Senior Vice President & Chief Credit Officer, Head of Risk
Management at AIG Consumer Finance Group, Thailand

42 นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย

37 - Master Degree of Science in Finance

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(Focused on Financial Econometrics),

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาสิ นทรัพย์

from Imperial College, University of London,
England

0

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพัฒนาสิ นทรัพย์
ธนาคารทหารไทย

2548 - 2556 - EVP, Head of Group Special Asset Management,
Head of Global Derivatives Work-out Advisor (Global Role) ,

- Bachelor Degree of Management Science

Head of Development Organisations, Sovereigns and Supranationals

with Computer Science, from

, Financial Institutions, and Head of Wholesale Bank Business
Finance at Standard Chartered Bank

43 นางสาวอรนุช ตันติเมธ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้าน

50 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ,

1,024,034

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
ธนาคารทหารไทย
2551 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้าน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลาด

ตลาด ธนาคารทหารไทย
2548 - 2551 - Senior Consultant on Market and Liquidity Risk Management , Wealth
Management Services Ltd. Thailand
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
44 นายแมกซองส์ ลาวาเล
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

34 - Master of Economics ,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

University Libre De Bruxelles, Belgium

2546 - 2554 - Senior Manager, Head of Credit Risk Management ,
Record Bank NV, Subsidiary of ING Belgium NV

สิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยง
สิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยง
45 นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

53 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารรัฐกิจ,

0

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
2550 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานกฎหมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย Temple University, U.S.A.

ธนาคารทหารไทย
2547 - 2550 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, ฝ่ ายกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
2544 - 2547 - Senior Vice President, Legal Dept

46 นาย คอร์เนเลียส เฮนริ คสั มาเรี ย เดอ รอจ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,

63 - Certificate from Hogereburger School A,

0

-

The Netherlands

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการองค์กร ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยง

2534 - 2555 - Senior Managing Consultant, ING Group, The Netherlands

ด้านปฏิบตั ิการองค์กร
47 ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

55 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ,

30,005

University of Bridgeport, USA.

-

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฎิบตั ิงาน
ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฎิบตั ิงาน

ธนาคารทหารไทย
2551 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบรรษัทภิบาลและ
กํากับการปฏิบตั ิงาน ธนาคารทหารไทย
2547 - 2549 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, ฝ่ ายบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
2545 - 2547 - Senior Vice President, Compliance, Corporate Services DBS Thai Danu Bank

เอกสารแนบ 1 หน้า 24

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

48 นายเสถียร ตันธนะสฤษดิ์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

54 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฏิบตั ิงาน
ธุ รกิจธนาคาร 1 , ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประจําสอบทานและสนับสนุ นการกํากับการ

เจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฏิบตั ิงาน
ธุ รกิจธนาคาร 1

ปฏิบตั ิงาน สอบทานและสนับสนุนการกํากับการปฏิบตั ิงาน กํากับการปฎิบตั ิงาน,
ธนาคารทหารไทย
2549 - 2553 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานธุ รกิจตลาดเงิน 1,
ธนาคารทหารไทย

49 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน

50 - Master of Business Administration ,

2,308,900

-

2552 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย
2539 - 2552 - Chief Financial Officer & Dire , Standard Chartered Bank (Thai)

University of Eastern Michigan, U.S.A.

2534 - 2539 - Business Planning & Analysis M , American Express (Thai) Co.,Ltd.
2532 - 2534 - Manager , J. Film Process Co., Ltd
50 นางสาวแวววลัย วัฒนา
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

48 - บัญชีมหาบัณฑิต,

472,301

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานควบคุมทางการเงิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - Thailand Financial Controller, Lehman Brothers Capital (Thailamd)

51 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

45 - ปริ ญญาโท Public Administration

1,352,934

University of Southern California, U.S.A.

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน

การเงิน ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบัญชีบริ หาร
ธนาคารทหารไทย
2543 - 2552 - Head of Business Finance-consume ,Standard Chartered Bank (Thai)

เอกสารแนบ 1 หน้า 25

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
52 นาย เดวิด เบนจามิน วอร์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

44 - Master of Biostatistics,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน,
ธนาคารทหารไทย

The University of Sydney, Australia

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน

2553 - 2555 - เจ้าหน้าที่บริ หาร, Market Risk Management –Banking Book Risks
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2553 - Manager, Credit and Market Risk Analytics, ING Direct Australia

53 นายเมธ กนกพิบลู

45 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

300,034

-

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

การเงิน ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี

2547 - 2553 - VP of Financial Reporting & Tax,

ควบคุมทางการเงิน
54 นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม

2553 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี ควบคุมทาง

UOB Thai PLC.
44 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82,400

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ
ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุน

2553 - 2556 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชี บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์

และควบคุมงบประมาณ

ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชี
สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2552 - 2552 - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สายงานบัญชีบริ หาร ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - Managing Consultant ,บริ ษทั อวานาค (ไทยแลนด์) จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 26

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
55 นายวรวุฒน์ โตเจริ ญธนาผล
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

44 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

118,667

-

The University Of Tennessee At Martin

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชี บริ หาร
2553 - 2556 - ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้าวางแผนธุ รกิจและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน วางแผน

เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร

ธุ รกิจและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน บัญชี บริ หาร วางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสด้านกลยุทธ์ทางการเงิน วางแผนธุ รกิจ
สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้า งานวางแผนทางการเงิน ฝ่ ายงบการเงิน สายงานการเงิน
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - รองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างาน งานวางแผนทางการเงิน ฝ่ ายวางแผนและงบ
การเงิน สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย
2549 - 2549 - รองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างาน งานแผนทางการเงิน ฝ่ ายวางแผนทางการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทหารไทย

56 นายชาญพิชยั ชินสําราญ
- ผูอ้ าํ นวยการ

50 - ปริ ญญาโท สาขาสถิติประยุกต์,

0

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

-

2553 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร วางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร

2551 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายสนับสนุนระบบข้อมูลการเงิน,

งานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายบริ หารระบบและข้อมูลทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
2546 - 2549 - Vice President, Financial Database Management, UOB

เอกสารแนบ 1 หน้า 27

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
57 นางศุลีพร ประทิพพรกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

59 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

2553 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป ควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป

2549 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างานควบคุมบัญชีสาํ นักงานใหญ่ ฝ่ ายการบัญชีทวั่ ไป สาย

ควบคุมทางการเงิน
58 นายสุ รินทร์ มัธยธนา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

งานการเงิน ธนาคารทหารไทย
58 - บริ หารธุ รกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50,781

-

- ผูอ้ าํ นวยการ
เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกํากับธนาคาร

2554 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกํากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - First Vice President, Head of Reporting and Management
Information, MIS, TMB Bank Plc.
2547 - 2553 - First Vice President, Head of Reporting and Management Information
Department , TMB Bank Plc.

59 นางประภาศิริ ขุนเจริ ญ

59 - บริ หารธุ รกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

153,115

-

- ผูอ้ าํ นวยการ

2553 - 2556 - ผูอ้ าํ นวยการ งบการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย

หัวหน้างบการเงิน
60 นางจาริ ณี ยิม้ อุดม

2556 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ งบการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย
2550 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการงานงบการเงิน ฝ่ ายงบการเงิน, ธนาคารทหารไทย

56 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

30,100

-

2549 - ปัจจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย

0

-

2549 - ปัจจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าบัญชีพิเศษ ธนาคารทหารไทย

2,500

-

2553 - ปัจจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกํากับธนาคาร, ธนาคารทหารไทย

- รองผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าประมวลบัญชี
61 นางกมลมาลย์ สถาวร

49 - บริ หารธุ รกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- รองผูอ้ าํ นวยการ,
หัวหน้าบัญชีพิเศษ
62 นางสุ ภาวดี วุฒิเทียร

45 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

2551 - 2553 - ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้างานงานบริ หารรายงานภายนอก, ธนาคารทหารไทย

- รองผูอ้ าํ นวยการ,
หัวหน้าจัดการรายงานกํากับธนาคาร

เอกสารแนบ 1 หน้า 28

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
63 นางรวมพร นันทวงศ์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

60 - บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

- ผูอ้ าํ นวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสบริ หารต้นทุน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส บริ หารต้นทุน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารงบประมาณ วางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย
2549 - 2553 - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายบริ หารงบประมาณ สายงานการเงิน ธนาคาร
ทหารไทย
2547 - 2549 - ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
2547 - 2547 - ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
2546 - 2547 - รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
2545 - 2546 - รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการบัญชี บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

64 นาย ธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ
-รองผูอ้ าํ นวยการ,
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโส นโยบายบัญชี

33 - Master of Accountancy Program,

0

-

Thammasat University

2554 - ปัจจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี
2546 - 2554 - Manager, Assurance at Ernst & Young Office Limited

- Bachelor of Accountancy Program,

Thammasart University
65 นาง นุจรี ยิง่ เกียรติทวีสุข
-ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ

37 - Master of Science , Accounting

0

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน
2554 - 2556 - ผูจ้ ดั การ, นักวิเคราะห์อาวุโสบริ หารเงินกองทุน

University of Houston – Clear Lake, U.S.A.

2552 - 2554 - Senior Investment Analyst, TMB Bank Plc.

ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน

2550 - 2552 - Officer, Financial Management, TMB Bank Plc.
66 นาย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

45 - Bachelor of Arts,

0

The University of Sheffield ( University )

เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน

เอกสารแนบ 1 หน้า 29

-

2556 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

67 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

46 - Master Degree, Computer Engineer,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

Hogeschool Enchede, The Netherlands

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย

2553 - 2556 - Chief Operating Officer, Managing Director in ING Bank (EurAsia) ZAO,

- Bachelor Degree, H.A.V.O Diploma , Griftland

– Commercial Banking with Retail product, Moscow, Russia

College,The Netherlands

2550 - 2553 - Chief Operating Officer, Assistant Managing Director,
ING Bank N.V. Hungary Branch, - Commercial Banking, Budapest,
Hungary
2543 - 2550 - Regional Head of IT Infrastructure Asia, Chief Operating Officer,
ING Shanghai functional governance in ING Bank N.V.
Hong Kong Branch , WB Asia,– Commercial Banking,
Hong-Kong- China S.A.R

68 นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

55 - ปริ ญญาโท สาขาสถิติประยุกต์,

1,798,300

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2554

ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ธนาคารทหารไทย

2547 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ

2551 - 2552 - ควบคุมดูแลสายงานปฏิบตั ิการและบริ การ ธนาคารทหารไทย
2543 - 2547 - ผูจ้ ดั การฝ่ าย ฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารทหารไทย
69 นางสาว อุบลลักษณ์ ลือวรวิญ�ู
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารโซลูชนั่ ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
70 นางรัตนา ฤกษ์ขมุ ทรัพย์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

54 - ปริ ญญาโท พบ.ม. คอมพิวเตอร์ศาสตร์ ,

396,767

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคารทหารไทย

- ปริ ญญาตรี วท.บ. เคมีวศิ วกรรม,

2549 - 2554 - ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส, ฝ่ ายพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 - ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม,

2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารโซลูชน่ั ระบบงาน

ธนาคารทหารไทย

300,433

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

2554 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารปฏิบตั ิการและบริ การ
ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - Program Director ,Standard Chartered Bank (Thai)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารปฏิบตั ิการและบริ การ

2549 - 2551 - Head of Banking Operations ,Standard Chartered Bank (Thai)

เอกสารแนบ 1 หน้า 30

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

71 นางสาวอุทุมพร คุณากร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

58 - ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

775,300

-

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ การส่วนกลาง
ธนาคารทหารไทย
2554 - 2556 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสิ นเชื่อธุ รกิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ การส่วนกลาง

ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสิ นเชื่อธุ รกิจขนาดใหญ่
และพัฒนาสิ นทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
2549 - 2553 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสิ นเชื่อธุ รกิจ
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2549 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, ฝ่ ายพัฒนาสินทรัพย์ธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารทหารไทย
2541 - 2547 - Managing Director Group Head (Special Asset Monitoring Dept, Asset
Management Dept, General Administration Dept.) DBS Thai Danu Bank

เอกสารแนบ 1 หน้า 31

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
3) รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษทั
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
ดร.เอกพล ณ สงขลา
-เลขานุการบริ ษทั

หมายเหตุ :*
**

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

43 - ปริ ญญาเอก System Science, Tokyo Institute of Technology
ปริ ญญาโท วิศวกรรมระบบ, Tokyo Institute of Technology
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม :
- Company Secretary Program, Anti-Corruption for Executive
Program, Company Secretary Forum 2013, Working Models
for Governance, Board Leadership Evolution สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริ ษทั จด
ทะเบียน สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- Strategic Risk Management, Financial Risk Management and
Operational Risk Management
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนการถือ
ความสั มพันธ์
ครองหุ้นใน
ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
1,054,768
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.56 - ปัจจุบนั - เลขานุการบริ ษทั ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กร และ
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2554 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กร และ
ทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2549 - 2554 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รวมการถือครองหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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ณ ธันวาคม 2556

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
4) รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

49 - ปริ ญญาตรี บญั ชี

ความสั มพันธ์
จํานวนการถือ
ทางครอบครัว
ครองหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
มกราคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

- ปัจจุบ นั *

-

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย

-

ผูบ้ ริ หารทีมที่ปรึ กษา บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จํากัด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริ ญญาโทการจัดการทัว่ ไป

กรกฎาคม 2555 - มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึ กอบรม :
- การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย
- วุฒิบตั รการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมสัมนาวิชาชีพ มาตรฐานการบัญชีไทย
มาตรฐานการบัญชีสากล
- การบัญชีธนาคาร และ ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ธนาคาร

เมษายน 2551

- กรกฎาคม 2555 -

มีนาคม 2550

-

กุม ภาพันธ์ 2551 -

เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีและระบบบัญชี ประจําภูมิภาค ธนาคารเอชเอส
บีซี สํานักงานใหญ่ภาคพื้นเอเซีย ประเทศฮ่องกง

พฤศจิกายน 2548

-

กุมภาพันธ์ 2550 -

เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีกลาง
ธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ่ ประเทศอังกฤษ

-

- การบัญชีบริ หาร และ การบัญชีการเงิน
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธ์ และ Treasury
Finance
- แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
- Basel II และ III
ความรู ้เกียวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้นิติบุคคล
,ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ.ที่จ่าย

หมายเหตุ :*
**

รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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เจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ, หัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สํานักงานใหญ่ สาขาประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัติงาน
5) รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

56 - ปริ ญญาโท : MBA (บัญชีและการเงิน) University of
Bridgeport, Connecticut, U.S.A
- ปริ ญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิยาลัยกรุ งเทพ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
การผึกอบรม :
- Director Certification Program : DCP
- กํากับดูแลบริ หารจัดการให้ธนาคารดําเนินธุ รกิจ
โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้ งั ของทางการที่เกี่ยวข้อง
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (รุ่ น
และภายในธนาคาร โดยมีการพัฒนาระบบการ
150)
บริ หารความเสี่ ยง ให้คาํ ปรึ กษากับหน่วยงาน
- ผูก้ าํ กับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจการธนาคาร
ต่าง ๆ ภายในธนาคาร รวมถึงสอบทานการ
พาณิ ชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิงานตามกฎเกณฑ์ทางการ
- ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจหลักทรัพย์
นอกจากนี้ มีการรายงานประเด็นต่างๆ รวมทั้ง
สําหรับผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในหน่วยงานกํากับดูแลการ
แนวทางแก้ไข ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง และ
ปฏิบตั ิงาน (รุ่ น 1) ของสํานักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- Professional Banker’s program, The Wharton School
of University of Pennsylvania, U.S.A.
- Pacific Rim Banker’s Program, University of
Washington ,Seattle, U.S.A
ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ :*
**

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
30,005

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบ นั * - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกํากับการปฏิบตั ิงาน
2552 - 2555 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล
2550 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบรรษัทภิบาลและ
กํากับการปฏิบตั ิงาน

รวมการถือครองหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายนามผู้บริหารธนาคาร
นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน
นาย เบอร์นาร์ด คุ๊ก
นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกลุ
นางทามารา แวน เดน เบน
นายมาร์ติน อเลน เซอร์ล
นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธี ระเดช
นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
นางกาญจนา โรจวทัญ�ู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นางมารี แรมลี
นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
นายอนุพนั ธ์ ตั้งสง่า
นางสาววริ นทร กาญจนปาลกุล
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นางนุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข

ตําแหน่ งของผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจสาขา (เกษียณอายุ 1 มกราคม 2557)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลยุทธ์และช่องทางบริ การดิจิตอล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สิ นเชื่อผูบ้ ริ โภคและธุรกิจขนาดย่อม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส่ งเสริ มการตลาดลูกค้าบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก, ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุรกิจ
กองทุนรวม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พัฒนาสิ นทรัพย์
ผูอ้ าํ นวยการ ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ผูอ้ าํ นวยการ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2
ผูอ้ าํ นวยการ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1
ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์ทางการเงิน

เอกสารแนบ 2 หน้า 35

บริษทั ย่ อย
1 2
X

3

บริษทั
ร่ วม

บริษทั ที่
เกีย่ วข้ อง

1*

1

X
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
L

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการและผู้มอี าํ นาจลงนาม
W กรรมการบริษทั และผู้มอี าํ นาจลงนาม
L ผู้ชําระบัญชี
รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย

บริษทั ร่ วม

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

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

1. บริ ษทั เมโทร เดซิ กนี จํากัด

1. บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จํากัด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
1. บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ พญาไท จํากัด
กรรมการของบริ ษทั มี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน
2. นายมาร์ติน อเลน เชอร์ล
3. นายอนุพนั ธ์ ตั้งสง่า
4. นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
5. นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
2. บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จํากัด
กรรมการบริ ษทั มี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
2. นางสาววริ นทร กาญจนปาลกุล
3.

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จํากัด
กรรมการบริ ษทั มี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย เบอร์นาร์ด คุ๊ก
2. นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกลุ
3. นางกาญจนา โรจวทัญ�ู
4. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
5. นายพร้อมพงษ์ พัฒนธี ระเดช
6. นางทามารา แวน เดน แบน
7. นางมารี แรมลี
8. นางศิริจนั ทร์ พิพิทวิทยากุล
9. นายสมจินต์ ศรไพศาล
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เอกสารแนบ 3
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านต่ างๆ ในปี 2556
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายนามกรรมการและผู้บริหารธนาคาร
นายรังสรรค์
ศรี วรศาสตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายราเชนทร์
พจนสุ นทร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางซุย-อิม
อึง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุ นทร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวอน นิเจล
ริ กเตอร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอมร
อัศวานันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จํานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
2,866,900
105
-

จํานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
2,116,900
105
-

จํานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
(750,000)
-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
ลําดับที่
9
10
11
12
13
14

15
16
17

รายนามกรรมการและผู้บริหารธนาคาร
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก กมล
แสนอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบุญทักษ์
หวังเจริ ญ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายถนอมศักดิ์
โชติกประกาย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปพนธ์

มังคละธนะกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายยัน อองรี แวน วาลเลน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเบอร์นาร์ด มารี -ชาน มารี ส พอล คุ๊ก
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส

ตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอีและซัพ
พลายเชน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
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จํานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555

จํานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

จํานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)

6,572,700
758,334
655,567
-

20,618,500
2,763,867
2,308,900
-

14,045,800
2,005,533
1,653,333
-

583,334

1,164,433

581,099

-

-

-

-

