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ส่ วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
ธนาคารทหารไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ถนนราชดาเนิ น และมี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ และนายโชติ คุณะเกษม เป็ นผูจ้ ดั การคนแรกของธนาคาร โดยมี
พนักงานเริ่ มแรกทั้งสิ้ นจานวน 26 คน และมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็ น 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100
บาท โดยผูถ้ ือหุ ้นส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการทหารทั้งในและนอกประจาการ ในปี 2525 เป็ นปี ที่ มีความสาคัญกับธนาคารมาก
กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้งให้ธนาคาร ทหารไทย
จากัด เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และได้มีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจานวน 10 ล้านบาท เป็ นจานวน
100 ล้านบาท เพื่อเป็ นการขยายช่ องทางการระดมทุน ธนาคารได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมี ทุนจดทะเบี ยนจานวน 41,903,301,555 บาท และมีทุนชาระแล้วจานวน
41,494,826,074 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจานวน 43,678,764,288 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
ธนาคารทหารไทย ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ได้ดาเนิ นการ
รวมกิจการกันเป็ นธนาคารทหารไทย โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2547 เป็ นต้นมา ซึ่ งการรวมกิจการดังกล่าว
ส่ งผลให้ธนาคารสามารถดาเนิ 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 ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเพิ่มทุนจานวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุ่มไอเอ็นจี ซึ่ ง
เป็ นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสี ยงจากประเทศเนเธอร์ แลนด์ เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ภายหลังการเพิ่มทุน สัดส่ วนการถือหุ น้
ของกระทรวงการคลังในธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 26.1 และกลุ่มไอเอ็นจี ถือหุ ้นในธนาคารร้อยละ 25.2 และถือหุ ้น NVDR ที่ มี
หลักทรัพย์ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงและ/หรื อหุ น้ สามัญของธนาคาร ร้อยละ 4.92 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของธนาคาร
ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นหนึ่ งในธนาคารชั้นนาซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาดในด้านสิ นทรัพย์ เงิ นฝาก และสิ นเชื่ อ
ใหญ่เป็ นลาดับที่ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 809.6 พันล้านบาท เงินฝาก 571.7 พันล้านบาท
และสิ นเชื่อ 503.1 พันล้านบาท (งบเฉพาะธนาคาร)
1.1.2 เป้ าหมายหลักและกลยุทธ์ ของธนาคารในการดาเนินธุรกิจ
เป้ าหมายหลักของธนาคาร ปี 2558
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น “ธนาคารไทยชั้นนา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai Bank with
World Class Financial Solutions) ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายหลักของธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. สร้ างผลกาไรอย่ างยัง่ ยืนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 ให้อตั ราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) อยู่ในระดับเดี ยวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนา ภายใน
3-5 ปี พร้อมด้วยสถานะเงินกองทุนและสัดส่ วนสารองต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพที่แข็งแกร่ ง
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2. ปูทางเพือ่ นาไปสู่ การเพิม่ ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
 เพิ่มจานวนเงินฝากที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 เพิ่มจานวนบัญชีเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม
 การสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยัง่ ยืน
 เพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ
กลยุทธ์ (Strategy) ปี 2558-2562
ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายทางกลยุทธ์ 6 ประการที่จะช่วยผลักดันให้ทีเอ็มบีบรรลุเป้ าหมาย โดยในปี นี้ ธนาคารได้
เพิ่มเป้ าหมายทางกลยุทธ์อีก 1 ประการ ซึ่ งต่อยอดมาจากเป้ าหมายกลยุทธ์เดิ ม เพื่อให้กลยุทธ์มีความแข็งแกร่ งเพิ่มขึ้ น โดย
ทั้งหมดนี้พฒั นามาจากกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 2551:
1. มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึ้ง
ทีเอ็มบี มุ่งเน้นความสาคัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน (รวมถึง
ความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่ งจะทาให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มี นวัตกรรมที่ ดีและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
2. เพิม่ จานวนเงินฝากคุณภาพ
ทีเอ็มบี มุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่มจานวนเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริ หารต้นทุนเงิ นฝากให้ใกล้เคียงกับธนาคารชั้นนาที่
เป็ นคู่แ ข่ ง การเพิ่ มจานวนเงิ นฝากคุ ณภาพจะช่ วยให้ธนาคารสร้ า งความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้า ขณะเดี ยวกันเงิ นฝากที่ มี
คุณภาพยังสามารถนาไปปล่อยสิ นเชื่อหรื อลงทุนเงินในสิ นทรัพย์ได้ซ่ ึ งทาให้ธนาคารมีผลกาไรที่ยงั่ ยืน
3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับธุรกรรมทางการเงินเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคารของ
ลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น การมองเห็นการทาธุ รกรรมของลูกค้าได้
ดีข้ ึนจะช่วยให้ธนาคารมีการบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงที่ดีข้ ึน และมีตน้ ทุนในการกูย้ ืม (Funding cost) ลดลง
สาหรั บที เ อ็มบี ความเป็ นเลิ ศ ด้า นธุ ร กรรมทางการเงิ นยังหมายถึ งการให้บริ การลูกค้าด้วยวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยส่ งผลให้ทีเอ็มบีกลายเป็ นธนาคารหลักของลูกค้า
4. การสร้ างรายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ อย่ างยัง่ ยืน
เป้ าหมายทางกลยุทธ์ขอ้ นี้ เป็ นข้อที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2557 ซึ่ งการสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยัง่ ยืนนั้น เป็ นสิ่ ง
ที่ ทีเอ็มบี ให้ความส าคัญมาโดยตลอด เพี ย งแต่ การเพิ่ มขึ้ นมาเป็ นอี กหนึ่ งเป้ าหมาย จะช่ วยให้กลยุทธ์ มีความชัดเจนและ
บรรลุผลสาเร็ จได้ง่ายยิ่งขึ้น การสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะส่ งผลให้ธนาคารสามารถบริ หารเงินทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ องจากใช้เงิ นทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับการปล่อยสิ นเชื่ อ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนในสภาวะผันผวน
ของวัฏจักรธุรกิจ
5. ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ องอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ทีเอ็มบีมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้ าหมายกาไรสุ ทธิ ตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้ าหมายที่จะบรรลุ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนา ภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ธนาคาร
ได้มุ่งเน้นเพิ่มจานวนลูกค้าในกลุ่มที่มีอตั ราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ ยงแล้ว (Risk-adjusted return) ที่ดีกว่า อาทิเช่น กลุ่ม

ส่ วนที่ 1 หน้า 2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

SME พร้อมกับบริ หารสภาพคล่องในเชิ งรุ กและเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Share of Wallet) โดย
การทา Cross-selling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ลกู ค้าปัจจุบนั
6. บริหารต้ นทุนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ในขณะที่ ธนาคารเติ บโตขึ้ น ธนาคารจะต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานทั้งทางด้านรู ปแบบของการ
ประกอบธุ รกิจ (Business Model) และกระบวนการทางาน (Operational Process) ทุกภาคส่ วนของธนาคารมีส่วนสาคัญใน
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานผ่านโครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2552  ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 ธนาคารได้ซ้ื อคืนตราสารหนี้ ก่ ึงทุน (Hybrid Bond Tier 1) ที่ ออกใน
ต่างประเทศในปี 2549 จานวน 152 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และมีการออกตราสารหนี้ ก่ ึงทุนในประเทศ
(TMB-IT1) จานวน 4,000 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกัน ซึ่ งธุ รกรรมทั้งสองนี้ เป็ นโอกาสในการทา
กาไรในเชิ ง Arbitrage ทาให้ธนาคารสามารถบันทึกกาไรพิเศษเป็ นจานวน 3,175 ล้านบาท และ
เพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั ฐานเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้นากาไรพิเศษทั้งหมดนี้ ไป
ใช้ต้ งั สารองหนี้สงสัยจะสูญ
 ธนาคารได้วางกลยุทธ์ โดยการใช้เงิ นฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) เป็ นกลยุทธ์หลัก
ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆโดยให้บริ การในสิ่ งที่ ลูกค้า
ต้องการ ธนาคารจึงใช้กลยุทธ์การให้บริ การและการดาเนิ นงานที่ เป็ นเลิศ (Service & Operational
Excellence) และกลยุทธ์การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า (Value-Added Financial
Services) เพื่อเสริ มให้กลยุทธ์หลักมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ปี 2553  ปรับปรุ งบัญชี ในส่ วนผูถ้ ือหุ ้นด้วยการลดราคาพาร์ จาก 10 บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.95 บาทต่อหุ ้น
และล้างขาดทุนสะสม การปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดารงฐานะเงิ นกองทุนตาม
เกณฑ์ฯ จานวนหุ ้น กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานและอานาจการควบคุ มของผูถ้ ื อหุ ้น และทาให้มี
ความคล่องตัวในการบริ หารงานธนาคาร
 สื บเนื่ องจากการปรับปรุ งบัญชี ทีเอ็มบี เริ่ มกลับมาจ่ ายเงิ นปั นผลได้อีกครั้งในรอบ 14 ปี ที่จานวน
1.5 สตางค์ต่อหุน้
 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2010 ธนาคารได้มีการจาหน่ ายหนี้ สงสัยจะสู ญจานวน 8.4 พันล้านบาท
ให้กบั บริ ษ ทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ซึ่ งทาให้อตั ราหนี้ สงสัยจะสู ญลดลงจาก
ระดับร้อยละ 12.1 เป็ นร้อยละ 10.2 ในเดือนเมษายน 2553 จากการจาหน่ายหนี้ สงสัยจะสู ญครั้งนี้ ทา
ให้ตวั เลข ณ เดือนธันวาคม 2553 อยู่ที่ร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 4.2 จากปี ที่แล้ว ปั จจัยสนับสนุ น
อื่นๆ ได้แก่ การระงับการปล่อยสิ นเชื่ อ (Exit loan) จานวน 5.8 พันล้านบาท และจากการตัดหนี้ สูญ
จานวน 4.3 พันล้านบาท
ปี 2554  ทีเอ็มบีนาเสนอภาพลักษณ์องค์กรใหม่ “Make THE Difference” เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้ น
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ส่ งผลให้ในปี 2554 ระดับความสนใจที่จะใช้แบรนด์ (Brand Consideration) ขึ้นเป็ นร้อยละ 74
และการปฏิเสธแบรนด์ (Brand Rejection) ลดลงครึ่ งหนึ่งเป็ นร้อยละ 2
ที เอ็มบี ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ซ่ ึ งตอบโจทย์กบั ความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่ อง เช่นผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ประจา “No Fixed” และสิ นเชื่ อบัตรเครดิต “So Good” ซึ่ ง
“No Fixed” ได้ฉีกกฎเกณฑ์เดิ มๆ ของผลิตภัณฑ์เงิ นฝากโดยให้ดอกเบี้ ยสู งพร้อมกับการไม่
กาหนดระยะเวลาฝาก ขณะที่ “So Good” ให้ทางเลือกในการผ่อนสิ นค้า 3 เดือนโดยไม่คิด
ดอกเบี้ยสาหรับ สาหรับสิ นค้าทุกอย่างในทุกร้าน
ทีเอ็มบี ได้ทาการปรับปรุ งช่ องทางการติดต่อกับธนาคาร โดยได้เปิ ดสาขาใหม่เพิ่ม 13 สาขา
ย้าย 15 สาขาไปในที่ที่สะดวกมากขึ้น และปรับปรุ งสถานที่ 48 สาขา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ นทาให้ตวั เลขความพึ งพอใจในความสะดวกสบายของช่ องทางการติ ดต่อกับธนาคาร
เพิ่มขึ้น 6 เท่าจากเดือนธันวาคม 2553
แนวโน้มเสถียรภาพทางการเงินของทีเอ็มบีได้รับการปรับอันดับโดย S&P จากเสถียรภาพเป็ น
กลางเป็ นเสถียรภาพในเชิงบวกสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของทีเอ็มบี
ทีเอ็มบียงั คงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น บัญชี เงินฝากทีเอ็ม
บีธุรกรรมทาฟรี ME by TMB บัญชี ธุรกิจ One Bank One Account และบัญชี ธุรกิจ One Bank
One Day บัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทาฟรี ทาให้ลกู ค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียมจานวน 10 ครั้งต่อเดือน เพียงลูกค้ามีรายการเงินเข้าบัญชี ข้ นั ต่า 15,000 บาท
ต่อเดือน ผลิตภัณฑ์น้ ีมอบอิสระแก่ลกู ค้าในการเข้าถึงบัญชี ที่เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้
ทัว่ ประเทศ หรื อสามารถโอนเงินต่างธนาคารหรื อข้ามเขตโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม ผลิตภัณฑ์
ME by TMB เป็ นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์หลักที่ปฏิวตั ิ วงการการเงินแบบดั้งเดิ ม ด้วยการส่ งผ่าน
ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการดาเนินงานผ่านช่องทางดิจิตอลเท่านั้นไปเป็ นการให้ดอกเบี้ย
กับลูกค้าที่สูงขึ้น นอกเหนื อจากนี้ ME by TMB ยังมุ่งเน้นการทาธุ 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 รกิ จได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมและสามารถเคลียร์ เช็ค
ระหว่างภูมิภาคได้ภายในวันเดียวกัน
ธนาคารปิ ดความเสี่ ยงสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิม (Remaining legacy NPL) โดยการขาย
สิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ เพื่อเร่ งการลดลงของปริ มาณสิ นเชื่ อที่ ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้และตั้งสารอง
พิเศษ ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.10 (งบการเงิ นรวม)
และร้อยละ 3.75 (งบการเงินเฉพาะ) ขณะที่อตั ราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพเพิ่มเป็ น
ร้อยละ 118 (งบการเงินเฉพาะ)
ทีเอ็มบีได้สร้างความร่ วมมืออย่างแข็งแกร่ งกับเอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต ซึ่ งเคยเป็ นหน่วยงาน
หนึ่ งของไอเอ็นจี ประกันชี วิต โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาธุ รกิ จในระยะยาวและกล
ยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
การเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรัพยากรบุคคลส่ วนใหญ่ให้อยู่ภายใต้ Empowering Organization
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Framework เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ด
โอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพให้กบั พนักงานของธนาคาร ในปี นี้ ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัว 'Career
by ME' เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีอิสระในการพัฒนาเส้นทางอาชี พของตัวเอง โดย
ทีเอ็มบี ได้จดั หาเครื่ องมือสาหรับพนักงานในการวางเป้ าหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับทักษะ
ในปั จจุ บันและเติ มเต็มทักษะที่ พ นักงานยังขาด พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่ อพัฒนา
ตัวเองพร้อมกับปรึ กษาหัวหน้างานและสามารถรับผิดชอบกับเส้นทางอาชีพของตัวเอง
ในปี 2556 ทีเอ็มบีได้กาไรก่อนตั้งสารองถึง 14.4 พันล้านบาท เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของธนาคารที่กาไรก่อนตั้งสารองทะลุหมื่นล้านบาท
ทีเอ็มบี ได้รับการปรับเครดิตเพิ่มขึ้นโดยสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ ส (Standard & Poor’s) จาก
BB+ เป็ น BBB- เนื่ องจากการพัฒนาอย่างมัน่ คงของผลประกอบการ ความสามารถในการ
จัด การคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ รวมถึ ง สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ได้รับการเข้าร่ วมเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่ ง
การได้เข้าร่ วมในดัชนี MSCI เป็ นตาแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการสู ง และเพิ่มความโดดเด่นให้แก่หุน้
ของธนาคารในสายตาของนักลงทุนทัว่ โลก

1.2.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2557
ในปี 2557 ทีเอ็มบี ได้ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการการทางาน และจะมุ่งมัน่
ที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น
- บรรลุเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ นร้ อยละ 14% และประสบความสาเร็ จในการบริ หาร
ความเสี่ ยง
ทีเอ็มบีสามารถทากาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2557 ธนาคารได้กาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 9.5 พันล้านบาท เติบโตถึง
ร้อยละ 66% และสามารถบรรลุเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ร้อยละ 14.7% ซึ่ งการเติบโตที่แข็งแกร่ งนั้น
มากจากความสาเร็ จของการปรั บใช้กลยุทธ์ของธนาคาร นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยงั ประสบความสาเร็ จในการควบคุ มคุ ณภาพ
สิ นทรั พย์ สะท้อนให้เห็นได้จาก อัตราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพต่ อเงิ นให้สินเชื่ อของที เอ็มบี ลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี
2557 อยูท่ ีร้อยละ 2.85% และ อัตราส่ วนสารองต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 157
ทั้งนี้ ที เอ็มบี ได้รับการปรับเครดิตเพิ่มขึ้ นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือมูดีส์ (Moody’s) จาก Baa3 เป็ น
Baa2 พร้อมแนวโน้ม “มีเสถี ยรภาพ” เนื่ องจากการดาเนิ นงานที่ ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่ อง การรักษาคุ ณภาพสิ นเชื่ อและสัดส่ วน
สารองต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพที่แข็งแกร่ ง รวมถึงการรักษาสภาพคล่องและการดารงเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสู ง ซึ่ งเป็ นการ
ปรับเพิ่มปี ที่สอง ต่อเนื่ องจากปี 2556 ที่สถาบันสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ ส (Standard & Poor’s) จาก BB+ เป็ น BBB- และ
แนวโน้มมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ประสบความสาเร็ จในการเสนอขายตราสารหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ครั้งที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ งผูอ้ อกตราสารมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนด ที่อตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50
ต่อปี มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ทาให้ ณ สิ้ นปี 2557 เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR) อยูใ่ นระดับสูง ที่ร้อยละ 18.3%
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- การมุ่งเป็ นธนาคารเพือ่ ธุรกรรมธนาคารที่เป็ นเลิศ
ที เอ็มบี มีความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมธนาคารซึ่ งช่ วยลดความ
ยุ่งยากในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นและช่ วยให้ลูกค้าเชื่ อมโยงเครื อข่ายสังคมและธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี
2557 ธนาคารได้พฒั นาระบบทีเอ็มบี อินเตอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง สาหรับคอมพิวเตอร์ หรื อแท็บเล็ต และระบบทีเอ็มบี ทัช โมบาย
แอพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS/Android ช่วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงินของลูกค้าเป็ นเรื่ องง่าย อีกทั้ง
ยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าสามารถดูขอ้ มูลสรุ ปของบัญชี เงินฝาก บัตร
เครดิ ต และสิ นเชื่ อ รวมถึงบริ การโอนเงิ น จ่ายบิ ล และเติ มเงิ นได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ที เอ็มบี ได้เพิ่มจุดบริ การ
สาหรับการทาธุ รกรรมฝากเงินสดมากกว่า 2,400 จุดบริ การ ผ่านสาขาของธนาคารออมสิ นและที่ ทาการไปรษณี ยไ์ ทยทัว่
ประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าของธนาคารในการฝากเงินสด
ทีเอ็มบีได้พฒั นาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในการทาธุ รกรรมที่ดี
เลิศ โดยในปี 2557 ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต ได้แก่ บัตรเครดิต So Smart ที่มอบสิ ทธิ
ประโยชน์ให้ลกู ค้าในการรับเงินคืน 1% เข้าบัญชีทีเอ็มบี เงินฝากไม่ประจา ดอกเบี้ยสู ง จากทุกยอดการใช้จ่าย บัตรเครดิต So
Fast ที่ให้คะแนน 1 คะแนน TMB Rewards Plus ทุกการใช้จ่าย 10 บาท เพื่อให้ลกู ค้าได้รับประโยชน์จากคะแนนสะสมที่มาก
ยิ่งขึ้น โดยในปี นี้บตั รเครดิตทีเอ็มบีได้มีการใช้วีซ่า เพย์เวฟ ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีการชาระเงินระบบแบบไร้สัมผัส ที่ได้รับการ
ยอมรับทัว่ โลก ทาให้ผถู ้ ือบัตรและร้านค้าได้รับประโยชน์จากความรวดเร็ วและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยลูกค้า
ไม่จาเป็ นต้องใส่ รหัสหรื อเซ็นชื่อลงในใบเสร็ จเพื่ออนุมตั ิการใช้จ่าย นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ได้ยกระดับสิ ทธิ ประโยชน์ One bank
และพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของความสะดวก ด้วยบริ การรับเช็คถึงที่ เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าให้กบั ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ ค วามส าเร็ จของที เ อ็มบี สะท้อนให้เ ห็ นได้จากการที่ ฐานเงิ นฝากส าหรั บการทาธุ ร กรรม (Transactional
deposit) ในปี 2557 เติบโตถึง 18% จากปี 2556 อีกทั้งแคมเปญการตลาด D-Day ที่มุ่งสร้างการรับรู ้ของลูกค้าเกี่ยวกับการ
ยกระดับสิ ทธิ ประโยชน์ลูกค้าที เอ็มบี ไม่มีค่าธรรมเนี ยมข้ามเขตอีกต่อไป หรื อที่ รู้จกั กันทัว่ ไปว่าชุ ด “จรวด” สามารถคว้า
รางวัล GOLD Award จาก MAT Award 2014 ของสมาคมการตลาดแห่ งประเทศไทย และ ทีเอ็มบียงั ได้รับรางวัล “The Best
Custodian Bank of the Year 2014” จากการประชุมสุ ดยอด The Asian Banker Summit ครั้งที่ 15 ณ. กรุ งกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซี ย จากการที่ TMB สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ Custodian ให้กบั ลูกค้าสถาบันการเงินและกลุ่มธุ รกิจ ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุ งกระบวนการทางาน และพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างดีเยี่ยม
- การเปลีย่ นแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation)
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรั พยากรบุคคลได้ถูกนามาปฏิ บตั ิ เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ ให้
คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพให้กบั พนักงานของธนาคาร ในปี 2557 นี้ ได้มี
การริ เริ่ มโครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency development) เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ ง อีกทั้ง
ยังเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานเป็ นทีม รวมถึง
เป็ นการสร้างโอกาสในการฝึ กฝนและพัฒนาตนสาหรับบุคลากรทุกคนในองค์กร นอกจากนี้ ที เอ็มบี ยงั คงดาเนิ นโครงการ
'Career by ME' อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีอิสระในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเอง
ในปี 2557 ทีเอ็มบีได้มีการริ เริ่ มโครงการ 'First hand day' สาหรับตั้งแต่เจ้าหน้าที่บริ หารขึ้นไป โดยผูบ้ ริ หารจะได้
สัมผัสประสบการณ์ตรงกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น สาขา ช่องทางบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ การออกพบลูกค้า และอื่นๆ
การที่ ผบู ้ ริ หารได้รับประสบการณ์จริ งในการติ ดต่อลูกค้า จะทาให้เข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้ น โดยสิ่ งที่ ได้รับจาก
โครงการนี้จะสามารถนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการของธนาคาร ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการจัดตั้งกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
ของธนาคารออกเป็ น 2 ประเภท แยกตามสัดส่ วนการถือหุน้ และประเภทของธุรกิจที่บริ ษทั ลูกดาเนินงาน ดังนี้
1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิจให้สินเชื่ อ (Credit Institution) ซึ่ งธนาคารถือหุ น้
ตั้งแต่ร้อยละ 75 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการบริ หารงานของบริ ษทั อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของธนาคาร
2. กลุ่ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จ ด้านการเงิ นและธุ รกิ จสนับสนุ นการดาเนิ นการของ
ธนาคาร โดยบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้ คือ
 ธุรกิจด้ านการเงิน จะเป็ นบริ ษท
ั ย่อยซึ่ งดาเนินธุรกิจด้านการเงิน ที่ธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจให้สินเชื่ อที่ธนาคารถือหุ ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 ธุ รกิจสนับสนุนการดาเนินกิจการของธนาคาร จะเป็ นบริ ษท
ั ย่อยซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จที่ ให้การสนับสนุ น
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ในบริ ษทั
ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยก่อน และภายใต้นโยบายการกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ธนาคารได้ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารกับธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
และได้รับอนุญาตของธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว ธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือครองและลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการให้บริ การทางการเงินต่อลูกค้าของธนาคารได้อย่างครบวงจร (Universal Banking) อนึ่ ง สาหรับกลุ่มบริ ษทั ที่
ประกอบธุ รกิ จทัว่ ไป ซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารและธนาคารถื อหุ ้นมากกว่าร้ อยละ 10 ธนาคารมี
นโยบายที่จะทยอยขายเพื่อลดการลงทุนลงเมื่อราคาเหมาะสม แต่จะดาเนิ นการให้อยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี้
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1.3.2 ผังภูมโิ ครงสร้ างของกลุ่มบริษทั

1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารทหารไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับการเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ธุ รกิ จของธนาคารแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ คื อ กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดใหญ่ กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มลูกค้ารายย่อย
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า 500
ล้านบาท ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบไปด้วยบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ
บริ ษทั ข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารมุ่งหวังที่จะเป็ นธนาคารหลักของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่น
และให้บริ การทางการเงิ นที่ หลากหลาย อาทิ บริ การ Supply Chain Solution และบริ หารการเงิ น และสิ นเชื่ อ Project and
Corporate Finance เงิ นทุนหมุนเวียน การออกหนังสื อค้ าประกัน บริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ การเข้าร่ วมให้สินเชื่ อกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ และการให้บริ การนักลงทุน
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การกับลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท ลูกค้ากลุ่มนี้สาคัญต่อธนาคารเป็ นอย่างมากเนื่ องจากจะเป็ นตัวผลักดันหลักให้ธนาคาร
สามารถบรรลุเป้ าหมายทางด้านรายได้ในอนาคต ปั จจุบนั ธนาคารให้บริ การทางการเงินที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า อาทิเช่น “สิ นเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก” “TMB SME บัญชีธุรกิจ” “สิ นเชื่อเพิ่มพลัง SME”
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้ ารายย่ อย
เพื่ อที่ จะนาเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า กลุ่มลูกค้ารายย่อยของธนาคารได้นา
วิธีการแบ่งลูกค้าเป็ นกลุ่มย่อย (Customer segmentation) มาใช้ ซึ่ งธนาคารได้แบ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ลูกค้า
บุคคลพิเศษ (Affluent) ลูกค้าบุคคลระดับกลาง (Mid-Income) และลูกค้าบุคคลทัว่ ไป (Mass) เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้
บริ การกับธนาคาร และเลือกใช้ธนาคารเป็ นธนาคารหลัก ธนาคารได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิเช่น บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ทาให้ลกู ค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินในชี วิตประจาวัน ที่หลากหลาย
ได้อย่างง่ายดาย เมื่อลูกค้าใช้บริ การธนาคารให้เป็ นธนาคารหลักแล้ว ธนาคารก็จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร
แนบแน่นยิ่งขึ้นไปอีกโดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางสิ นเชื่ อ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการประกัน
อาทิ เช่ น เงิ นฝากประจา กองทุ นรวม ประกันประเภทต่ างๆ สิ นเชื่ อบ้าน บัตรเครดิ ต และสิ นเชื่ อบุ คคล ซึ่ งเหมาะกับความ
ต้องการในทุกๆ ช่วงชีวิตของลูกค้า
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม 1 บริ ษทั ดังนี้
มูลค่ าเงินลงทุน การถือหุ้นของ
ตามวิธีราคาทุน
ธนาคาร
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม
2557
2557
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
บริษทั ย่ อย
1. บบส. พญาไท
บริ หารสิ นทรัพย์
3,870
100.00
2. บลจ. ทหารไทย
บริ หารจัดการกองทุน
304
87.50
3. บจ. เดซิ กนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์
ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การ
99.50
ของธนาคาร
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
4,174
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(945)
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย สุ ทธิ
3,229
บริษทั ร่ วม
1. บจ. เมโทร เดซิ กนี
ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การ
30.00
ของธนาคาร
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม สุ ทธิ
3,229
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย์ พญาไท จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิ จเกี่ยวกับการรับโอนสิ นเชื่ อ
และสิ นทรั พย์ดอ้ ยคุ ณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั และนาไปบริ หารให้ได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ จัด การลงทุ น ตามที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเป็ นแกนนา
ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั บริ ษทั ให้บริ การทางด้านกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลกู ค้า
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ
บจม.ทางด่ วนกรุ งเทพ เพื่ อรั บโอนสิ ทธิ สัญญาสัมปทานก่อสร้ างทางด่ วนขั้นที่ 2 ระหว่าง บมจ.ทางด่ วน
กรุ งเทพ และการทางพิ เ ศษแห่ งประเทศไทย โดยการรั บ โอนสิ ทธิ ฯ จะเกิ ด ขึ้ นในกรณี ที่ บมจ.ทางด่ ว น
กรุ งเทพ ไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามหรื อผิดเงื่ อนไขของสัญญาเงิ นกู้ ซึ่ งธนาคารในฐานะผูด้ ูแลหลักประกันของ
โครงการ (Security Agent) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
บริ ษัท เมโทร เดซิ กนี จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้ นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ บมจ. รถไฟฟ้ า
กรุ งเทพ เพื่ อรั บโอนสิ ทธิ สัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิ มรั ช มงคล ระหว่า ง บมจ.
รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ และการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการรับโอนสิ ทธิ ฯ จะเกิดขึ้นในกรณี ที่
บมจ.รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหรื อผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึ่ งธนาคารอยู่ในฐานะตัวแทน
หลักประกันของกลุ่มเจ้าหนี้ (Security Agent) และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ และรายได้
จากการดาเนิ นงานอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2557 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงสร้ างรายได้
2555
2557 ร้ อยละ 2556 ร้ อยละ
ร้ อยละ
(ปรับปรุงใหม่ )

รายได้ ดอกเบีย้ รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุ ทธิ จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิ จากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้ รวม

35,848
2,229
289
2,658
30,210
462
7,874

77.4
4.8
0.6
5.8
65.2
1.0
17.0

34,826
2,430
457
2,878
28,579
482
7,611

77.0
5.4
1.0
6.3
63.2
1.1
16.8

30,678
2,488
323
2,994
24,495
378
6,583

76.3
6.2
0.8
7.5
60.9
0.9
16.4

1,991

4.3

2,258

5.0

1,703

4.2

(51)
193
491
46,346

(0.1)
0.4
1.0
100

(9)
142
415
45,243

0.3
0.9
100.0

(2)
86
1,165
40,213

0.2
2.9
100.0

2.2 ศักยภาพในการแข่ งขัน
 นวัตกรรมสิ นค้ าและบริการ
ที เอ็มบี ได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่ งในผูน้ าตลาดในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยในปี
2557 ธนาคารยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์กบั ความต้องการของลูกค้า เช่ น กลุ่มผลิตภัณฑ์บตั รเครดิ ต ได้แก่ บัตร
เครดิต So Smart ที่มอบสิ ทธิ ประโยชน์ให้ลูกค้าในการรับเงินคืน 1% เข้าบัญชี ทีเอ็มบี เงินฝากไม่ประจา ดอกเบี้ยสู ง จากทุก
ยอดการใช้จ่าย บัตรเครดิต So Fast ที่ให้คะแนน 1 คะแนน TMB Rewards Plus ทุกการใช้จ่าย 10 บาท เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์จากคะแนนสะสมที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี นี้ บตั รเครดิตทีเอ็มบีได้มีการใช้วีซ่า เพย์เวฟ ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีการ
ช าระเงิ น ระบบแบบไร้ สัมผัส ที่ ไ ด้รั บการยอมรั บ ทั่วโลก ทาให้ผูถ้ ื อ บัต รได้รั บ ประโยชน์จากความรวดเร็ ว และความ
สะดวกสบายในการใช้งาน โดยลูกค้าไม่จาเป็ นต้องใส่ รหัสหรื อเซ็นชื่อลงในใบเสร็ จเพื่ออนุมตั ิการใช้จ่าย

ส่ วนที่ 1 หน้า 11

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบรนด์ ที่แข็งแกร่ ง
ตั้งแต่ปี 2554 ธนาคารได้ทาให้แบรนด์มีความแข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และได้
ออกแคมเปญสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ธนาคารได้ออกแคมเปญสร้างแบรนด์ Make THE Difference
พร้อมกับการปลูกฝังแบรนด์ ดี เอ็น เอให้กบั พนักงานทุกคน และในปี 2557 ธนาคารได้ออกแคมเปญ “เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดี
ขึ้น” เพื่อตอกย้ าแนวคิด Make THE Difference การยอมรับแบรนด์ของธนาคารทหารไทยในปั จจุบนั นี้ มีความแข็งแกร่ งกว่า
ธนาคารขนาดกลางและใกล้เคี ยงกับธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นาอื่นๆ ในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นแบรนด์ของธนาคารยังมีความ
น่าเชื่อถือและความมัน่ คงซึ่ งเป็ นปัจจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์


หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ภายใต้ ความร่ วมมือกับไอเอ็นจี กรุ๊ ป
ตั้งแต่ ไอเอ็นจี กรุ๊ ป เข้ามาถือหุน้ กับธนาคารทหารไทยในปี 2550 ไอเอ็นจีได้เข้ามาสนับสนุนธนาคารในเรื่ องต่างๆ อาทิ
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ หารความเสี่ ยง การดาเนิ นงานและเทคโนโลยี ธนาคารมีความมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์อย่าง
สู งสุ ดจากการเป็ นหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์กบั ไอเอ็นจี กรุ๊ ป ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับลูกค้า นอกจากนี้
ไอเอ็นจียงั ได้ส่งผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้ามาช่ วยบริ หารงาน เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น “ธนาคารไทย
ชั้นนามาตรฐานระดับโลก”


พันธมิตรทางธุรกิจในช่ องทางการจัดจาหน่ ายประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร กับ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
ธนาคารและเอฟดับบลิ วดี ประกันชี วิต เข้าร่ วมมื อเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ เพื่ อร่ วมกันสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ด้านธุ รกิ จของลูกค้าและ
มอบความอุ่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ธนาคารมีความตั้งใจที่ จะร่ วมมือกับเอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต เพื่ อ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ให้กบั ลูกค้าธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางของ
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และมอบประสบการณ์และบริ การอันเป็ นเลิศด้านประกันชีวิตสาหรับลูกค้าธนาคาร
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) บริ ษทั ประกันชี วิตชั้นนาของประเทศไทย เป็ นบริ ษทั ในเครื อของ
แปซิ ฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ ป (พี ซีจี) ประเทศฮ่ องกง ดาเนิ นธุ รกิ จการประกันชี วิต ที่ มุ่งเน้นการดาเนิ นงานด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่
ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่สะดวกต่อการใช้งาน มีแบบประกันที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ทุกช่วงชีวิต นอกจากนี้บริ ษทั ยังนาเทคโนโลยีนาสมัยด้วยบริ การทางอิเล็คทรอนิคเพื่อส่ งมอบการบริ การที่ดีให้แก่ลกู ค้า


เทคโนโลยีทางธุรกิจที่ให้ บริการลูกค้ าได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ธนาคารมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ การให้บริ การที่ดีเยี่ยม และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างให้แก่ลกู ค้า ธนาคารมีเทคโนโลยีที่พร้อมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิ จ อาทิเช่น ระบบ Core
Banking (7 days X 24 hrs) ที่สามารถให้บริ การได้ทุกวันตลอดเวลาและเป็ นระบบที่มีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นสู งทาให้
ธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ระบบ Corporate e-Banking และ ระบบ Supply Chain
Financing ซึ่ งเป็ นช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับลูกค้าระดับองค์กรในการทาธุรกรรม และบริ หารจัดการด้านการเงินกับ
ธนาคารแบบครบวงจร บริ การทางด้าน Financial Community Services ที่อานวยความสะดวกให้กบั บริ ษทั และคู่คา้ ในการทา
ธุรกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ Corporate Liquidity Management, Domestic Transaction, Purchasing Card, Payment, Collection
รวมทั้ง Data Gateway/E-Logistics, NPMS (National Payment Message Standard) เพื่อเตรี ยมพร้อมรองรับการทาธุรกรรม
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

AEC Cross Boarder สาหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารมีบริ การ Mobile and Internet Banking (TMB Touch & TMBDirect) ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การบน Smart Phone และ Tablet ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ง่ายและ
สะดวก ภายใต้ระบบความปลอดภัยในการทาธุรกรรมผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เนตตลอดเส้นทางการใช้บริ การ รวมทั้งการใช้
Two Factors Authentication ในการพิสูจน์ตวั ตนที่มีประสิ ทธิ ภาพสูง โดยสามารถสนับสนุนการใช้งานที่เป็ นแบบอุปกรณ์
Token และ SMS นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการแจ้งเตือนลูกค้า (SMS Alert Services) สาหรับทุกๆ ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้น
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า มีการติดตามเฝ้ าระวัง Websites ที่เข้าข่ายจัดอยูใ่ นกลุ่มผูไ้ ม่ประสงค์ดีอย่างต่อเนื่อง (AntiPhishing) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีระบบ Wealth Management ที่เพิ่มศักยภาพทางด้านผลิตภัณฑ์และบริ การในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม สาหรับการบริ หารจัดการขบวนการทางธุรกิจ ธนาคารมีระบบ ECM (Enterprise Content
Management) และ BRMS (Business Rule Management System) ซึ่ งถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขบวนการทางธุรกิจและ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การกับลูกค้า
เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกฎเกณฑ์เงื่อนไขของกระบวนการทางด้านธุรกิจ และลดความยุ่งยากซับซ้อน
กระบวนการตัดสิ นใจโดยให้การทางานเป็ นไปอย่างมีระบบและเป็ นแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น Trade Finance Processing, Loan
Origination and Credit Approval process สาหรับความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ธนาคารมีระบบ
Customer Relationship Management (CRM) ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segment ที่แตกต่างกัน
(Customer Insight Analysis) เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การได้อย่างถูกต้อง (Customer Centricity) โดยมีระบบ Campaign
Management ในการบริ หารจัดการ และเชื่อมต่อกับระบบ Sale Management เพื่อนาเสนอการขายได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ สารับการจัดการองค์ความรู ้ธนาคารมีระบบ Knowledge Management เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการองค์ความรู ้
ในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู ้ในองค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
วางแผนและดาเนิ นการได้อย่างรวดร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคโนโลยีทางด้าน ID Card Reader ถูกนามาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพขบวนการทางด้านการเปิ ดบัญชี ให้มีความสะดวกรวดเร็ วและลดขั้นตอนให้กบั ลูกค้า สาหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีธนาคารได้วาง IT Infrastructure ที่สาคัญได้แก่ สถาปัตยกรรมเชิงบริ การ (Service Oriented Architecture
หรื อ SOA) “Infrastructure Virtualization” “Virtual Desktop Infrastructure” “Branch Network MPLS” “ATM Network 3G”
“Network Optimization” “IP Telephony” นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่มีความยืดหยุ่น
สูงในการบริ หารจัดการทรัพยากรทาให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ ว อาทิเช่น Office365 หรื อ
Office ในระบบ Cloud เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานโดยสามารถเเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ Office และเครื่ องมือการทางานร่ วมกัน
ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งจาก PC Tablet และ Smart Phone ได้จากทุกที่ โดยรวมแล้วศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีของธนาคารสามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และเป็ นผูน้ าการให้บริ การทางด้านการเงิน พร้อมทั้ง
สนับสนุนกลยุทธ์ของธนาคารในการให้บริ การที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และมุ่งสู่การเป็ นธนาคารที่
ให้บริ การธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุด (The Best Transactional Banking)
ธนาคารให้ความสาคัญในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างเพื่อให้บริ การทางด้านการเงินที่
สามารถตอบสนองความต้องลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและเกินความคาดหมาย
โดยเป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติดา้ นการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเสริ มศักยภาพให้กบั ธุ รกิจและองค์กร โดยได้รับการคัดเลือกซึ่ งเป็ น 1 ใน 10 สถาบัน
การเงินที่ได้รับรางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ในปี 2555 จาก IDC Financial Insights ซึ่ งเป็ น
สถาบันระดับโลกที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการวิจยั และเป็ นที่ปรึ กษา ทางด้านการวางแผนและบริ หารจัดการทางด้านธุรกิจ และ
เทคโนโลยีให้กบั กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนาทัว่ โลก โดยธนาคารได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการบริ หารจัดการกฎเกณฑ์ทาง
ส่ วนที่ 1 หน้า 13

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจ (Innovation in Business Rules Management) จากความสาเร็ จด้านการบริ หารจัดการกฎธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่สูงยิ่งขึ้น ตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารในการมุ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านธุรกรรมรับทางการเงิน (Transactional
Banking) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยธนาคารได้จดั ทาและนา “ระบบการบริ หารจัดการกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ” (Business Rules
Management System) มาใช้ เพื่อเป็ นการยกระดับการบริ หารจัดการข้อมูลของลูกค้าและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบรับการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่นาตลาด และพัฒนากระบวนการการพิจารณาสิ นเชื่อ ส่ งผลให้การดาเนิ นงานของธนาคารมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น มีความคล่องตัวด้านการปฏิบตั ิการ และสามารถลดระดับความเสี่ ยงลง
ก่อนหน้านี้ ธนาคารเคยได้รับรางวัลมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยในปี 2553 ได้รับรางวัล IDC Financial Insights Innovation
Awards (FIIA) ด้าน “Customer Engagement” ซึ่ งเป็ นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริ การ
ทางด้านการเงินแบบยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาของธนาคาร โดยงานวิจยั ที่นาไปสู่ การออกผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่ งได้แก่ “One Touch” ซึ่ งเป็ นบริ การเปิ ดบัญชีใหม่โดยใช้แค่บตั รประชาชน Smart Card ผ่านเครื่ อง
อ่านบัตร 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 เงินสดโดย
ลูกค้าไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์ม เพียงแค่แจ้งความประสงค์ในการทาธุรกรรมและเซ็นชื่อเท่านั้น และในปี 2550 ธนาคารได้รับ
รางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ด้าน “SOA Innovation Award” ซึ่ งเป็ นรางวัลที่แสดงถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SOA กับงาน Straight Thru Process ในโครงการสิ นเชื่อส่ วนบุคคลที่ไม่มี
หลักประกัน โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อให้เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและอัตโนมัติ
ช่ องทางบริการที่สะดวกและเข้ าถึงได้ ง่าย
ทีเอ็มบี มีเครื อข่ายช่องทางการบริ การที่กว้างขวาง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเครื อข่ายสาขาทัว่ ประเทศ
460 สาขา ตูเ้ อทีเอ็ม 2,365 เครื่ อง และตูเ้ อดีเอ็ม 507 เครื่ อง ในปี 2557 ธนาคารได้พฒั นาระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ
ลูกค้าธุรกิจ ภายใต้ชื่อ TMB Business Click เพื่อเสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทางการเงินของลูกค้า ด้วยระบบธุ รกรรม
ออนไลน์ ที่รวมหลากหลายบริ การทางการเงินไว้แบบครบวงจร ทั้งฟั งก์ชนั ของผลิตภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนและการบริ หารจัด
การเงินสด การจัดการทาธุ รกรรมสิ นเชื่ อภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเบิกจ่ายเงินกูแ้ ละการชาระคืนแบบออนไลน์
รวมทั้ง Data Gateway/E-Logistics, NPMS (National Payment Message Standard) เพื่อเตรี ยมพร้อมรองรับการทาธุ รกรรม
AEC Cross Boader นอกจากนี้ธนาคารได้มีการพัฒนาทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และเปิ ดตัว ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ซึ่ งเป็ น
ช่องทางที่ อานวยความสะดวกสาหรับลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมด้วยฟั งก์ชนั การใช้
งานที่ครบถ้วน สามารถตอบสนองความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจาวันของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี


บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนที่มสี ิ นทรัพย์ ภายใต้ การบริหารจัดการ
ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ Open Architecture ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ที่ครบถ้วน
และหลากหลาย เพื่อให้ลกู ค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจากัดอื่นๆ ของลูกค้า ในปี
2557 ธนาคารจึ งได้ขยายพันธมิตรกับบริ ษทั จัดการกองทุนเพิ่มอีก 2 แห่ ง ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน
จากัด และ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล ทาให้ปัจจุบนั ธนาคารเป็ นผูส้ นับสนุนการจาหน่าย รับซื้ อ
คืน และสับเปลี่ ยนการถือหน่วยลงทุน ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทั้งหมด 4 แห่ งตามรายละเอียดในตาราง
ด้านล่าง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ ภายใต้
การบริหารจัดการ* (MB)
195,546

ลาดับใน
อุตสาหกรรม
7th

% สัดส่ วน
การครองตลาด
5.09%

128,700
42,565
25,898

9th
11th
15th

3.35%
1.11%
0.67%

*สิ นทรัพย์ภายใต้การบริ หารจัดการไม่รวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภกั ษ์ของกระทรวงการคลัง
2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธนาคารทหารไทยประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิ จสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับการเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ธุรกิจของธนาคารแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ คือ
1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) กลุ่มลูกค้ารายย่อย
2.3.1 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ด้วยความเชื่ อว่าธุ รกิจขนาดใหญ่ที่ได้เติ บโตและมียอดขายสู งขึ้นกว่า 500 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่มีความซับซ้อน
ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินที่พฒั นาขึ้น ธนาคารจึงมุ่งมัน่ พัฒนาบริ การเพื่อความเป็ นเลิศในการทาธุ รกรรมทางการ
เงิ นทั้งในและนอกประเทศ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นและพัฒนา
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เพื่อที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถที่จะสร้างความเจริ ญเติบโตกับธุ รกิจต่อไป และมีสถานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ ง โดยมีการบริ หารการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
 กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking ) มียอดขายของกลุ่มมากกว่า 5,000 ล้านบาท
ต่ อปี ในปี 2557 ทางธนาคารมี ลูกค้าเงิ นฝากและสิ นเชื่ อ และธุ รกรรมทางการเงิ น ในกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
มากกว่า 500 กลุ่มธุรกิจ
 กลุ่ มลูกค้าบรรษัทธุ รกิ จ (Corporate Banking) มี ของกลุ่ มตั้งแต่ 500 ล้านบาท ถึ ง 5,000 ล้านบาทต่ อปี
ธนาคารมีลกู ค้าเงินฝากและสิ นเชื่อและธุรกรรมทางการเงิน กว่า 3,000 บริ ษทั
2.3.2 กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
กลุ่ มลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รั บผิ ดชอบการให้บริ การทางการเงิ นที่ ครบวงจรส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มียอดขายต่อปี ไม่เกิ น 500 ล้านบาท โดยธนาคารได้มีการจัดแบ่ งลูกค้าธุ รกิ จ SME
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ออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อสามารถให้บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่มได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณา
จากยอดขายต่อปี ดังนี้
 ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาทต่อปี
 ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี
ณ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีลูกค้าเงิ นฝากและสิ นเชื่ อ SME จานวน 240,751 ราย และมียอดสิ นเชื่ อธุ รกิ จรวม
186,248 ล้านบาท มีสานักงานเขตสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางของธนาคารจานวน 53 แห่ ง และสางานเขตสาหรับ
ลูก ค้า ผูป้ ระกอบการขนาดย่ อ มของธนาคารอี ก จ านวน 71 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้ นที่ ศู นย์กลางของธุ รกิ จในกรุ งเทพ
ปริ มณฑล และในต่างจังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยมีผจู ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager) รวมถึง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Assistant Relationship Manager) จานวนทั้งสิ้ น 651 คน เพื่อดูแลและให้คาปรึ กษาใน
เรื่ องสิ นเชื่ อธุ รกิจและบริ การทางด้านการเงินให้กบั ลูกค้า SME ได้อย่างทัว่ ถึง อีกทั้งยังมีศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME (TMB
SME Relationship Management Center) ที่ให้การดูแลลูกค้าที่มีวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารทางโทรศัพท์จานวนทั้งสิ้ น 79 คน
ธนาคารได้ดาเนิ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การลูกค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มจากการศึกษาพฤติกรรม
ลูกค้า ทาความเข้าใจถึ งประสบการณ์ ของลูกค้าที่ มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริ การของธนาคาร เพื่อนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริ การของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสู งสุ ด ลดข้อจากัดในการทาธุ รกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริ การที่ ดีข้ ึ น
ตลอดเวลา และอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้บริ การอันชาญฉลาดและมุ่งหวังที่จะเป็ นธนาคารที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและใช้บริ การ
เป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์และบริ การหลักประกอบด้วย การให้บริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิน (Transactional Banking) การจัดหา
เงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว การให้สินเชื่อเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน การบริ หารความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ สิ นเชื่ อเครื อข่ายธุ รกิจการค้า (Supply Chain Solution) การจัดการสิ นเชื่ อร่ วม (Syndicated Loans)
บริ การออกหนังสื อค้ าประกัน บริ การธุรกรรมระหว่างประเทศ (Trade Finance) และบริ การบริ หารเงินสด (Cash management)
การให้บริ การทางการเงินหลักที่ธนาคารให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจได้แก่
 บริการธุรกรรมทางการเงิน เพือ่ การทาธุรกิจภายในประเทศ และระหว่ างประเทศ
1. บริการธุรกรรมทางการเงิน ภายในประเทศ
1.1 ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมขาจ่ าย (Payment Services)
บริการรับเช็คตามนัด
 ช่วยให้ SME ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางไปที่ สาขาของธนาคารเพื่อนาเช็คเข้าบัญชี เงิ นฝาก โดยที เอ็มบี จะจัด
พนักงานรับส่ งเอกสาร คอยอานวยความสะดวกให้ตามสถานที่และเวลาที่ลกู ค้าต้องการ
ผลิตภัณฑ์ Cheque Outsourcing
 ธนาคารทาหน้าที่ จดั พิมพ์เช็คการค้า เช็คเงิ นปั นผล เช็คเพื่อจ่ายดอกเบี้ ย หรื อการขายหลักทรัพย์ ตลอดจน
เอกสารประกอบการสั่งจ่ายประเภทต่างๆ แทนบริ ษทั อาทิ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย เหมาะ
สาหรับบริ ษทั ที่สั่งจ่ายเช็คเป็ นจานวนมาก โดยธนาคารจะดาเนิ นการตามข้อมูลที่ บริ ษทั ได้ส่งคาสั่งมายัง
ธนาคารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
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ผลิตภัณฑ์ Payroll
 บริ การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานที่มีบญั ชีเงินฝากกับธนาคารทหารไทย
ทัว่ ประเทศ บริ การนี้จะช่วยลดขั้นตอนการทางานของฝ่ ายบุคคลและบัญชี -การเงินในการจัดทาข้อมูลโดย
พนักงานจะได้รับเงินเดือนตรงตามเวลา และสามารถเบิกเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มได้ทนั ทีตลอด 24 ชัว่ โมง
ผลิตภัณฑ์ Direct Credit
 บริ การจ่ายเงินเพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีผรู ้ ับเงินจานวนมากรายที่มีอยู่
กับธนาคารทหารไทยด้วยการส่ งข้อมูลเพียงครั้งเดียวผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ บริ การนี้จะช่วยให้
บริ ษทั จ่ายเงินได้ตรงตามเวลา รวมทั้งลดขั้นตอนการทางานและการจัดทาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ บัตรเงินคล่ องเพือ่ ผู้ซื้อสาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (TMB Supply Chain Card)
 เป็ นบัตรประเภทบัตร Electronic แบบ Closed loop สาหรับบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน นวัตกรรมทางการเงิน
ที่ พ ฒ
ั นามาเพื่ อเพิ่ มศักยภาพการบริ หารการรั บ-จ่ ายเงิ นโดยเน้นถึ งประโยชน์ และความคล่ องตัวของทั้ง
เครื อข่ายธุรกิจ เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
ผลิตภัณฑ์ โอนเงินระหว่ างธนาคาร (SMART)
 บริ การโอนเงินเพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การการจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายโบนัส จ่ายคื นภาษี หรื อจ่ายเงิ น
ปั นผล ฯลฯ ให้กบั ผูร้ ับเงิ นจานวนมากราย ที่ มีบญ
ั ชี ออมทรัพย์หรื อบัญชี กระแสรายวันกับธนาคารที่ เป็ น
สมาชิกระบบ SMART ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ โอนเงินระหว่ างธนาคาร (BAHTNET)
 บริ การโอนเงินในประเทศด้วยการส่ งข้อมูลอิเล็คทรอนิ กส์ ผ่านระบบเครื อข่ายของธนาคารแห่ งประเทศไทย
เหมาะกับการโอนเงินที่ มีมูลค่าสู งไปยังบัญชี ปลายทางของธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ ที่ เป็ นสมาชิ กของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
1.2 ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมขารับ (Collection Services)
ผลิตภัณฑ์ เช็คเรียกเก็บ
เป็ นบริ การที่ธนาคารอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านิ ติบุคคล/ลูกค้าทัว่ ไป ในการรับฝากเช็คเพื่อส่ งเรี ยกเก็บ
ภายในประเทศ ซึ่ งสามารถฝากเช็ค/ตราสารได้ที่สานักงานใหญ่และสาขาธนาคารทัว่ ประเทศ โดยธนาคารจะดาเนิ นการเรี ยกเก็บ
และนาเงินเข้าบัญชี ให้ผขู ้ อใช้บริ การ ตามเงื่อนไขการให้บริ การซึ่ งผูข้ อใช้บริ การจะได้รับรายงานต่างๆ จากธนาคาร เพื่อตรวจ
รายละเอียดเช็คที่เช็คนาฝาก ผลการเรี ยกเก็บ ตลอดจนการนาเงิ นเข้าบัญชี ได้จากรายงานที่ธนาคารจัดส่ งให้ผ่านทางไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็ นรายวันหรื อรายเดือน
ประเภทของเช็คที่รับเรียกเก็บ
 เช็คเคลียริ่ ง (Local Clearing Cheque) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารอื่นใด ที่
สาขาธนาคารผูร้ ับฝากและสาขาธนาคารผูจ้ ่ายอยูใ่ นเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
 เช็คต่ างจังหวัด (BC) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารอื่นใด ที่สาขาธนาคารผูร้ ับฝาก
และสาขาธนาคารผูจ้ ่ายอยูต่ ่างเขตสานักหักบัญชีกนั
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 เช็คลงวันที่ล่วงหน้ า (Post-dated Cheque: PDC) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
อื่นใด ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดสัง่ จ่าย ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั เช็คเคลียริ่ งและเช็คเรี ยกเก็บข้ามเขต โดยธนาคารจะทาหน้าที่เก็บ
รักษาเช็คนั้น และทาการส่ งเรี ยกเก็บตามประเภทของเช็คเมื่อถึงกาหนดวันที่สงั่ จ่ายตามหน้าเช็ค
ผลิตภัณฑ์ Bill Payment
 เป็ นบริ การที่อานวยความสะดวกให้บริ ษทั โดยธนาคารจะเป็ นผูร้ ับชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทาง
ต่างๆ จากลูกค้า/ผูใ้ ช้บริ การ ตามใบแจ้งหนี้ ของบริ ษทั โดยลูกค้าของบริ ษทั สามารถชาระเงิ นที่ ธนาคารผ่าน
ช่ องทางได้ท้ งั เคาน์เตอร์ สาขาธนาคารทัว่ ประเทศและช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ต่างๆ เช่ น ตู ้ ATM, Internet
Banking, Mobile Banking และ Phone Banking
ผลิตภัณฑ์ Direct Debit
 บริ การรับชาระเงิ นค่าสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยวิธีการหักบัญชี เงิ นฝากอัตโนมัติจากลูกค้ารายย่อยของ
บริ ษทั ที่ มีบญั ชี เงิ นฝากกับธนาคารทหารไทย ซึ่ งเป็ นบริ การที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการ
ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ เหมาะกับบริ ษทั ที่ รับชาระเงิ นจากผูใ้ ช้บริ การหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั แบบรายเดือน
ทุกๆ เดือน เช่น การรับชาระค่าสมาชิ ก ค่าบริ การสาธารณู ปโภค ค่าเช่าซื้ อ ฯลฯ เพียงแค่มีบญั ชี ออมทรัพย์ /
กระแสรายวันกับธนาคารทหารไทย ก็สามารถขอใช้บริ การกับธนาคารได้ทนั ที
ผลิตภัณฑ์ Cash Collection and Delivery
 ให้บริ การรับขนเงินสดของผูข้ อใช้บริ การโดยธนาคารหรื อตัวแทนธนาคารดาเนิ นการรับเงินสดจากสถานที่
ทาการของผูข้ อใช้บริ การหรื อสถานที่ที่ผขู ้ อใช้บริ การกาหนด มาทาการตรวจนับ และนาฝากเข้าบัญชีของผู ้
ขอใช้บริ การที่มีกบั ธนาคารตามคาสัง่ และสัญญาการใช้บริ การ
1.3 ผลิตภัณฑ์ บริหารสภาพคล่ อง (Liquidity Management Services)
คือบริ การที่ธนาคารทาการโอนเงินระหว่างบัญชี ที่อยู่ในบริ ษทั เดียวกันหรื อกลุ่มบริ ษทั เดียวกันโดยอัตโนมัติ
ทุกสิ้ นวัน โดยระบบงานอัตโนมัติของธนาคารจะตรวจสอบเพื่อหายอดส่ วนที่เกิ นภาระผูกพันในบัญชี ต่างๆ ของลูกค้า แล้ว
รวบรวมไว้ในบัญชีหลักที่ได้รับดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันก็จะเติมเงินให้แก่บญั ชี ที่มียอดเงินต่ากว่าภาระผูกพัน และในวันทาการ
ถัดไป ลูกค้ายังสามารถเลือกให้มีการโอนเงินกลับในสภาพเดิมหรื อไม่โอนเงินกลับก็ได้เช่นกัน ธนาคารจะส่ งรายงานรายละเอียด
การโอนเงินให้ลกู ค้าทราบ โดยสามารถรับเป็ นไฟล์ขอ้ มูลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บริการธุรกรรมระหว่ างประเทศ (International Transaction Banking)
ธนาคารให้บริ การธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศในทุกขั้นตอน แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการที่มีธุรกรรมนาเข้าและส่ งออก
เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทั้งด้าน บริ การการชาระเงินระหว่างประเทศ บริ การเรี ยกเก็บเงินจากต่างประเทศ การ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ในการลดความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมระหว่างประเทศ
- ด้ านนาเข้ า
 ธนาคารให้บริ การการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าสิ นค้า วัตถุดิบหรื อเครื่ องจักร ที่ สงั่ ซื้ อจาก
ต่างประเทศ ทั้งบริ การโอนเงินตราต่างประเทศขาออก บริ การชาระเงินค่าสิ นค้านาเข้าตามเอกสารเรี ยก
เก็บ และบริ การเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต
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ธนาคารสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการนาเข้า โดยธนาคารมีสินเชื่อเพื่อการนาเข้า (Trust Receipt)
เพื่อสนับสนุนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การจากต่างประเทศ โดยสามารถใช้ได้กบั วิธีการชาระเงินทุก
รู ปแบบ
 บริ การอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุ รกรรมการนาเข้า เช่น บริ การออกหนังสื อค้ าประกันเพื่อการออกสิ นค้า
(Shipping Guarantee) เพื่อให้ผนู ้ าเข้าสามารถออกสิ นค้าได้ในกรณี ที่การส่ งสิ นค้ามาถึงก่อนเอกสาร
สาคัญในการออกสิ นค้า
ด้ านส่ งออก
 ธนาคารให้บริ การเรี ยกเก็บเงินจากธุ รกรรมการส่ งออก ทั้งบริ การโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า บริ การ
เรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้าส่ งออกตามเอกสารเรี ยกเก็บและบริ การเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้าส่ งออกตามเลตเตอร์
ออฟเครดิต
 ธนาคารสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการส่ งออก ทั้งในช่ วงเวลาก่อนส่ งออกสิ นค้าและภายหลังจากที่
มีการส่ งออกสิ นค้าแล้ว โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่ อเพื่อการส่ งออก (Packing credit) จะสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวีย นในช่ วงก่ อนการส่ งออกสิ นค้า และผลิ ตภัณ ฑ์รับซื้ อตัว๋ เงิ นค่ าสิ นค้า ออก (Export bills
purchased) เพื่อสนับสนุนงินทุนหมุนเวียนหลังการส่ งออกสิ นค้าแล้ว
 ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ในการลดความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการส่ งออก เช่น บริ การยืนยันการชาระ
เงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation) ประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้า (Trade credit insurance)
การรับซื้ อ/ซื้ อลดตัว๋ เงินค่าสิ นค้าออกแบบไม่ไล่เบี้ย (Export bill discounted without recourse) รวมถึง
เครื่ องมือในการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย


-

-

บริการโอนเงินระหว่ างประเทศ
 ธนาคารให้บริ การการโอนเงินตราต่างประเทศ ทั้งบริ การด้านการรับโอนเงินขาเข้า (Inward
Remittance) และโอนเงินจ่ายขาออก (Outward Remittance) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมที่
หลากหลาย รวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 บริการสิ นเชื่อธุรกิจ
 สิ นเชื่อระยะยาว (Term Loan) และสิ นเชื่อโครงการ (Project Finance)
ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่อระยะยาว และสิ นเชื่อโครงการ ทั้งในรู ปสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ โดยอ้างอิงได้
ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรหรื อโครงการลงทุนต่างๆของลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 สิ นเชื่อเพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ สิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี สิ นเชื่อตัว๋ สัญญาใช้เงิน สิ นเชื่ อขายลดตัว๋ เงิน
บริ การออกหนังสื อค้ าประกัน บริ การอาวัลหรื อรับรอง เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในการดาเนิ นธุรกรรมภายในประเทศ
 วงเงินเพื่อซื้อประกันชี วิตคุ้มครองสิ นเชื่ อ (Bancassurance Top-up) ให้สินเชื่ อสาหรับค่าเบี้ ยประกันชี วิตของ
ผูป้ ระกอบการ
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 สิ นเชื่อเครื อข่ ายธุรกิจการค้ า (TMB SME Supply Chain Financing) เป็ นความร่ วมมือระหว่างองค์กรธุ รกิจราย
ใหญ่และธนาคาร ในการเป็ นตัวกลางให้การสนับสนุนด้านเงินทุน สภาพคล่อง และระบบงานในเครื อข่ายการค้า
ระหว่างบริ ษทั ขนาดใหญ่กบั คู่คา้ ของบริ ษทั โดยปั จจุบนั มีลูกค้าซัพพลายเชนในเครื อข่ายการค้า เช่น เครื อซี เมนต์
ไทย (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) วงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเสริ มสภาพ
คล่องให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้า
2. สิ นเชื่ อเพื่อผูข้ ายสิ นค้า (Receivable on Demand) สิ นเชื่ อวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริ มสภาพคล่องสาหรับ
ผูข้ ายสิ นค้า
ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริ การต่างๆ สาหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีมีหลากหลายประเภทด้วยกัน
 ผลิตภัณฑ์ ด้านสิ 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
 ก๊ อกที่ 2 วงเงินเพิ่ม เสริ มธุรกิจเติบโต (TMB SME Retention Program – Growth Credit) สิ นเชื่ อ
สาหรั บผูป้ ระกอบการที่ เป็ นลูกค้าปั จจุ บันของ TMB ช่ วยในการขยายกิ จการ โดยธนาคารจะ
พิจารณาวงเงินส่ วนเพิ่มให้ลกู ค้า ตามความต้องการแท้จริ งที่เพิ่มขึ้น
 ก๊ อกที่ 3 วงเงินเพิม่ เติมสภาพคล่ อง(TMB SME – Quick Loan) วงเงินสิ นเชื่ อพร้อมใช้ เพื่อให้กิจการ
มีเงิ นทุนหมุนเวียนที่ เพียงพอเสมอและทันต่อทุกความต้องการธุ รกิ จ ลูกค้าปั จจุบนั สามารถโทร
แจ้งความประสงค์ และรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ ว
 สิ นเชื่อเพิ่มพลัง SME ให้วงเงินกูร้ ะยะยาว 7 ปี เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยสามารถขอผ่อน
ชาระแต่ดอกเบี้ยได้ในปี แรก
 ผลิตภัณฑ์ ด้านเงินฝาก
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน
 เป็ นบัญชี เงินฝากประเภทใช้หมุนเวียนในการประกอบธุ รกิ จการค้าโดยใช้เช็คในการถอน หรื อจ่าย หรื อโอน
เงิน และสามารถ ควบคุมการใช้จ่ายจากใบสรุ ปแจ้งยอดบัญชีรายเดือน
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
 เป็ นบั ญ ชี ส าหรั บ ใช้ อ อมเงิ นที่ เหลื อ จากการการด าเนิ นงา น พร้ อ มคล่ อ งตั ว ในการเบิ กถอน
เนื่องจากสามารถทารายการถอนได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ และยังคงได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากในบัญชี
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเพือ่ ธุรกิจ “ทีเอ็มบี วันแบงก์ ”
 เป็ นบัญชีธุรกิจที่ลกู ค้าสามารถทาธุรกรรม ฝาก ถอน ฝากเช็ค ที่ทุกๆ สาขาของธนาคาร และทาการโอนเงินไป
ยังบัญชี ใดๆ ภายใน TMB โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมข้ามเขต และยังคงได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากในบัญชี
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ลูกค้าจะได้รับความคล่องตัว เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ และสภาพคล่องในการบริ หารจัดการทางการเงิ น โดย
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจา
 บัญชี สาหรับการออมเพื่อรับผลตอบแทนที่แน่นอน เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 7 วัน –
36 เดื อน สามารถรับดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนด นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นหลักประกันเพื่อขอวงเงิ น สิ นเชื่ อจาก
ธนาคารอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
 เป็ นบัญชี เงิ นฝากเงิ นตราต่างประเทศได้ในทุกประเภทบัญชี คือ ออมทรัพย์ ฝากประจาหรื อกระแสรายวัน
นอกจากนี้ บัญชี ออมทรัพย์ และกระแสรายวันยังสามารถโอนเงิ นจากบัญชี ไปต่างประเทศ หรื อถอนเป็ น
ธนบัตรต่างประเทศได้อีกด้วย
 บริการวาณิชธนกิจ
ธนาคารให้บริ การวาณิ ชธนกิจที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ อาทิเช่น บริ การการเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตัวแทนจาหน่ายหลักทรัพย์ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดหา
แหล่งเงิ นกู้ การปรับโครงสร้างองค์กร การประเมินมูลค่าหุ ้น และการหาพันธมิ ตรทางธุ รกิ จและนักลงทุน นอกจากการ
ให้บริ การด้านวาณิ ชธนกิ จส่ วนใหญ่แก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่แล้ว ธนาคารยังได้ให้บริ การบางประเภทแก่ลูกค้าใน
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย
ทางด้านธุ รกิจจัดจาหน่ายตราสารหนี้ ธนาคารได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจการจัดจาหน่ายตราสารหนี้
และให้บริ การทั้งแบบเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป ผูล้ งทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน โดยตราสารหนี้ ที่ธนาคารจัด
จาหน่ ายมีหลายประเภท ได้แก่ พันธบัตร ตัว๋ เงิ น หุ ้นกู้ ฯลฯ รวมถึง หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ าประกัน ธนาคารเป็ นผูจ้ ดั
จาหน่ายเองและโดยร่ วมกับผูจ้ ดั จาหน่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ สาหรับการเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนสถาบัน
และผูล้ งทุนรายใหญ่ ธนาคารจะทาการจาหน่ ายหลักทรัพย์ผ่านทีมการตลาดลูกค้าสถาบันของธนาคารที่มีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มนักลงทุนสถาบันเป็ นอย่างดี และกลุ่มบริ การลูกค้าธนบดี ซึ่ งมีความใกล้ชิดกับกลุ่มผูล้ งทุนรายใหญ่ นอกจากนี้ สาหรับ
การเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ธนาคารจัดจาหน่ายผ่านเครื อข่ายสาขาของธนาคารที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ
 ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารให้บริ การทางการเงินกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
ทั้งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุพนั ธ์ โดยบริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน
รู ปแบบที่หลากหลาย
ธนาคารได้ดาเนินธุรกรรมเงินกูย้ ืมในรู ปสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศเพื่อการบริ หารสภาพคล่องของ
ธนาคารและรองรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศของลูกค้า ทั้งการส่ งออกและนาเข้า รวมถึงการสนับสนุนสิ นเชื่ อให้กบั ลูกค้า
ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารแห่ งประเทศไทยให้เป็ นคู่สัญญา
หลัก (Primary dealer) สาหรับธุ รกรรม Bilateral repurchase ตั้งแต่ปี 2554 และยังคงสถานะการเป็ นคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่ งเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร และสนับสนุนการส่ งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ ง
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ประเทศไทยไปยังตลาดเงิ นและลูกค้าธนาคาร ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของธนาคารในการร่ วมพัฒนาตลาดเงิ นของ
ประเทศ
ตลาดตราสารหนี้ ธนาคารได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยให้เป็ นผูค้ า้ ตราสารหนี้ ที่มี
ปริ มาณการซื้ อขายสูงสุ ดเป็ นอันดับที่ 2 1 นอกจากธุรกรรมการซื้ อขายพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหุ น้ กูภ้ าคเอกชนแล้ว
ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลงทุนในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุ
ไม่เกิน 270 วัน) และการลงทุนระยะยาวในตัว๋ แลกเงิน/ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร
สาหรับธุรกรรมการบริ หารสภาพคล่องผ่านธุรกรรมกูย้ ืม (Private repurchase) นั้น ธนาคารได้รับการจัดอันดับ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็ นธนาคารที่มีปริ มาณธุรกรรมสูงสุ ดเป็ นอันดับที่ 5 2 และจะขยายปริ มาณธุ รกรรมและ
คู่คา้ ในตลาดตราสารหนี้ ให้เพิ่มขึ้ นเพื่อช่ วยส่ งเสริ มและพัฒนาตลาด ธุ รกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทาให้ธนาคารสามารถ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างเหมาะสม แต่ยงั เป็ นทางเลือกในการระดมเงินสาหรับธนาคารอีก
ด้วย
ตลาดแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ และตลาดอนุ พนั ธ์ ธนาคารให้บริ การผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ น เพื่ อใช้
บริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ และกระแสรายรับและรายจ่ายใน
อนาคต ได้แก่ อัตราทันที (Spot) สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps)
และสัญญาสิ ทธิ สาหรับซื้ 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) สาหรับป้ องกัน
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย และ/หรื ออัต ราแลกเปลี่ ย น จากภาระเงิ นกู้ยื มสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ หรื อ การลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการจัดสัมนาองค์ความรู ้ในการบริ หารอัตราแลกเปลี่ยนให้กบั ลูกค้าธนาคาร โดยได้
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สามารถรับมือกับความผันผวนของค่าเงิน
ด้วยการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมกับการด าเนิ นธุ ร กิ จ และเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการป้ องกัน ความเสี่ ย งทางด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยน จากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับต้นทุนการดาเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนสามารถ
คาดการณ์รายได้และต้นทุน เพื่อการวางแผนกิจการ
ธนาคารยังได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการป้ องกันความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่ตอ้ งใช้วงเงินในการทาธุ รกรรม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Prepaid FX Forward เป็ นต้น
ธนาคารเชื่ อมัน่ ว่าความต้องการในผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น จากการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ และความผันผวนของตลาดการเงิน โดยธนาคารได้พฒั นาศักยภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ การลูกค้าของธนาคาร โดยธนาคารได้พฒั นาช่องทางการให้บริ การด้านอัตราแลกเปลี่ยนผ่านระบบ
อิเลคโทรนิ คส์ (TMB Business Click) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของ
ธนาคาร

1
2

ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.- ธ.ค. ปี 2557 โดยวัดตามมูลค่าการซื้อขายแบบ Outright ของตราสารหนี้ ทุกประเภทที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. ปี 2557 โดยวัดตามมูลค่าธุรกรรม Private repurchase (Transaction value x repo tern)
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นอกเหนื อ จากการให้ บ ริ การดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ว ธนาคารยัง ให้ บ ริ การการโอนเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(Remittance) ประเภทการโอนเงิ นทางไกล (Telegraphic Transfers) หรื อ การโอนเงิ นผ่านระบบ Moneygram รวมทั้ง
ให้บริ การเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
 บริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารให้บริ การตัวแทนและบริ การธุ รกิจหลักทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าธุ รกิจกองทุน และกลุ่มลูกค้าผูอ้ อกหุ น้ กู้ ซึ่ ง
กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จกองทุ นนั้น ครอบคลุ มถึ งกองทุ นรวมที่ ตวั แทนและบริ การธุ รกิ จหลักทรั พย์ให้บริ การในฐานะผูด้ ูแ ล
ผลประโยชน์ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนส่ วนบุคคลในฐานะที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของกองทุน รวมถึง
บริ การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการจัดการกองทุน นายทะเบียนสมาชิกกองทุน ตัวแทนชาระเงินกองทุนรวม ในด้านกลุ่มลูกค้าผูอ้ อกหุ น้ กู้
นั้น ธนาคารให้บริ การการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ นายทะเบียน และตัวแทนชาระราคา นอกจากนี้ บริ การของตัวแทนและ
บริ การธุรกิจหลักทรัพย์น้ นั รวมถึง ตัวแทนผูใ้ ห้สินเชื่อ ตัวแทนการประสานงานผูใ้ ห้สินเชื่อ และตัวแทนหลักประกัน
2.3.3 กลุ่มธุรกิจลูกค้ าบุคคล
ธนาคารได้กาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่ อก้าวสู่ การเป็ นธนาคารไทยชั้นนา โดยมุ่ งเน้น “การยึ ดลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง” (Customer Centricity) ในส่ วนของกลุ่มธุ รกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารได้นาเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเงินฝาก
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลูกค้าบุคคลในหลายรู ปแบบ อาทิ เงินฝากประเภทต่างๆ สิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย สิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
สิ นเชื่อประเภทสวัสดิการ และสิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านเครื อข่ายสาขาของธนาคารกว่า 460 แห่ ง และตูเ้ อทีเอ็มจานวนกว่า 2,365
เครื่ อง ทัว่ ประเทศ ธนาคารได้พฒั นาโครงการ Channel Transformation เป็ นการขยายช่องทางบริ การ ทั้งสาขา เครื่ อง ATM
และรู ปแบบบริ การใหม่ๆ โดยเน้นไปที่ พ้ื นที่ ที่สาคัญ เช่ น อาคารสานักงาน และศู นย์การค้า การปรั บปรุ งสภาพสาขาทั่ว
ประเทศโดยมีการออกแบบที่มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง และการยกระดับการให้บริ การและประสิ ทธิ ภาพการทางาน ผ่านการพัฒนา
และฝึ กอบรมบุคลากร ทั้งนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นพัฒนาช่ องทางบริ การอิเลคโทรนิ กส์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงและใช้บริ การได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วทุกที่ ทุกเวลา ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ได้แก่การบริ การอินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ้ง (TMB Internet Banking) บริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (TMBMobile Banking) และบริ การธนาคารทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (TMB Touch)
รวมถึงบริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์หมายเลข 1558 (Contact Center) อีกทั้งทางธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
และกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและครบถ้วน ธนาคารได้จดั แบ่งลูกค้า (Customer Segment) ใน
กลุ่มธุ รกิจลูกค้าบุคคลของธนาคาร โดยวิเคราะห์และวิจยั ลักษณะความต้องการของลูกค้าในแนวลึกทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทางด้าน
รายได้และความมัง่ คัง่ (Income & Wealth) ด้านอาชี พ (Occupation) และด้านช่วงชี วิตของลูกค้า (Life-stage) เพื่อนาข้อมูลมา
กาหนดเป็ นกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ทาให้ชีวิตของลูกค้าดีข้ ึ น ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของธนาคาร คื อ
กลุ่มที่มีอายุต้ งั แต่ 22 ปี ประกอบอาชี พและมีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเมืองหรื อชุมชนขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ โดยมีกลุ่มลูกค้าย่อย (Sub-segment) ที่สาคัญ แบ่งโดยรายได้และความมัง่ คัง่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธนบดี และธนบดีธน
กิจ (Affluent) และกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับกลาง (Middle Income) แบ่งโดยอาชี พ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินเดื อนเอกชน (Private
Employee) กลุ่มลูกค้าข้าราชการและทหาร (Public employee) และเจ้าของกิจการขนาดเล็ก (Owner Operator) แบ่งโดยช่วง
ชีวิตของลูกค้า ได้แก่ เริ่ มต้นทางานโสด (Young Adult), เริ่ มสร้างครอบครัว(Start-Up Family), ครอบครัวมัน่ คง (Established
Family), และเกษียณอายุ (Retiree) เพราะพฤติ กรรมและความต้องการของลูกค้าเป็ นเรื่ องซับซ้อน ทางกลุ่มธุ รกิจรายย่อย
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(Retail Banking Group) จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริ งของลูกค้าซึ่ งแตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่ม ดังนั้น ทางกลุ่มธุ รกิจลูกค้าบุคคลจึงได้ศึกษาและทาวิจยั เป็ นจานวนมากและอย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะสามารถคัด
กรองและเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคลได้อย่างแท้จริ ง
เพื่ อสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่ อเนื่ อง กลุ่มธุ รกิ จลูกค้าบุ คคลได้พฒ
ั นาผลิ ตภัณฑ์เพื่ อตอบโจทย์ความ
ต้องการในการทาธุ รกรรมของลูกค้า เช่น บัญชี ออมทรัพย์ฟรี ค่าธรรมเนี ยม (TMB No Fee Savings Account) และบัตรเดบิต
ทีเอ็มบี โนลิมิต (TMB No Limit Debit Card) กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลยังคงมุ่งมัน่ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่โปร่ งใสและ
จริ งใจให้กบั ลูกค้าภายใต้แนวทาง “การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง” อย่างต่อเนื่อง เช่น บัญชีเงินฝากไม่ประจา ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสู ง
(TMB No Fixed Account) บัญชี ออมทรัพย์ที่ให้ความคล่องตัวในการฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา และดอกเบี้ ยสู ง โดยไม่มี
ข้อจากัดเรื่ องระยะเวลาการฝากเงินหรื อจานวนเงินฝากขั้นต่าดังเช่นบัญชี เงินฝากประจาทัว่ ไป นอกจากนั้น ทางกลุ่มธุ รกิจ
ลูกค้าลูกค้าบุคคลได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการทาธุ รกรรมเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางและ
มีการทาธุรกรรมประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน คือบัญชี “ ธุรกรรมทาฟรี ” นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งประเภทของบัญชี เงินฝากเป็ น
หลักๆ สองประเภท คือ “เพื่อใช้”และ “เพื่อออม” เพื่อให้ลกู ค้าได้รับประโยชน์จากบัญชีท้ งั สองประเภทอย่างแท้จริ ง
จากการที่ ทางธนาคารได้จดั เก็บฐานข้อมูลในรู ปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
โดยมีการรวบรวมข้อมูลทุกมุมมองโดยยึดจากลูกค้าเป็ นหลัก (Customer View) แทนที่การจัดเก็บฐานข้อมูลในรู ปแบบเดิมที่มี
การเก็บแยกเป็ นรายผลิ ตภัณฑ์ (Product View) ทาให้สามารถมองเห็ น ข้อมูลในทุ กๆ มุ มมองของลูกค้าแต่ ละราย ซึ่ ง
ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลประชากร (Demographic) ผลิตภัณฑ์ธนาคารทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแต่ละรายถืออยู่ (Product
holding) พฤติกรรมการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ (Product usage behavior) รวมถึงช่องทางบริ การที่ลูกค้าแต่ละรายเลือกใช้
บริ การ (Channel Usage) ทาให้ธนาคารสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นยา
มากขึ้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งลึกด้วยหลักการทางสถิติ และ เทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล (Data mining) เพื่อพัฒนา
“Propensity to buy Model” เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การได้ตรงความต้องการสาหรับลูกค้าแต่ละรายและทันท่วงทีมาก
ยิ่งขึ้น
เนื่องจากความต้องการของลูกค้านั้นมีความแตกต่างกันสู ง การนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าแต่
ละราย จึ งถูกจัดทาขึ้ นในรู ปแบบที่ แตกต่างกันผ่านแคมเปญทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) โดยแต่ละแคมเปญ
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ วิธีการและเนื้ อหาที่ นาเสนอ ช่ องทางในการสื่ อสารที่ เลือกใช้ (Direct mail, Email, SMS, Outbound)
รวมทั้งกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ อัตราการตอบรับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า
ในแต่ละคนเป็ นหลัก นอกจากแคมเปญทางการตลาดแบบตรงจะช่วยกระตุน้ ให้อตั ราการตอบรับแคมเปญทางการตลาดสู งขึ้น
แล้ว ยังเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคาร และลูกค้าอีกด้วย ในปี 2557 ทางธนาคารได้มีแคมเปญ
การตลาดแบบตรงส่ งถึงลูกค้าผ่านทางช่องทางการตลาดแบบตรง (Direct Channel) 300 แคมเปญ โดยได้ติดต่อลูกค้ามากกว่า
10 ล้านครั้ง เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และกิจกรรมการตลาดต่างๆ โดยสามารถสร้างยอดขาย ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 8-10 ของ
ยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจรายย่อยทั้งหมด
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของธนาคาร Make THE Difference ธนาคารจึงยึดหลักความต้องการของลูกค้าใน
รู ปแบบ Segment เป็ นสาคัญ ซึ่ งได้มีการศึกษาการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยได้เน้นการออกผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับการเติมเต็ม
โดยยังคงรักษาแนวคิดในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริ หารเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ด้วยแนวคิดนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย จึงมีการจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบุคคลตามความต้องการพื้นฐานของ
ลูกค้า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (i) Primary Bank Products (ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร) (ii) Investment Products
(ผลิตภัณฑ์การลงทุน) (iii) Lending Products (ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อรายย่อย)
 ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมธนาคาร
ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การนาเสนอผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารนั้น ธนาคาร
ยังคงยึดหลักในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า
ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์บญั ชีออมทรัพย์ฟรี ค่าธรรมเนียม, บัญชีทีเอ็มบีธุรกรรมทาฟรี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ทัว่ ไปที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมภายในธนาคารทหารไทย เป็ นผลิตภัณฑ์ในการทาธุรกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าบริ หาร
จัดการลดค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิ กส์ของธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ไปกว่านั้น
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมของธนาคารยังให้ประโยชน์กบั ลูกค้าเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
- ขยายวงเงินการโอนข้ามธนาคารในการทาธุรกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น
- ลูกค้าสามารถกาหนดวงเงินการถอนได้ ผ่านทางเครื่ องเอทีเอ็ม หรื อ หน่วยบริ การลูกค้า Contact Center เพิ่ม
ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
- บริ การ SMS แจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดของการใช้งานในแต่ละผลิตภัณฑ์
บริ การต่างๆในข้างต้น ไม่เพียงแต่เป็ นการปรับปรุ งประสบการณ์ที่ดีในการทาธุรกรรมกับธนาคาร แต่ยงั คงเป็ นการ
สนับสนุนให้ธนาคารมีจุดยืนที่สามารถแข่งขันในตลาดในฐานะธนาคารหลักในการทาธุรกรรมของลูกค้าได้
จากผลของความพยายามในปี 2557 ที่ผา่ นมา กลุ่มผลิตภัณฑ์รายย่อยได้นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้ง
การบริ หารช่องทางอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลทาให้ธนาคารสามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้เกินว่า 700,000 ราย และส่ งผลให้
ธนาคารมีจานวนลูกค้าคุณภาพกว่า 1.9 ล้านราย ณ สิ้ นปี 2557
ยิ่งไปกว่า การพัฒนาหน้าที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้นาเสนอทั้งลูกค้าปัจจุบนั และลูกค้าใหม่ ธนาคาร
ยังคงเน้นเรื่ องความสะดวกในการทาธุรกรรมของลูกค้ารายย่อย คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนี ยมการทาธุรกรรมข้ามเขต, ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้บตั รเดบิตทีเอ็มบีโนลิมิตทาธุรกรรมถอนเงินและสอบถามยอดที่ตเู้ อทีเอ็มของทุกธนาคารในประเทศ
 ผลิตภัณฑ์ เงินฝากรายย่ อย
เงินฝากรายย่อยยังคงบทบาทสาคัญในการเป็ นแหล่งระดมทุนหลักและการสร้างความเติบโตของเงินฝาก
โดยรวมของธนาคาร ธนาคารยังคงเน้นนโยบายในการหาเงินฝากอย่างต่อเนื่ องผ่านผลิตภัณฑ์หลักๆ อาทิเช่น เงินฝากไม่ประจา
No Fixed ซึ่ งเป็ นบัญชีเงินฝากที่สามารถถอนได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ และได้รับดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก
ในปี 2557 จานวนบัญชีเงินฝากไม่ประจา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจานวนบัญชีท้ งั สิ้ นกว่า 1.6 ล้านบัญชี และ
มียอดเงินฝากสูงถึงร้อยละ 40 ของยอดเงินฝากรายย่อยทั้งหมด
ต้นปี 2557 ที่ผา่ นมา ธนาคารยังได้มีการโปรโมทบัญชีออมทรัพย์แทนความห่วงใย Savings Care ที่ ซึ่ งเป็ นบัญชี
ที่มีสิทธิ ประโยชน์ทางประกันคุม้ ครองอุบตั ิเหตุสูงถึง 20 เท่าของเงินฝาก สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการความคุม้ ครอง ให้กบั คนที่รัก
และครอบครัว ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และมีจานวนบัญชีใหม่ในปี นี้ กว่า 50,000 บัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากและธุรกรรมธนาคารผ่านทาง Internet Banking ที่ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการบริ หารสภาพ
คล่องและทาธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมียอดเงินฝากรายย่อยถึง 384,000 ล้านบาท โดย 31.5% มาจากบัญชี ธุรกรรม
ธนาคาร ในขณะที่ 68.5% มาจากบัญชี เงิ นฝาก ซึ่ ง ธนาคารยังคงเน้นในการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และผลิตภัณฑ์เงินฝากให้ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าคุณภาพอย่างยัง่ ยืน
 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรายย่ อย (Retail Lending Products)
สื บเนื่องจากผลสาเร็ จในปี ที่ผา่ นมา ธนาคารยังคงมุ่งขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ผลสาเร็ จดังกล่าวเป็ นผลมา
จากการที่ธนาคารมีความเข้าใจลูกค้าเป็ นอย่างดี สาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารเสนอบริ การทั้งสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย และ
สิ นเชื่อบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยธนาคารได้พฒั นาสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดย
นาเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการจัดการสิ นเชื่ อเพื่อช่ วยให้การพิจารณาสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพทาให้ธนาคารสามารถดาเนิ นการอนุ มตั ิ สินเชื่ อได้อย่างรวดเร็ ว และลูกค้าสามารถรับทราบผลการพิ จารณา
เบื้องต้นได้ในทันที สามารถลดระยะเวลาการขอใช้สินเชื่ อจากเดิมที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทราบผลการอนุมตั ิสินเชื่ อ
ทาให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจในการให้บริ การของสาขาของธนาคาร
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคาร อีกทั้งธนาคารได้เพิ่มช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการติดต่อแก่ลกู ค้า โดยมี ทีมพนักงานขาย ที่มีความเชี่ ยวชาญและมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ อรายย่อย
ของธนาคารเป็ นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทมีหลักประกัน (Secured Lending Products)
ธนาคารได้พฒั นาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) เข้าใจความต้องการของลูกค้า และตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง โดย
ให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) รวมอีกทั้งยังมีบริ การสิ นเชื่ ออเนกประสงค์ ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน (Home
Equity) เพื่อแบ่งเบาภาระการผ่อนชาระ และค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่ มต้นของสิ นเชื่ อ โดยธนาคารให้ลูกค้าสามารถผ่อนชาระราย
เดือนในอัตราต่า และไม่ตอ้ งรับภาระค่าธรรมเนียมในการขอสิ นเชื่ อ พร้อมทั้งเสนอโปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังคงพัฒนาการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ รวดเร็ ว
อย่าง ต่อเนื่อง
เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของธนาคาร ในความเป็ น Transctional Banking ชั้นนา โดยลูกค้าที่สมัครสิ นเชื่ อ
เพื่อที่อยู่อาศัย (TMB Home Loan ) หรื อสิ นเชื่ อบ้าน ที เอ็ม บี รี ไฟแนนซ์ (TMB Re- Finance Home Loan) จะได้เสนออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษเพียงท่านใช้บริ การ ผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ของธนาคาร
 บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระสิ นเชื่อ (Direct Debit)
 บัตร Debit Card
 ประกันชีวิตคุม้ ครองสิ นเชื่อ (MRTA)
ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิ ฟรี ค่าจดทะเบียนจานอง 1% , ค่าดาเนิ นการสิ นเชื่ อ , ค่าประเมินหลักทรัพย์ , ค่าบริ การจด
ทะเบียนจานอง และฟรี ประกันอัคคีภยั สิ นเชื่อบ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกค้า
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ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทบุคคลไม่ มหี ลักประกัน (Unsecured Lending Products)
นอกจากผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อที่ อยู่อาศัย ธนาคารยังนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่ อบุ คคลประเภทไม่มีหลักประกัน
(Unsecured Lending) ได้แก่ TMB Cash-2-Go, TMB Personal Loan Refinance ,TMB Ready Cash และมีโปรแกรมส่ งเสริ ม
การขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น
ธนาคารยังได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมในกลุ่มของสิ นเชื่ อสวัสดิ การข้าราชการทหาร, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ และ
พนักงานบริ ษทั เอกชนที่ใช้บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารทหารไทยด้วย โดยให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระการ
ผ่อนชาระของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทบุคคลไม่มีหลักประกันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go เป็ นบริ การสิ นเชื่อเอนกประสงค์ ในรู ปแบบของวงเงิน
สิ นเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล โดยเมื่อลูกค้า
ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อ ธนาคารจะโอนเงินทั้งจานวนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ใน
ใบคาขอใช้บริ การ ลูกค้าสามารถชาระคืนเป็ นงวดรายเดือน แบบลดต้น ลดดอก โดยไม่ตอ้ งใช้
หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ าประกัน
 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล TMB Personal Loan Refinance เป็ นลักษณะหนึ่ งภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ
บุคคล TMB Cash 2 Go โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ลูกค้านาเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับอนุมตั ิไปชาระหนี้
บัตรเครดิต และ/หรื อ สิ นเชื่อบุคคลที่มีอยูก่ บั สถาบันการเงินอื่น ซึ่ งลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ในช่วงแรก
 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash เป็ นบริ การสิ นเชื่ อเอนกประสงค์ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ าประกัน เพื่อเป็ น
วงเงิ นสารองให้ลูกค้านาไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคตามความต้องการ โดยใช้บตั รกดเงินสด
TMB Ready Cash เบิกถอนเงินสดได้จากทุกเครื่ อง ATM ของ TMB และทุกเครื่ อง ATM ของ
ธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ ทัว่ ประเทศที่มีเครื่ องหมาย
โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการกดเงินสด
ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชาระรายเดือน ได้ท้ งั แบบชาระเต็มตามจานวน (100%) หรื อ ผ่อนชาระขั้นต่า
5% (แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท) ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) โดยจะต้องเสี ย
ดอกเบี้ ยในอัตราที่ ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่ มคิ ดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่ ลูกค้าเบิ กใช้วงเงิ น
สิ นเชื่อ จนถึงวันที่ได้ชาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
 ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
ในปี 2557 ธนาคารได้มีการทบทวนจุดยืนของผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต จากการเป็ นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพียง
อย่างเดียว เปลี่ยนมาเป็ นผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้าใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยมุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้า ตามรู ปแบบพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าเป็ นหลัก
จากการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ทาให้ธนาคารรับรู ้ถึงความต้องการพื้นฐานหลักๆ
ของลูกค้าในการใช้บริ การบัตรเครดิต ซึ่ งในปี 2557 นี้เอง ธนาคารจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต ที่มุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานหลักของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ ;
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- บัตรเครดิต So Smart สาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบ Cash Back รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากไม่
ประจา ดอกเบี้ยสูง จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
- บัตรเครดิต So Fast สาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล โดยสามารถ
สะสมคะแนน TMB Rewards Plus ได้เร็ วขึ้น จากทุกยอดการใช้จ่ายบัตรเพียง 10 บาท
- บัตรเครดิต TMB So Chill บัตรเครดิตของคนรู ้จกั ใช้บตั รเดียวที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเบิก
ถอนเงินสด และยังให้ส่วนลดดอกเบี้ย
นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์หลักข้างต้นแล้ว ธนาคาร ยังมุง่ เน้นการพัฒนาการบริ การเพื่อเข้าถึง
ความต้องการ ของลูกค้าอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการนาเสนอการบริ การด้านบัตรเครดิตดังนี้
- บริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD โดยมีระยะเวลาการแบ่งจ่ายที่ลูกค้าสามารถเลือกได้
ตั้งแต่ 3 เดือนในอัตราดอกเบี้ย 0% หรื อที่ 6 และ 10 เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่ งเป็ นการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
ในการจับจ่ายอย่างแท้จริ ง
- บริ การโอนยอดคงเหลือในบัตรเครดิตไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า TMB Cash Chill Chill เพิ่ม
ความสะดวก ให้กบั ลูกค้าในการใช้วงเงินบัตรเครดิตเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ
ต่อเนื่ องโดย;

เพื่อเป็ นการพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทาธุรกรรมของลูกค้า ธนาคาร ยังคงดาเนิ นงานอย่าง

- มุ่งเน้นการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจง่ายให้กบั ลูกค้า
- ปรับปรุ งขั้นตอนการสมัครให้สะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
- พัฒนาให้กระบวนการอนุมตั ิบตั รฯ ทาได้รวดเร็ วขึ้น
- มีการศึกษาและติดตามพฤติกรรมรู ปแบบการใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลว่าลูกค้า
ได้รับวงเงินบัตรเครดิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า รวมถึงการสร้างสมดุลในการ
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร
- ยกระดับความปลอดภัยในการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต โดยเพิ่ม
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผูถ้ ือบัตรก่อนทารายการ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
- ปรับปรุ งระบบการแลกรางวัลของตามคะแนนสะสม เพื่อให้ลกู ค้าสามารถได้รับของรางวัลได้
รวดเร็ วยิ่งขึ้น
ด้วยความพยายามในการทบทวนจุดยืนของผลิตภัณฑ์และการบริ การตลอดปี 2557 ส่ งผลทาให้ธนาคาร สามารถ
ขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตใหม่กว่า 100,000 ราย โดยมีสดั ส่ วนของจานวนลูกค้าบัตรเครดิตทั้งหมดของธนาคารที่มีใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจาก 49.5% เป็ น 51.5% ซึ่ งส่ งผลทาให้มีรายได้ จากผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาถึง 36.4%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมียอดรวมสิ นเชื่ อรายย่อย (รวมบัตรเครดิ ต) กว่า 87,700 ล้านบาท โดยมี
อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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2.3.4 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
 สาขาในประเทศ
สาขาเป็ นช่องทางหลักของธนาคารในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การให้บริ การทางการเงิ นแก่ลูกค้าบุคคลและ
ลูกค้าธุ รกิจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก, สามารถเข้าถึงผลิตผลิตภัณฑ์ และบริ การของธนาคาร และเพิ่มโอกาสในการ
สร้างธุรกิจให้กบั ธนาคาร ในปี 2557 ธนาคารได้เพิ่มช่องทางการให้บริ การผ่านสาขาสุ ทธิ จานวน 2 สาขา จาแนกได้ ดังนี้
- การเปิ ดดาเนินการสาขาใหม่ จานวน 6 สาขา
- การปิ ดดาเนินการสาขา จานวน 4 สาขา
ในการพิจารณาเปิ ด หรื อ ปิ ดดาเนินการสาขา ธนาคารพิจารณาจากโอกาสการทาธุรกิจและผลการประกอบการของสาขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคาร มีสาขาทัว่ ประเทศ จานวน 455 สาขา ปรากฎในตารางดังนี้
ภาค
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวม

จานวนสาขา
215
48
48
44
51
49
455

ร้ อยละของทั้งหมด
47.3
10.5
10.5
9.7
11.2
10.8
100

สาขา ME by TMB
ME by TMB เปิ ดให้บริ การผ่านสาขารู ปแบบใหม่ที่ให้บริ การเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้ งั แต่เดือนธันวาคม
2554 โดยการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ลูกค้าสามารถทาเองได้ง่ายๆ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นหลัก จึงไม่ตอ้ งมี
สาขามากมาย ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยของ ME by TMB จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สาขารู ปแบบปกติให้แก่ลูกค้าโดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ธนาคาร มีเครื อข่ายสาขา ME by TMB จานวน 5 แห่ ง โดยครอบคลุมพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และยังมีทีม
Mobile unit ที่ ออกไปให้บริ การเพื่ อเปิ ดบัญชี นอกสถานที่ เพื่ ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยตรงอี กด้วย ในเขตพื้ นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่เริ่ มให้บริ การตั้งแต่กลางปี 2555
 สาขาในต่ างประเทศ
ธนาคารมี ส าขาในต่ างประเทศจานวน 2 แห่ ง คื อสาขาหมู่เ กาะเคย์แมน และสาขานครหลวงเวีย งจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
- สาขาในหมู่เกาะเคย์ แมน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริ ษทั ของหมู่
เกาะเคย์แมน (แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550) ธนาคารดาเนิ นกิจการสาขาโดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจธนาคารประเภทบี
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารและบริ ษทั ทรั สต์ของหมู่เกาะเคย์แมน (แก้ไขปี 2550 และเพิ่ มเติ มในปี 2552) ซึ่ งใบอนุ ญาต
ดังกล่าวอนุญาตให้สาขาประกอบธุ รกิจกับผูร้ ับใบอนุญาตรายอื่นๆ และบริ ษทั ที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจในหมู่เกาะเคย์แมนกับประชาชนทัว่ ไปหรื อผูอ้ ยู่อาศัยในหมู่เกาะเคย์แมนได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดโดย
หน่ วยงานราชการ อนึ่ ง สาขาของธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมนทาหน้าที่หลักเป็ นช่องทางในการระดมทุนต่างประเทศให้แก่
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ธนาคาร ซึ่ งที่ อยู่จดทะเบี ยนสาขาของธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมน คื อ 190 Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005,
Cayman Islands
- สาขาของธนาคารในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจธนาคารเต็มรู ปแบบ (Full Banking License) จากผูว้ ่าการธนาคารแห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ทั้งนี้ การดาเนินกิจการของสาขาอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว สาขาเวียงจันทร์ ให้บริ การด้านธนาคารพาณิ ชย์แก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
บริ ษทั ที่ทาการค้าระหว่างประเทศและบริ ษทั ร่ วมทุน โดยมีบริ การผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า เช่น การให้บริ การด้าน
เงินฝาก เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต การออกหนังสื อค้ าประกัน และการโอนเงินต่างประเทศ ที่ต้ งั
สาขาของธนาคารในประเทศลาว คื อ 034/2 ถนนสามเสนไท จันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ตู ้ ปณ.2423
 สานักงานเขตลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME Zone Offices)
ณ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีลูกค้าเงิ นฝากและสิ นเชื่ อ SME จานวน 240,751 ราย และมียอดสิ นเชื่ อธุ รกิ จ
รวม 186,248 ล้านบาท มีสานักงานเขตสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางของธนาคารจานวน 53 แห่ ง และสานักงานเขต
สาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดย่อมของธนาคารอีกจานวน 71 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ศูนย์กลางของธุ รกิ จในกรุ งเทพ
ปริ มณฑลและในต่างจังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยมีผจู ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager) รวมถึง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลกู ค้า (Assistant Relationship Manager) จานวนทั้งสิ้ น 651 คน เพื่อดูแลและให้คาปรึ กษาใน
เรื่ องสิ นเชื่อธุรกิจและบริ การทางด้านการเงินให้กบั ลูกค้า SME ได้อย่างทัว่ ถึง
 ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์ TMB SME (TMB SME Relationship Management Center)
นอกเหนือจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจอย่างเพียงพอแล้ว เพื่อให้
ธุรกิจของลูกค้าเป็ นไปอย่างราบรื่ นและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ธนาคาร ทางธนาคารจึงได้จดั ตั้งศูนย์บริ การลูกค้า SME ทาง
โทรศัพท์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การดูแลลูกค้าผูป้ ระกอบการเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง เพิ่มความสะดวกในการรับบริ การจาก
ธนาคาร อันจะสนับสนุนการทาธุรกิจของลูกค้าให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
- ทีมดูแลบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจเป็ นรายบุคคล ซึ่ งจะดูแลทั้งบัญชีเงินฝากและเงินกูท้ ี่มีกบั ธนาคาร
- บริ การข้อมูลรายการเงินเข้า-ออกในบัญชี
- บริ การแจ้งเตื อนกาหนดจ่ายเงิ นต่างๆ ล่วงหน้า เพื่ อให้การวางแผนทางการเงิ นของลูกค้าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- อานวยความสะดวกและจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่ลกู ค้าพบ แบบต้นจนจบ
- เสนอโปรแกรมสิ นเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายลูกค้า
- นาเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจสาหรับลูกค้า เช่น งานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้น เป็ นต้น
ทั้งนี้ ศูนย์บริ การลูกค้า SME จะให้บริ การลูกค้าผูป้ ระกอบการ SME ทัว่ ประเทศ สามารถใช้บริ การได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2828-2828 หรื อผ่านทางศูนย์บริ การของธนาคารที่หมายเลข 1558
 บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ธนาคารทหารไทยให้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สานักงานแลกเปลี่ยนเงิน สาขาและสานักงานใหญ่
โดยมีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและผูท้ ี่จะเดินทางไปต่างประเทศเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธนาคารมีสานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้ นจานวน 46 แห่ง ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ มี
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สานักงานแลกเปลี่ยนเงินจานวน 6 แห่ง ตั้งอยูภ่ ายในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติ (ท่าอากาศยานภูเก็ต 2 แห่ง
และท่าอากาศยานดอนเมือง 4 แห่ง) นอกจากนี้ ธนาคารให้บริ การนอกสถานที่สาหรับกลุ่มลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0-2299-1800 ธนาคารทหารไทยมีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเป็ น
เวลายาวนาน พนักงานมีทกั ษะ ความชานาญในการให้บริ การ
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเครื่ องเอทีเอ็มให้บริ การ 2,365 เครื่ องทัว่ ประเทศ ซึ่ งธนาคารได้มีการปรับใช้
กลยุทธ์ในการเลื อกจุ ดติ ดตั้งเครื่ องเอที เอ็มที่ มีประสิ ทธิ ภาพและให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ตามแนวทางที่ TMB เป็ น
Transactional Banking นอกจากการให้บริ การแก่ผถู ้ ือบัตรของธนาคารเองแล้ว เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารยังให้บริ การแก่ผู ้
ถือบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่ม
บริ การแปลงค่าสกุลเงินเป็ นสกุลท้องถิ่นของผูถ้ ือบัตรต่างประเทศที่มาทารายการถอนเงินสดบนเครื่ องเอทีเอ็มของธนาคาร
อีกด้วย
ธนาคารได้มีขอ้ ตกลงร่ วมกันกับธนาคารอื่น ซึ่ งอนุ ญาตให้ลูกค้าผูถ้ ื อบัตรของธนาคารสามารถทาธุ รกรรม
ทางการเงิ นผ่านเครื อข่ายเอที เอ็มของธนาคารอื่นๆ ได้ ทานองเดี ยวกัน ลูกค้าผูถ้ ือบัตรต่างธนาคารสามารถทาธุ รกรรมผ่าน
เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยได้เช่นกัน
ปี 2557 ธนาคารได้สานต่อแผนโยกย้ายจุดติดตั้งเครื่ องเอทีเอ็ม เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของทาเลที่ ติดตั้งให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากที่สุด รวมทั้งการขยายการติดตั้งเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติภายใต้โครงการ Channel Strategy ซึ่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติท้ งั หมด 507 เครื่ อง ติดตั้งที่ทุกสาขาของธนาคาร และที่
อื่นๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการฝากเงินกับธนาคารให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
 บริการ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการให้บริ การธุรกิจร้านค้าบัตร (Merchant Acquiring Business) แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการเพื่อให้
บริ การรับชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA
Electron ของธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริ การที่ธนาคารให้บริ การในปัจจุบนั ประกอบด้วย
1. บริการร้ านค้ ารับบัตร โดยธนาคารทาการติดตั้งเครื่ อง EDC ณ ร้านค้าเพื่อให้บริ การชาระค่าสิ นค้า และ
บริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต โดยผูถ้ ือบัตรเครดิต นาบัตรเครดิตมาชาระค่าสิ นค้าด้วยวิธีการส่ งมอบบัตรเครดิตให้กบั ร้านค้า
เพื่อทารายการขออนุมตั ิวงเงินผ่านเครื่ อง EDC พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเซลล์สลิปเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บเงิน
2. Mail Order/Telephone Order คื อบริ การรับชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้า
ได้รับคาสั่งซื้ อด้วยวิธีแจ้งหมายเลขบัตรเครดิ ต หรื อกรอกแบบฟอร์ มสั่งซื้ อสิ นค้าโดยระบุให้หักบัญชี บตั รเครดิ ตผ่านทาง
โทรสาร โทรศัพท์ หรื อสื่ ออื่นๆ โดยลูกค้าไม่ได้มาที่ร้านค้าด้วยตนเอง
3. Recurring คือบริ การรับชาระค้าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับคาสั่งซื้ อหรื อคาขอ
ใช้บริ การจากลูกค้าด้วยวิธีแจ้งของให้ตดั บัญชี บตั รเครดิ ตเป็ นการชาระค่ าสิ นค้า และบริ การโดยการตัดบัญชี บตั รเครดิ ต
อัตโนมัติเป็ นรายเดือน
4. ePayment เป็ นการรั บชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน Website ของร้ านค้าด้วยบัตรเครดิ ต โดยการ
เชื่ อมโยงระบบของร้านค้ามายัง Gateway ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบ VbV ของ VISA และ MasterCard
Secure Code จาก MasterCard

ส่ วนที่ 1 หน้า 31

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

5. DCC (Dynamic Currency Conversion) เป็ นบริ การแปลงสกุลเงินจากเงินบาทไปเป็ นสกุลเงินของ
บัตรเครดิตที่ออกโดยประเทศต่างๆ เมื่อผูถ้ ือบัตรชาระเงินผ่านเครื่ องรู ดบัตรเครดิต EDC
 บริการธนาคารทางอินเตอร์ เน็ต TMB Internet Banking
คือ บริ การธนาคารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com ที่ พร้อมให้บริ การ เช่ น การตรวจสอบยอดเงิ น
คงเหลือ การโอนเงิน การจ่ายบิล การเติมเงิน ทั้งยังสามารถตั้งชื่อเรี ยกแทนบัญชีของตนเอง บัญชี ที่ตอ้ งการโอน และสามารถ
เปลี่ยน Profile Picture ได้ตามต้องการ และสามารถโอนเงินได้สูงสุ ดถึง 500,000 บาท ในการทารายการครั้งเดียวในขณะที่
ทัว่ ไปสามารถทารายการได้ 50,000 บาท/ครั้ง ตลอดจนบริ การทางด้านการเงินอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
การในการจัดการธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลกู ค้ามากยิ่งขึ้น
ในช่วงปี 2557 ที่ผา่ นมาธนาคารได้ เปิ ดให้บริ การทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งรู ปแบบใหม่ ซึ่ งได้มีการพัฒนาขึ้น
บนระบบเดียวกันกับทีเอ็มบี ทัช ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ในการใช้งานมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิมบนประสบการณ์ใช้งาน
เดียวกันทั้ง 2 ระบบ ทั้งนี้ธนาคารได้มีการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอเช่นการเป็ นผูน้ าในด้านความปลอดภัยโดยใช้
ระบบ Two Factor Authentication หรื อในด้านความสะดวกสบายในการบริ การเช่นการเปิ ดบัญชีแบบออนไลน์ที่เอื้ออานวย
ให้ลูกค้าสามารถเลือกบัญชีที่ลงตัวกับความต้องการของตนเองได้อย่างง่ายดายและสามารถใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งส่ งเอกสาร
ใดๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการลงทุนเพื่อยกระดับความปลอดภัยของบริ การโดยการตรวจสอบระบบจากองค์กรชั้นนา
และนาระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยแบบใหม่ล่าสุ ดมาเพื่อใช้งานในปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็ นต้น ทั้งหมดนี้ เพื่อการพัฒนา
บริ การธนาคารออนไลน์ให้สามารถเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
 ทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)
คือ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งเป็ นเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การของ TMB M-Banking ขึ้นมาอีก
ระดับโดยพัฒนาขึ้ นในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชัน่ จุดเด่น คือ เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาอยู่บนระบบเดียวกับอินเทอร์ เน็ต
แบงก์กิ้ง ของธนาคาร หมายความว่ า ลูกค้า ที่ ท าธุ ร กรรมบนที เ อ็ม บี ทัช จะมี ประสบการณ์ การใช้งานเดี ย วกับ ที เ อ็ม บี
อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง และระบบดังกล่าวจะเชื่ อมต่อกันอย่างไร้ขีดจากัด ทาให้ขอ้ มูลธุ รกรรมเป็ นข้อมูลเดี ยวกันทั้งสอง
ระบบแบบเรี ยลไทม์ ดังนั้นลูกค้าสามารถใช้งานควบคู่กนั ไปได้โดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้การใช้งานใหม่
ทีเอ็มบี ทัช สามารถรองรับการใช้งานในสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android บนระบบเซลลูล่าร์ (4G, 3G,
Edge) และ WiFi นอกจากฟั งก์ชนั่ การใช้งานที่เหมือนกับทีเอ็มบี อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้งแล้ว ลูกค้ายังสามารถสแกนบาร์ โคด
เพื่อชาระสิ นค้าค่าบริ การต่างๆ และยังเซฟข้อมูลผูใ้ ห้บรี การไว้จ่ายครั้งหน้าได้ดว้ ย ทั้งนี้ การพัฒนาทุกอย่างธนาคารได้ยึด
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการดาเนิ นการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทาให้การจัดการเรื่ องเงิ น
เป็ นเรื่ องที่เข้าถึงได้ง่าย ทาธุรกรรมได้ทุกที่-ทุกเวลา
นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ เป็ นมาตรฐานสากล โดยระบบจะทาการ
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นอุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั ธนาคาร และ ธนาคารยังได้ลงทุนใน
โปรแกรมที่ตรวจจับสิ่ งแปลกปลอมที่มุ่งเจาะระบบของธนาคารโดยเฉพาะ โดยโปรแกรมดังกล่าวจะทางานทุกครั้งที่ มีการ
เรี ยกใช้งานทีเอ็มบี ทัช ทาให้ลกู ค้าปลอดภัย ไร้กงั วลเมื่อทาธุรกรรมออนไลน์ผา่ นช่องทางของธนาคาร

ส่ วนที่ 1 หน้า 32

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

 ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิก๊ (TMB Business Click)
บริ การธนาคารออนไลน์ สาหรับลูกค้าธุรกิจ เสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทางการเงิน ด้วยระบบธุรกรรมออนไลน์
TMB Business CLICK ที่รวมหลากหลายบริ การทางการเงินไว้แบบครบวงจร ทั้งบริ การข้อมูลบัญชี และ บริ การจัดการด้าน
การเงิน บริ การธุรกิจการค้าประเทศ และบริ การเงินโอนระหว่างประเทศ บริ การธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน บริ การสิ นเชื่อ
เครื อข่ายธุรกิจ รองรับการทาธุรกรรมตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมตรวจสอบสถานะ เรี ยกดูขอ้ มูลและรายงานได้ทนั ทีแบบ Real
Time ทั้งยังช่วยลดภาระงานเอกสาร โดยสามารถส่ งเอกสารผ่านระบบได้ทนั ที
 บริ การแก่ ลูกค้ าทางโทรศัพท์ (Contact Center)
ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคาร TMB ให้บริ การเพื่อรองรับลูกค้าด้วยหลากหลายช่องทางการให้บริ การ
เช่น ช่องทางโทรศัพท์, Web Chat และ Email ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ช่องทางโทรศัพท์ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 4 หลักคือ 1558 และสาหรับการโทรจากต่างประเทศ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 66-2299-1558 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน และ 7 วันต่อ
สัปดาห์ ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์โดยช่องทางโทรศัพท์เปิ ดให้บริ การลูกค้าในเรื่ องต่างๆ ได้แก่
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เพื่อทาธุรกรรมและสอบถามรายการผ่านระบบอัตโนมัติ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกทาธุรกรรมทางการเงินได้ดว้ ยตนเอง เช่น บริ การเปิ ดบัตรเครดิต สอบถามข้อมูลทางบัญชี
รายการเดินบัญชี โอนเงิน การชาระค่าสิ นค้าและการขอสาเนาใบสรุ ปบัญชีทางโทรสาร เป็ นต้น
บริ การกรณี ฉุกเฉิ นผ่านเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าสัมพันธ์ เช่น ศูนย์รับแจ้งอายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตและบัตร
เครดิต
บริ การสอบถามข้อมูลทั่วไปผ่า นเจ้า หน้า ที่ บริ การลูกค้า สัมพันธ์ ได้แ ก่ บริ การด้านบัตรเครดิ ต เช่ น การ
สอบถามยอดเงินคงเหลือหรื อยอดเงินที่ตอ้ งชาระ คะแนนสะสมบัตรเครดิตและแลกของรางวัล รับแจ้งทารายการโปรแกรม
แบ่ งจ่ ายรายเดื อนประเภท TMB So GooOD บริ การการเพิ่ มวงเงิ นชั่วคราวบัตรเครดิ ตกรณี ฉุกเฉิ น เช่ น เดิ นทางไป
ต่างประเทศ หรื อเพื่อยอดการใช้จ่ายเกินวงเงิน บริ การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และรายการส่ งเสริ มการขาย รวมถึงการให้บริ การ
สอบถามสาหรับบัญชีเงินฝากและสิ นเชื่อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
บริ การในการให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาลูกค้า Mobile Banking and Internet Banking การปลดล็อกรหัสและ
แก้ไขปัญหาในการเข้าใช้บริ การต่างๆ
ช่องทาง “Web Chat” เป็ นบริ การที่ลูกค้าสามารถเลือกรับบริ การได้จากหน้าจอหลักของ Website ธนาคาร ได้
ทั้ง www.tmbbank.com หรื อ www.tmbdirect.com ซึ่ งบริ การ Online chat ลูกค้าสามารถสนทนาและรับข้อมูล ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ผ่านทางข้อความที่ตอบสนองโดยทันทีจากเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าที่ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง 7 วัน
ช่องทาง“Web Mail” ซึ่ งเป็ นบริ การที่ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่อสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของธนาคาร เช่ นบัตรเครดิ ต บัญชี เงิ นฝาก สิ นเชื่ อ ส่ งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ ผ่าน www.tmbbank.com ลูกค้า
สามารถเลือกเมนูติดต่อธนาคาร ซึ่ งระบบจะส่ งอีเมล์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสานงานและติดต่อกลับลูกค้าทาง
อีเมล์ รวมถึง บริ การศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางในการแก้ใขปัญหา ให้คาแนะนา ติชมการให้บริ การลูกค้าด้วย
นอกเหนื อจากนี้ ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ ยงั มี บริ การติ ดต่ อลูกค้าเพื่ อนาเสนอผลิ ต ภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคาร เช่น บัตรเครดิต TMB สิ นเชื่ อบุคคล Cash2Go Bancassurance บริ การ TMB เงินสดผ่อนชิ ลล์ ชิ ลล์ บริ การเปิ ดบัตร
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เครดิ ต TMB ผ่านเจ้าหน้าที่การขายหรื อเจ้าหน้าที่แนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นช่องทางในการอานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้าอีกทางหนึ่ง
 ช่ องทางการให้ บริการลูกค้ าธุรกิจและซั พพลายเชน
เพื่อเป็ นการให้บริ การลูกค้าธุรกิจได้อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สาคัญ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาช่อง
ทางการให้บริ การ ทั้งเพิ่มช่องทางขององค์กรภายนอก รวมทั้งรู ปแบบการจัดการช่ องทางเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าธุรกิจให้ได้รับความรวดเร็ วและเข้าถึงบริ การได้สะดวกมากขึ้น
นอกจากการเพิ่มช่องทางผ่านสาขาขององค์กรภายนอกแล้ว ธนาคารยังได้พฒั นาระบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์
อย่างต่อเนื่ องเพื่อรองรั บการทาธุ รกรรมทางการเงิ นของลูกค้าธุ รกิ จและซัพพลายเชนอย่างครบวงจร สนองตอบต่อความ
ต้องการของธุรกิจที่ตอ้ งการความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้นทุกวัน และธนาคารได้พฒั นาระบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ที่เพิ่ม
ความยืดหยุน่ ให้ลกู ค้าสามารถจัดการการเงินและลดขั้นตอนการจัดการด้านข้อมูลการเงินได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การพัฒนา
ระบบ Data Gateway เพิ่มความสามารถของระบบการชาระเงินและระบบการทารายการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 TMB Corporate Call Center #02 643-7000
นอกเหนือจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจอย่างเพียงพอแล้ว เพื่อให้
การทาธุ รกรรมของลูกค้าเป็ นไปอย่างสะดวก ราบรื่ น และมีประสิ ทธิ ภาพ ทางธนาคารจึงได้จดั ตั้ง Corporate Call Center
เพื่ อ เป็ นอี กหนึ่ ง ช่ อ งทางในการให้บ ริ ก ารลูก ค้า ธุ ร กิ จ ในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ต่ า งๆ โดยบริ การหลัก ของ TMB
Corporate Call Center มีดงั นี้
1.
บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบริ การและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
2.
บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และรายการธุรกรรมทางการเงิน
3.
บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบริ การผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์
ทั้งนี้ ทุกสายของลูกค้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร ใน
การให้ข ้อมูลโดยทันที หรื อตอบกลับในระยะเวลาที่ เ หมาะสม ลูกค้าสามารถเรี ยกใช้บริ การได้ทางโทรศัพ ท์หมายเลข
02-643-7000 หรื อ email: CorporateCallCenter@tmbbank.com
 ช่ องทางการขายผ่ านตัวแทนขาย (Sale Representative Channel)
การขายผ่านตัวแทนขายเป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ธนาคารใช้ในการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่ อรายย่อย (ทั้งประเภทมี
หลักประกันและไม่มีหลักประกัน) ผ่านพนักงานขายตรง และ พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ธนาคารจึงมีการจัดตั้ง
หน่วยงาน บริ หารงานขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้บริ การลูกค้า ซึ่ งตัวแทนดังกล่าว เป็ นนายหน้าอิสระตามสัญญาว่าจ้าง โดย
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดไว้
2.3.5 การให้ บริการอืน่ ๆ ของธนาคาร
 บริการตัวแทนธนาคารต่ างประเทศ (Correspondent Banking)
ธนาคารรั กษาความสัมพันธ์ กับ เครื อข่ า ยธนาคารต่ า งประเทศมากกว่า 1,000 แห่ ง ทัว่ โลก เพื่ อส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จระหว่างประเทศ และธนาคารให้บริ การธุ รกรรมต่างๆ ทัว่ โลกโดยผ่านทางธนาคารตัวแทนต่างประเทศ ซึ่ ง
บริ การต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงบริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ บริ การโอนเงิ นระหว่างประเทศ และบริ การบริ หารเงิ นอื่นๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริ การบัญชี เงิ นฝากสกุลเงิ นบาทสาหรับผูไ้ ม่มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยแก่ ธนาคารต่ างประเทศ
เพื่อให้ธนาคารเหล่านั้นสามารถทาการชาระเงินเป็ นเงินสกุลบาทได้
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การจัดการกองทุน

จากกลยุทธ์ Open Architecture ของธนาคารเพื่ อให้บริ การและนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุ นรวมที่ เปิ ดกว้าง
ครบถ้วน และหลากหลาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจากัดอื่นๆ ของลูกค้า ในปี 2557 นอกจากเป็ นตัวแทนจาหน่าย
และรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด และ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอ
บี (ประเทศไทย) จากัด ธนาคารได้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายและรับซื้ อคื นหน่วยลงทุนให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล จากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดีน จากัด


ประกันชีวติ และประกันภัย

ธนาคารได้ให้บริ การเป็ นนายหน้าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตและประกันวินาศภัย ผ่านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายของธนาคาร (Bancassurance) โดยดาเนิ นการร่ วมกับพันธมิตรทางธุ รกิ จของธนาคาร ซึ่ งในปั จจุบนั พันธมิตรด้าน
ธุรกิจประกันชีวิต คือ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)3 ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้แก่ลูกค้ามีความหลากหลาย
เพื่อมอบความคุม้ ครองด้านการประกันชีวิตและการประกันสุ ขภาพที่ดี ที่ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้าในทุก
ช่วงชีวิตได้อย่างลงตัว ลูกค้าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมัน่ ใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง เช่น แบบประกันเพื่อ
การคุม้ ครองตลอดชี พ (Whole Life), แบบประกันเพื่อการออมทรัพย์ (Endowment), แบบประกันเพื่อการเกษียณอายุ
(Retirement), แบบประกันกาหนดระยะเวลา (Term) รวมถึงการประกันชี วิตคุม้ ครองสิ นเชื่ อประเภทต่าง ๆ ที่มีกบั ธนาคาร
สาหรั บธุ รกิ จประกันวินาศภัย ธนาคารดาเนิ นการร่ วมกับบริ ษทั ประกันวินาศภัยหลายแห่ ง โดยให้บริ การรั บประกันภัย
หลักประกันสิ นเชื่ อ นอกจากนั้นยังมีบริ การประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่น ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันสุ ขภาพ และ
ประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้น
2.4 การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2557
การดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ไทยในปี 2557 ขยายตัวในอัตราชะลอลงต่อเนื่ องเป็ นปี ที่สอง โดยความต้องการ
สิ นเชื่ อเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอ้ ยกว่าอัตราการเพิ่มของการระดมเงิ นผ่านเงิ นฝากและการกูย้ ืม ทาให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อต่อเงิ นฝาก
และการกูย้ ืม ลดลงเป็ นร้อยละ 89 จากร้อยละ 91 ของปี 2556 ขณะที่อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อต่อเงินฝากก็ลดลงเช่นเดียวกัน เป็ นร้อย
ละ 96 จากร้อยละ 98 สภาพคล่อง ณ สิ้ นปี อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อนที่ระดับ 7.9 แสนล้านบาท ด้านเงินกองทุน
ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ณ สิ้ นปี เพิ่มเป็ นร้อยละ 16.5 โดยเป็ นสัดส่ วนของกองทุนขั้นที่ 1 ร้อยละ 13.0 สาหรับสิ นทรัพย์รวมของ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เป็ น 14.8 ล้านล้านบาท

บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วติ จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชี วติ จากัด (มหาชน)) ได้รับอนุมตั ิและจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
3
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ธนำคำร
กรุ งไทย
กรุ งเทพ
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย
รวม ขนำดใหญ่ 4 แห่ ง
กรุ งศรี อยุธยา
ธนชาต
ทหารไทย
รวม ขนำดกลำง 3 แห่ ง
ยูโอบี
ทิสโก้
ซีไอเอ็มบี ไทย
เกียรตินาคิน
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ไอซีบซี ี (ไทย)
รวม ขนำดเล็ ก 7 แห่ ง
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
แห่ งประเทศจีน
เมกะ สากลพาณิ ชย์
รวม

สิ นทรัพย์
เงินฝำก
เงินให้ สินเชื่อสุ ทธิ
สั ดส่ วน
สั ดส่ วน
สั ดส่ วน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ล้ ำนบำท) (ร้ อยละ) (ล้ ำนบำท) (ร้ อยละ) (ล้ ำนบำท) (ร้ อยละ)
2,727,150
18.4% 2,152,553
19.7% 1,832,164
18.4%
2,647,910
17.9% 1,992,588
18.2% 1,640,896
16.5%
2,522,810
17.1% 1,890,388
17.3% 1,711,327
17.2%
2,136,638
14.4% 1,632,227
14.9% 1,460,424
14.7%
10,034,508 67.8% 7,667,757 70.2% 6,644,811 66.7%
1,128,898
7.6%
843,748
7.7%
869,829
8.7%
967,216
6.5%
699,735
6.4%
694,183
7.0%
809,551
5.5%
571,720
5.2%
501,983
5.0%
2,905,665 19.6% 2,115,203 19.4% 2,065,995 20.7%
397,843
2.7%
268,683
2.5%
258,221
2.6%
305,886
2.1%
206,391
1.9%
251,661
2.5%
273,446
1.8%
184,106
1.7%
182,655
1.8%
227,361
1.5%
132,422
1.2%
177,178
1.8%
225,181
1.5%
99,908
0.9%
94,879
1.0%
164,818
1.1%
123,662
1.1%
113,944
1.1%
157,190
1.1%
90,029
0.8%
102,553
1.0%
1,751,725 11.8% 1,105,201 10.1% 1,181,091 11.9%
28,257
0.2%
24,152
0.2%
22,207
0.2%
55,775
0.4%
9,005
0.1%
30,618
0.3%
18,773
0.1%
8,787
0.1%
16,205
0.2%
14,794,702 100.0% 10,930,105 100.0% 9,960,928 100.0%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้ นธันวาคม 2557)

สาหรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
 ด้ านสิ นเชื่อ
ปี 2557 ธนาคารพาณิ ชย์ไทยมีปริ มาณสิ นเชื่ อสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น 9.96 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2556 ร้อยละ 4.6
สิ นเชื่อรายย่อยขยายตัวร้อยละ 7.6 ส่ วนสิ นเชื่อรายใหญ่ และ สิ นเชื่อ SME เติบโตร้อยละ 7.0 และ 2.1 ตามลาดับ สาหรับ
โครงสร้างสิ นเชื่ อตามประเภทธุ รกิจเป็ นสิ นเชื่ อบริ โภคส่ วนบุคคลสัดส่ วนร้อยละ 29 สิ นเชื่ อเพื่อการผลิตและการค้าส่ งค้า
ปลีกรวมกันเป็ นร้อยละ 31 ของสิ นเชื่ อรวม โดยในปี 2557 สิ นเชื่ อบริ โภคส่ วนบุคคลขยายตัวในอัตราชะลอกว่าปี ก่อน
หน้าที่เติบโตร้อยละ 11.6 เช่นเดียวกับสิ นเชื่ อเพื่อการผลิตที่เติบโตชะลอลงเป็ นร้อยละ 3.2 จากที่เติบโตร้อยละ 8.5 ขณะที่
สิ นเชื่อค้าส่ งค้าปลีกเติบโตร้อยละ 3.9 ชะลอลงมากจากอัตราการเติบโตร้อยละ 16.1 ของปี ก่อนหน้า
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ งแรก ลดลง 9 basis points จากปี 2556 เป็ น
ร้อยละ 6.75 ซึ่ งน้อยกว่าการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายในขนาด 25 basis points จากร้อยละ 2.25 เป็ นร้อยละ 2.00
โครงสร้ างสิ นเชื่อปี 2557 แยกตามประเภทธุรกิจ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2557)

ด้ านเงินฝาก
ปี 2557 เงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ไทยมีปริ มาณทั้งสิ้ น 10.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2556 ร้อยละ 6.6
ซึ่ งเป็ นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าของสิ นเชื่อ เนื่องจากการระดมเงินฝากเร่ งตัวขึ้นในไตรมาสสุ ดท้ายของปี ตามการประเมินว่า
สิ นเชื่อน่าจะเร่ งตัวขึ้นได้ แต่กผ็ ิดไปจากคาดการณ์ สาหรับโครงสร้างเงินฝาก บัญชี ออมทรัพย์มีสัดส่ วนร้อยละ 48.1 ของ
เงินฝากทั้งหมด ส่ วนเงินฝากประจามีสัดส่ วนร้อยละ 47.5 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ ง
ลดลงจากปี 2556 ตามทิศทางการลดของดอกเบี้ยนโยบาย โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ลดลง 13 basis points เป็ นร้อยละ
0.50 ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน ลดลง 46 basis points เป็ นร้อยละ 1.11 และ ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ลดลง 48
basis points เป็ นร้อยละ 1.73 ซึ่ งดอกเบี้ยเงินฝากประจาลดลงมากกว่าการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย


โครงสร้ างเงินฝากปี 2557 แยกตามอายุเงินฝาก

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2557)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ด้ าน NPLs
หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ณ สิ้ นปี 2557 อยู่ที่ 271,855 ล้านบาท (Gross NPL)
เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2556 จานวน 12,907 ล้านบาท แต่มีสัดส่ วน NPL ต่อสิ นเชื่ อรวมทรงตัวที่ ร้อยละ 2.31 สิ นเชื่ อเพื่อการ
บริ โภคส่ วนบุคคลและสิ นเชื่อค้าส่ งค้าปลีกเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ NPL โดยรวมเพิ่มขึ้น


ตารางแสดง NPLs ทั้งระบบ จาแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
การเกษตร การป่ าไม้ และการประมง
การเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
การก่อสร้าง
การขายส่ งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์
การสาธารณูปโภคและการขนส่ง
การบริ การ
การอุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

จานวน
(ล้ านบาท)
3,688
478
75,753
9,507
48,852
738
25,190
7,268
22,247
83,451
11
277,184

สัดส่ วนร้ อยละ
ต่ อ NPL รวม
1.33
0.17
27.26
3.42
17.58
0.27
9.06
2.62
8.00
30.03
0.00
100.00

สัดส่ วนร้ อยละ
ต่ อสินเชื่อ
3.52
0.68
3.35
4.82
2.66
0.03
4.31
0.96
3.26
2.39
0.00
2.15

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557)
หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล NPLs (gross) ทั้งธ.พ.ไทย และ สาขาธ.พ.ต่างประเทศ

ด้ านผลการดาเนินงาน
ในปี 2557 ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบี ยนในประเทศไทยมีกาไรสุ ทธิ รวม 206 ,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน
หน้า 11,454 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 อัตราดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Margin - NIM) อยู่ที่ร้อยละ
2.85 สู งขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.8 ในปี 2556 ส่ วนรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 6.8 โดย
โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การหลักๆที่ มีสัดส่ วนรวมกันได้ประมาณร้อยละ 82.3 นั้น มาจากบัตรพลาสติ กและ
ธนาคารอิเลคทรอนิคส์ร้อยละ 36.2 ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และโอนเงินร้อยละ 26.7 และ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
อื่นๆร้อยละ 19.4
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ปี 2556
ปี 2557
เปลีย่ นแปลง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
639,775
660,552
3.25%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
277,546
268,512
-3.25%
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
362,229
392,040
8.23%
หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสูญ ด้อยค่า
83,582
79,543
-4.83%
รายได้ทมี่ ิใช่ดอกเบี้ย
235,948
237,693
0.74%
--ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
145,951
155,804
6.75%
--กาไรจากการปริ วรรต
30,980
31,328
1.12%
ค่าใช้จ่ายทีม่ ิใช่ดอกเบี้ย
246,497
269,963
9.52%
-- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
117,197
127,093
8.44%
กำไรสุ ทธิ
194,630
206,084
5.89%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2557
ATM, e-banking
17.2%
L/C

6.2%

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2557)
หมายเหตุ : รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ค่านายหน้าจากการประกัน การให้เช่าตูน้ ิ รภัย เป็ นต้น

2.4.2 แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2558
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2558 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่าอัตราการขยายตัวในปี 2557 เนื่ องจาก
เสถียรภาพทางการเมืองและความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันให้เศรษฐกิ จเติ บโตผ่านการลงทุน เช่ น การลงทุนใน
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ทาให้สินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มดีกว่าสิ นเชื่ อรายย่อยโดยเปรี ยบเทียบ การแข่งขันในตลาด
เงินฝากจะเกิดขึ้นอีกในช่วงครึ่ งหลังของปี แต่ไม่น่าจะรุ นแรงมาก เนื่องจากการระดมเงินฝากที่มากเกินการปล่อยสิ นเชื่ อยังคง
ค้างมาจากปี 2557 ส่ วนการแข่งขันที่จะเข้มข้นมาก คือ การให้บริ การผ่านระบบดิจิตอล หรื อ ดิจิตอลแบงค์กิ้ง ซึ่ งจะช่วยเพิ่ม
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ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ธนาคารให้มีสัดส่ วนสู งขึ้ นอีกได้ เนื่ องจากปั จจุบนั อุปกรณ์ดา้ นไอที สามารถเข้าถึงและเป็ นที่ ยอมรั บ
ลูกค้าทุกระดับรายได้และอายุ ทั้งนี้ ภาวะธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2558 จะเห็นภาพหลักๆดังต่อไปนี้
1. ธนาคารจะมีตน้ ทุนการลงทุนในระบบดิ จิตอลมากขึ้น เพื่อให้เป็ นธนาคารสมัยใหม่ สามารถแข่งขันรักษา
ฐานลูกค้าหรื อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ตามเทคโนโลยีทนั สมัยที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้ ซึ่ งหัวใจสาคัญของธนาคาร
สมัยใหม่ก็คือ ต้องสร้างระบบให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัย แม่นยา ในการทาธุ รกรรมและการเก็บ
รักษาข้อมูลของลูกค้า
2.ธุ รกรรม Trading Finance จะแข่งขันกันมากขึ้น และ จะสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ธนาคารได้มากขึ้ น
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้ากลุ่ม SME เนื่ องจากกิจการขนาดกลางและเล็กมีโอกาสทางธุ รกรรมการค้าการลงทุน
ระหว่างกันในภูมิภาคอาเซี ยนมากขึ้ น ประกอบกับ ธนาคารกลางทั้ง 10 แห่ งของอาเซี ยน ได้จดั ทาหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้อมูลบริ การทางการเงิ นสาหรับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและการให้บริ การของ
สถาบันการเงิ นในภูมิภาคที่ เกี่ยวกับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความโปร่ งใส สามารถเปรี ยบเที ยบเพื่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การได้ จึงเป็ นโอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
3.การร่ วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุ รกิจของธนาคารภายในอาเซี ยน รวมทั้ง ธนาคารของจีนและญี่ปุ่น จะมี
มากขึ้นเป็ นลาดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ดังนั้น การที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไป
ตั้งสาขาใหม่ หรื อ รวมกิจการ เป็ นสิ่ งที่ทาได้ไม่ง่าย ในขณะที่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซี ยน หรื อ AEC กาลัง
จะเริ่ มต้นขึ้ นตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็ นต้นไป บริ การทางการเงิ นเพื่ ออานวยความสะดวกในการทาธุ รกรรมการค้าและการ
ลงทุน จึงต้องเร่ งตัวสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเกิดธนาคารพันธมิตรในอาเซี ยนมากขึ้นเท่านั้น แต่
พันธมิตรจะระหว่างจี นกับอาเซี ยน หรื อ ญี่ปุ่นกับอาเซี ยน ก็จะมากขึ้ นเป็ นลาดับด้วย เนื่ องจากการลงทุนจากสองประเทศ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจ จะขยายตัวในภูมิภาคอาเซี ยนด้วย
4.การให้ความสาคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าให้ละเอียดและลึกยิ่งขึ้น เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้น ยังช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ ยงของลูกค้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย เพื่อการวางกลยุทธ์รุกตลาดภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นทั้งจากในและต่างประเทศให้เป็ นไป
ด้วยความรอบคอบและมีภูมิคุม้ กันต่อความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.5.1 แหล่ งที่มาของเงินทุน
ส่ วนประกอบของแหล่งเงินทุนที่สาคัญ ได้แก่ เงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินกูย้ ืม และหนี้ สิน
จ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมี ยอดเงิ นฝากรวม (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ทั้งสิ้ นประมาณ
571,720 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นบัญชี เงินฝากประจาร้อยละ 30.4 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 60.6 และบัญชี เงิ นฝากกระแส
รายวันร้อยละ 9.0 ของเงินฝากรวม โดยเงินฝากรวมคิดเป็ นร้อยละ 83.6 ของแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนธนาคารยัง
ประกอบด้วย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จานวน 72,717 ล้านบาท เงินกูย้ ืม จานวน 36,249 ล้านบาท และหนี้ สิน
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม จานวน 3,145 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 10.6, ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 0.5 ของแหล่งเงินทุนตามลาดับ
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ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

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

2557
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

จานวน
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ

174,024
346,185
51,511
571,720
72,717
3,145
36,249
683,831

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

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

28.1
44.1
9.2
81.4
10.8
0.6
7.1
100.0

25.4
50.6
7.5
83.6
10.6
0.5
5.3
100.0

31.1
46.2
5.8
83.1
10.4
0.5
6.0
100.0

2555

 นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนิ นนโยบายจัดหาเงิ นทุ นโดยการระดมเงิ นจากแหล่งต่างๆ ที่ กล่าวข้างต้น ให้มีจานวนและอายุ
เงิ นทุนที่ เหมาะสมและสอดคล้องหรื อใกล้เคี ยงกับความต้องการใช้เงิ นของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาปั จจัยการดารง
สภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินธุ รกิจของธนาคาร พร้อมทั้งคานึ งถึงปั จจัยด้านต้นทุนเปรี ยบเทียบระหว่าง
แหล่งเงินต่างๆ ส่ วนนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงินและของ
ธนาคารเอง ประกอบกับปั จจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย นโยบายการเงินของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น
 นโยบายในการบริหารภาระหนีส้ ิ น
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้านหนี้ สินให้สอดคล้องกับด้านทรัพย์สิน หรื อความต้องการใช้สินเชื่ อของ
ลูกค้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงทั้งทางด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ อาทิ
เช่น FX Swap และ Interest Rate Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี ที่ผา่ นมาธนาคารมียอดคงค้าง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของธุ รกรรม FX Swap ประมาณ 789 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ Interest Rate Swap ประมาณ
15,000 ล้านบาท จากการบริ หารความเสี่ ยงด้านหนี้ สินตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทาให้ธนาคารมีรายรับและรายจ่าย
เป็ นเงินสกุลต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
2.5.2 การให้ สินเชื่อ
การพิจารณาสิ นเชื่ อและภาระผูกพันเป็ นกิ จกรรมที่ สาคัญในธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ของธนาคารทหารไทยและ
ก่อให้เกิดรายได้หลักของธนาคาร ขณะเดียวกันก็อาจทาให้รายได้และเงินกองทุนของธนาคารตกอยู่ในความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
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ด้านสิ นเชื่ อเป็ นความเสี่ ยงที่จะเกิดส่ วนสู ญเสี ยแก่ธนาคาร อันเนื่ องมาจากผูก้ แู้ ละ/หรื อคู่คา้ (Counterparty) ไม่สามารถชาระ
หนี้ตามข้อผูกพันตามสัญญาต่อธนาคาร การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งได้แก่การวิเคราะห์สินเชื่ อใหม่
อย่างรัดกุม การติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้า การเรี ยกเก็บหนี้ และแก้ไขหนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่ง
ต่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคารทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต การดาเนิ นการดังกล่าวจะประสบผลสาเร็ จได้ดว้ ยการ
สร้างวัฒนธรรมด้านสิ นเชื่อที่เข้มเข็งให้เกิดขึ้นภายในธนาคารเพื่อจะช่วยลดความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของธนาคาร โดยพนักงาน
ของธนาคารซึ่ งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นจะต้องรู ้ จกั และเข้าใจลูกค้าอย่างรอบด้าน และเข้าใจการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่อตามหลักการป้ องกัน 3 ลาดับ (3 lines of defense credit risk management framework ) ประกอบด้วยหลักการดังนี้: ผูบ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิ จเป็ นผูร้ ั บผิดชอบหลักในการควบคุ มความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในสายงาน ( 1st line of defense) ซึ่ งรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ,
กระบวนการ/มาตรฐานขั้นต่ า และแนวทางของธนาคาร โดยทาหน้าทีในการประเมินและลดความเสี่ ยงรวมถึง
รับมือกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อเพื่อให้แน่ ใจว่าเป็ นความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้เท่านั้น รวมถึงควบคุมสิ นเชื่ อตามที่
ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจในกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
 สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ( 2nd line of defense) ร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ของ the 1st line of defense ทั้งนี้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงานในสาย
งานธุรกิจ โดยจะเป็ นผูก้ าหนดและดารงไว้ซ่ ึ งนโยบาย, กระบวนการและมาตรฐานขั้นต่า รวมถึงติดตามกิจกรรม
ด้านสิ นเชื่อของสายงานธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามนโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
 สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้าที่ ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิ สระต่อโครงสร้างและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุ มภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ นอกจากนี้ ยงั สามารถให้
ข้อเสนอแนะเป็ นการเฉพาะต่อการปรับปรุ งองค์ประกอบของกรอบในการควบคุมและการกากับดูแลความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อ
(1) หลักการสาคัญในการบริหารความเสี่ ยงด้ านสิ นชื่อ (Core Credit Risk Management Principles)
ธนาคารปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อดังนี้:
a) การบริหารภาพรวมสิ นเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ธนาคารกาหนดองค์ป ระกอบของภาพรวมสิ นเชื่ อและกาหนดเพดานความเสี่ ย งให้อยู่ในระดับที่ ธนาคาร
ยอมรับได้ เพื่อควบคุมความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของภาพรวมสิ นเชื่อและเพื่อให้มนั่ ใจว่าภาพรวมสิ นเชื่ อของธนาคารมีการ
กระจายตัวที่ดีและสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงตามที่ธนาคารกาหนด
b) การตรวจสอบและถ่ วงดุลของกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อ (Checks and Balances)
ธนาคารได้กาหนดกรอบการกระจายอานาจการอนุมตั ิสินเชื่ อ เพื่อแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่
นาเสนอสิ นเชื่อและพนักงานที่อนุมตั ิสินเชื่ อออกจากกันอย่างชัดเจน (“4 eyes principles”) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการตัดสิ นใจ
ด้านสิ นเชื่ อได้กระทาโดยเจ้า หน้าที่ หรื อคณะกรรมการ ที่ มีประสบการณ์และความรู ้ในระดับที่ เหมาะสม ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิสินเชื่อจะปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระจากผูม้ ีอานาจนาเสนอสิ นเชื่อ
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c) กระบวนการสิ นเชื่อที่รัดกุม (Sound Credit Process)
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อผ่านทางกรอบการดาเนิ นงาน ซึ่ งมี การกาหนดนโยบายและวิธีปฏิ บตั ิ
ต่างๆ ไว้ตลอดวงจรสิ นเชื่ อ ( Credit life cycle) โดยครอบคลุมการบริ หารจัดการ การติดตาม การวิเคราะห์และการวัดความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในนโยบาย กระบวนการทางาน มาตรฐานขั้นต่า
และแนวทางปฎิบตั ิต่างๆ ซึ่ งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะเป็ นแนวทางในการปฏิ ติงานแก่พนักงานที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ
สิ นเชื่อ รวมทั้งมีการสื่ อสาร และฝึ กอบรมเพื่อให้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกระบวนการที่กาหนด ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ที่จะ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการวิเคราะห์สินเชี่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสิ นเชื่อของธนาคาร
d) มาตรฐานความเป็ นมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมี ความมัน่ ใจว่าพนักงานที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการให้สินเชื่ อ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของการเป็ น
พนักงานธนาคาร รวมทั้งมี ค วามเข้าใจและมี การปฏิ บตั ิ ที่ส อดคล้องกับนโยบาย แนวทางการปฏิ บตั ิ งาน กฎหมายและ
กฎระเบี ยบข้อบังคับต่ างๆ ของธนาคารได้อย่างเหมาะสม ธนาคารได้จดั ให้มีการอบรมเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่ อให้มนั่ ใจว่า พนักงานของธนาคารมี ค วามรู ้ และปฏิ บัติงานเกี่ ย วกับความเสี่ ย งด้า นสิ นเชื่ อที่ ไ ด้
มาตรฐาน
e) การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ ยง (Monitoring and Control)
ธนาคารมีการกาหนดมาตรฐานของรายงานต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการ
บริ หารภาพรวมสิ นเชื่อให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้เครื่ องมือที่เป็ น Automate เช่น Early Warning Trigger ในการ
ติดตามหนี้ ทั้งในระดับรายลูกค้า และระดับ Portfolio
(2) การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ (Credit Risk Governance)
คณะกรรมการธนาคาร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารโดยรวม คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ทาหน้าที่ ทบทวนและดูแลการบริ หารความเสี่ ยงทุ กด้านของ
ธนาคาร โดยมีคณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการย่อยเฉพาะความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ทาหน้าที่กากับดูแลใน
เรื่ องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดาเนินงาน มาตรฐานการดาเนิ นงาน เป้ าหมายและขอบเขตของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
รวมถึงและประเด็นอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ในขณะที่ คณะกรรมการสิ นเชื่ อ คณะพิจารณาสิ นเชื่ อ คณะ
ปรับปรุ งคุณภาพสิ นเชื่ อ ทาหน้าที่ ตดั สิ นใจเกี่ ยวกับรายการธุ รกรรมด้านสิ นเชื่ อ พิจารณาสิ นเชื่ อธุ รกิจ (หน่ วยงาน) และ
พัฒนาสิ นทรั พย์ จัดทามาตรฐานในการวิเคราะห์สินเชื่ อ คู่มือการปฏิ บตั ิ งานด้านสิ นเชื่ อและเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิ ดา้ น
สิ นเชื่อ เพื่อให้มาตรฐานการดาเนินงานด้านสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างสอดคล้องกันทัว่ ทั้งธนาคาร นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่วิเคราะห์
สิ นเชื่อ บริ หาร Portfolio สิ นเชื่อ ทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ ติดตามและแก้ไขคุณภาพสิ นเชื่อ บริหารนโยบายสิ นเชื่อ ทาหน้าที่
กาหนดและทบทวนนโยบาย แนวทาง การวัด และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ บริ หารความเสี่ ยงสิ นเชื่ อเชิ งกลยุทธ์
สนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง โดยการพัฒนาและติดตาม ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Credit Risk Appetite) ของธนาคาร
วิเคราะห์ Portfolio ด้านสิ นเชื่ อ และสนับสนุนการทา Credit risk stress testing ให้การสนับสนุนสายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ในด้านข้อมูลบริ หารความเสี่ ยงและระบบการตัดสิ นใจด้านสิ นเชื่ อ จัดทารายงานต่างๆเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ตลอดจนรายงานต่อทางการ รวมถึงการพัฒนาและติดตาม Credit risk models การเปลี่ยน/ การนา
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ระบบและกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อมาใช้ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ นอกจากนี้
ยังมีศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจทีเอ็มบี ทาหน้าที่วิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้แก่ธนาคาร รวมถึงการคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิ จมหภาคและการจัดระดับความเสี่ ยงของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุ นการติ ดตามความเสี่ ยงและการ
กาหนดกลยุทธ์ภายใน พร้อมทั้งนาเสนอมุมมองเศรษฐกิจให้แก่สาธารณะชนทราบ หน่ วยงานสอบทานสิ นเชื่อ ทาหน้าที่สอบ
ทานสิ นเชื่ ออย่างอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งให้การสนับสนุนในการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและกระบวนการ
พิจารณา ตนลอดจนการปฎิบตั ิงานด้านสิ นเชื่ อ เพื่อให้ทราบถึงปั ญหา สาหรับกลุ่มสิ นเชื่ อที่มีความเสี่ ยงสู ง หน่ วยธุรกิจ ใน
ฐานะของแนวป้ องกันความเสี่ ยงเบื้องต้น (Fist line of defense) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
จากการดาเนิ นธุ รกิ จของตน เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างผลตอบต่อความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้
(Risk Appetite) ของธนาคาร
(3) ระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
ธนาคารนากรอบระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์เชิ งรุ กในภาพรวมของธนาคาร รวมถึง
การบริ หารความเสี่ ยงและการดาเนินธุรกิจ กรอบงานนี้ได้พฒั นาเพื่อใช้เป็ นวิธีการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ ตลอดจนการวัด การติดตาม และการบริ หารจัดการ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อให้
เกิดความชัดเจนของความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ธนาคารยอมรับได้ และก่อให้เกิดการถ่วงดุลวงเงินความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ ออย่าง
ระมัดระวัง และสื่ อสารกรอบความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้ประกอบด้วย
 เป้ าหมายระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรั บได้

(Credit RAS)

ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ยอมรับได้ ได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อติดตามการเติ บโตของ
ธุรกิจ โดยกาหนดในลักษณะตัววัดความเสี่ ยงที่สาคัญทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ รวมถึงวงเงินความ
เสี่ ยงสูงสุ ดแต่ละประเภทที่ยอมรับได้
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ/การกระจายความเสี่ ยง









ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวด้านสิ นเชื่อในภาพรวมของธนาคารเป็ นมุมมองหนึ่ งที่มีความสาคัญในการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ การกาหนดวงเงินการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อ/ระดับความเสี่ ยงสู งสุ ดแต่ละ
อุตสาหกรรมที่ ย อมรั บ ได้ในภาพรวมสิ นเชื่ อเป็ นวงเงิ นที่ ป้องกันความเสี่ ยงจากความสู ญเสี ย ที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นจากการผิดนัดชาระหนี้ ของกลุ่มลูกหนี้ ที่มีความสัมพันธ์กนั ทั้งนี้ ธนาคารมิอาจคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าได้ หรื อความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มลูกหนี้ ที่มีความไวต่อปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกซึ่ งมีลกั ษณะ
เดียวกันทั้งทางด้านภาวะเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม หรื อระดับประเทศ
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อในด้านอุตสหกรรม, ประเทศและลูกหนี้ โดย
การกาหนดระดับความเสี่ ยงสู งสุ ดที่ ยอมรับได้ในแต่ละอุตสาหกรรม, ระดับประเทศ และวงเงิ นกลุ่ม
ลูกหนี้ เพื่อจัดการระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ในปั จจุ บนั และในอนาคตที่ อาจเกิ ดขึ้ นเพื่อให้เกิ ดการ
กระจายตัวของภาพรวมสิ นเชื่อ และหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกินกว่าที่กาหนด
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สิ นเชื่อต้ องห้ าม/ ระงับการให้ สินเชื่อ




ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หลักการของการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับสิ นเชื่ อต้องห้าม ได้แก่การระงับการให้สินเชื่ อแก่ธุรกรรม
สิ นเชื่ อซึ่ งมีความเสี่ ยงที่ ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการให้สินเชื่ อแก่กิจการที่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งต่ อสังคม ขัดต่ อศี ลธรรม หรื อส่ งผลในทางลบต่ อสิ่ งแวดล้อม หรื อเกิ ดความ
เสี ยหายกับชื่อเสี ยงของธนาคาร

การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)




การทดสอบภาวะวิกฤตด้านสิ นเชื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ธนาคาร
ทาการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสิ นเชื่ อเพื่อประเมินผลกระทบสู งสุ ด โดยใช้เหตุการณ์ที่อาจเป็ นไปได้
หรื อการเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบในอนาคตด้านสภาพเศรษฐกิ จต่อคุณภาพในภาพรวมสิ นเชื่ อ
และกาหนดเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับระดับเงินกองทุนที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ
นอกจากนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตยังนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสดงปริ มาณเชิ งรุ กเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ฝ่ าฝื นระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้

ภาพรวมของระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อได้กาหนดไว้ในแต่ละลาดับชั้นของธนาคาร เพื่อมัน่ ใจว่าการจัดการความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่ อสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ ยอมรับได้ โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ a) ระดับธนาคาร b) ระดับ
หน่วยงาน c) ระดับภาพรวมสิ นเชื่อ
ขั้นตอนของระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
เป้ าหมายและขอบเขตของตัววัดความเสี่ ยงสิ นเชื่ อทั้งหมดภายใต้ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ ยอมรับได้ (Credit
Risk RAS) ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบร่ วมกันระหว่างสายงานธุ รกิจและสายงานความเสี่ ยง ซึ่ งจะพิจารณาทบทวน
ประจาปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก RPC, อนุมตั ิโดย RMC และรับทราบโดย BOD ทั้งนี้ การดาเนิ นการที่เกิดขึ้นจริ ง
เปรี ยบเทียบกับแผนงานและขอบเขตจะถูกรายงานโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Risk Dashboard ต่อ RMC ทุกเดื อน ทั้งนี้ มีการ
ติดตามและการบริ หารจัดการเพิ่มเติมโดย POMOCO เป็ นรายไตรมาส และ CEC เป็ นรายเดือนอีกด้วย
(4) กระบวนการอนุมตั สิ ิ นเชื่อและการติดตามดูแล (Credit approval and monitoring process)
การพิจารณาและอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่ อแก่ลูกหนี้ แต่ละราย หรื อแต่ละกลุ่มลูกหนี้ จะถูกดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่
หรื อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ตามอานาจอนุมตั ิที่ระบุไว้ในกรอบการอนุมตั ิสินเชื่ อภายใต้หลักการของการสอบทานและ
ถ่วงดุล (check and balance concept) สาหรับลูกค้าบรรษัทธุ รกิจขนาดใหญ่, ลูกค้าบรรษัทธุ รกิ จ และลูกค้าธุ รกิ จที่วงเงิ น
สิ นเชื่ อค่อนข้างสู ง ธนาคารใช้การจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ (credit rating model) ร่ วมกับประสบการณ์และความเห็น
ของผูพ้ ิจารณา ในการประเมินความเสี่ ยงและพิจารณาสิ นเชื่ อ ในขณะที่ ลูกค้าธุ รกิจขนาดเล็ก ธนาคารใช้ Behavioral Small
Commercial Facility Model (SCF) ร่ วมกับเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาสิ นเชื่ อตามแต่ละผลิตภัณฑ์ (Product Program)
เพื่อช่วยประกอบในการตัดสิ นใจในการพิจารณาสิ นเชื่ อ สาหรับลูกค้ารายย่อย ธนาคารได้ใช้การให้คะแนนสิ นเชื่ อ (Credit
scorecards) ทั้ง Application และ Behavioral Scores เป็ นเครื่ องมือในกระบวนการตัดสิ นใจในจุดที่เหมาะสม
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ธนาคารแยกกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อตามกลุ่มธุ รกิ จ ซึ่ งประกอบด้วย สิ นเชื่ อธุ รกิ จ สิ นเชื่ อธุ รกิ จขนาดเล็ก
และสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ภายใต้กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อ ได้แก่ งานบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
(Relationship Management) และงานบริ หารด้านเครคิต (Credit Management) เพื่อการควบคุมและถ่วงดุลระหว่างกันได้
อย่างเหมาะสม
สาหรับสิ นเชื่อธุ รกิจสายงานที่รับผิดชอบในการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าธุ รกิจจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารที่กากับดูแลแต่ละกลุ่มธุ รกิจ ในขณะที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นเชื่ อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ด้านบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ในส่ วนหน้าของลูกค้าธุ รกิจประกอบไปด้วยบริ หารความสัมพันธ์
ลูกค้า (Relationship Manager), ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่ อ (Lending and Structured Product -LSP) และผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ
ธุ รกิ จ (Credit Product) ซี่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการตลาด การขายผลิตภัณฑ์ ขยายธุ รกรรม การให้บริ การลูกค้า การ
วิเคราะห์สินเชื่ อเบื้ องต้น (Pre-screening) และจัดเตรี ยมเอกสารสิ นเชื่ อ (Credit application) เพื่อส่ งให้เจ้าหน้าที่ พิจารณา
สิ นเชื่อเพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ และจัดทาข้อเสนอแนะการตัดสิ นใจต่อไป เจ้าหน้าที่บริ หารความสัมพันธ์ในส่ วน
หน้าของลูกค้าธุรกิจ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการสิ นเชื่อตลอดวงจรสิ นเชื่อ ตั้งแต่การเริ่ มให้สินเชื่ อ การติดตาม
การบริ หารและทบทวนความเสี่ ยงของกลุ่มลูกค้าในความรับผิดชอบ สาหรับเอกสารสิ นเชื่ อซึ่ งมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากเจ้าหน้าที่ พิจารณาสิ นเชื่ อแล้ว จะถูกนาเสนอไปยังผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิ ซึ่ งจะพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลของผูก้ แู้ ละข้อมูล
ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมที่ ผูก้ ูด้ าเนิ นการอยู่ ภายใต้กากับนโยบายของธนาคาร และกฏข้อบังคับของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สิ นเชื่ อที่มีสัญญาณหรื อแนวโน้มที่ แย่ลง จะมีการดูแลเป็ นพิเศษโดยบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship
Manager)ในแง่ของการติดตามและการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการผิดนัดชาระหนี้ สาหรับลูกค้าที่มีหนี้ คา้ ง
ชาระในกรณี ที่ตอ้ งการปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของสายงานพัฒนาสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
ปรับโครงสร้างหนี้เป็ นผูด้ าเนินการแก้ไขหนี้ดงั กล่าวต่อไป
ในส่ วนของสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โ ภคและธุ รกิ จขนาดเล็ก กระบวนการอานวยสิ นเชื่ อได้ถูกวางแบบแผนตามรู ป แบบ
ผลิ ตภัณฑ์มาตรฐาน หน่ วยงานการขาย/ การตลาดและการบริ หารจัดการสิ นเชื่ อนั้นได้ถูกแยกออกจากกัน โดยการขาย/
การตลาดจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอี และซัพพลายเชน
ในขณะที่หน่วยงานที่บริ หารจัดการสิ นเชื่ อจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง การสร้างฐาน
ลูกค้าจะดาเนิ นการโดยผ่านช่องทางสาขา, ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ หรื อผ่านช่ องทางการตลาดอื่นๆ ภายใต้แผนการตลาด
ตลอดจนการแนะนาแนวทางการขายของผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย/บริ หารลูกค้า ธนาคารได้เริ่ มใช้ระบบการ
อานวยสิ นเชื่ ออัตโนมัติ (RLOS: Retail Loan Origination System) สาหรับสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคทั้งสิ นเชื่ อมีหลักประกันและ
สิ นเชื่ อที่ ไม่มีหลักประกันตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา ซึ่ งได้เพิ่มความสะดวกในกระบวนงานต่างๆ ในขณะที่ยงั คงมาตรฐาน
ตามที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น สาหรับ
สิ นเชื่ อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารได้ใช้ระบบ CA Web ซึ่ งเป็ นระบบการอานวยสิ นเชื่ อที่ถูกนามาใช้ในระหว่างที่ธนาคาร
กาลังพัฒนาระบบการอานวยสิ นเชื่ ออัตโนมัติสาหรับสิ นเชื่ อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SLOS: Small Enterprise Loan Origination
System) ที่จะนามาแทนที่ระบบเดิมในช่วงต้นปี 2558 นี้
ธนาคารใช้การให้คะแนนสิ นเชื่อ (Credit Scoring) เป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่ อผูบ้ ริ โภค
แบบที่ ไม่มีหลักประกัน รวมถึงการเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆหรื อเสนอสิ นเชื่ อเพิ่มเติ มให้แก่ลูกค้าปั จจุบนั ของธนาคารที่ อยู่ใน
ภาพรวมสิ นเชื่อผูบ้ ริ โภคและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารกาหนดแผนในการนา Application score model (A-score) มาช่วยเป็ น
เครื่ องมือในการตัดสิ นใจผนวกกับ Behavioral Small Commercial Facility Model (SCF) เดิมสาหรับสิ นเชื่ อธุ รกิจขนาดเล็ก
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ในช่วงต้นปี 2558 พร้อมกันนั้นจะใช้กรอบของการส่ งสัญญานเตือนล่วงหน้า (Early warning framework) เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการเฝ้ าระวัง/ติ ดตามความเสี่ ยงของกลุ่มลูกค้าสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จขนาดเล็กให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น สาหรับที ม
ติ ดตามหนี้ รายย่อยซึ่ งอยู่ภายใต้สินเชื่ อผูบ้ ริ โภครั บผิดชอบในการจัดการเพื่ อบรรเทาปั ญหาการชาระหนี้ ของลูกค้า และ
ติ ด ตามเรี ย กเก็บ หนี้ สิ นเชื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ มีค วามเสี่ ย งสู งหรื อ มี การผิ ด นัด ช าระหนี้ รวมถึ ง ดู แลสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โ ภคแบบไม่ มี
หลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กลับมาเป็ นปกติ (NPL Recovery) ในส่ วนของลูกค้าธุ รกิจ SME การป้ องกันหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Prevention) ถูกดาเนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสายงานพัฒนาสิ นทรัพย์ (Credit Restructuring) ซึ่ งจะ
ดูแล NPL Recovery สาหรับลูกค้าธุรกิจทั้งหมดและลูกค้าของสิ นเชื่อผูบ้ ริ โภคแบบมีหลักประกันด้วย
2.5.3 การจัดหาเงินทุนหรือให้ ก้ ยู มื ผ่ านบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 สัดส่ วนเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ร้อยละ 2.83
 สัดส่ วนเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ร้อยละ 5.25
2.5.4 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงดังนี้
(หน่วย : ร้อยละ)
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) (1)
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินส่ วนกองทุนทั้งสิ้ น
(1)

อัตราขั้นต่า
31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.56 ตามกฎหมาย
11.04
9.91
4.50
11.04
10.62
6.00
18.34
15.89
8.50

ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์รายงานอัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556

(หน่วย : ร้อยละ)
31 ธ.ค.55
11.11
18.16

เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel II)
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้ น

อัตราขั้นต่า
ตามกฎหมาย
4.25
8.50

2.5.5 สภาพคล่ อง
 นโยบายในการบริหารสภาพคล่ อง
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารสภาพคล่องของธนาคารให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารจะสามารถจัดหาสภาพคล่องเพียงพอสาหรับรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกาหนด ภายใต้
การดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ โดยมีคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) ซึ่ ง
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ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการธนาคาร ให้ทา
หน้าที่ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ รวมทั้งพิจารณาจัดหา
แหล่งเงิ นทุนที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินจะ
ได้รับรายงานความเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน สภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ ยในตลาดรายสัปดาห์ โดยมี การ
ประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษกรณี เร่ งด่วนที่ตอ้ งพิจารณาเพื่อให้มีความพร้อมใน
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดา้ นสภาพคล่องของธนาคาร และดาเนินการได้ทนั ต่อเหตุการณ์
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ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ปี 2557 เป็ นอีกหนึ่งปี ที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความยากลาบากในการประคองเศรษฐกิจให้อยู่บนเส้นทางการเติบโต
โดยในช่วงครึ่ งแรกของปี สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อจากช่วงปลายปี 2556 ฉุ ดรั้งให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศอยู่
ในภาวะหดตัวทั้งด้านการบริ โภคและการลงทุนจากการที่ผบู ้ ริ โภคระมัดระวังการใช้จ่ายและผูป้ ระกอบการชะลอแผนการ
ลงทุนเพื่อรอประเมินความชัดเจนของสถานการณ์การเมือง รวมทั้งโครงการการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่สะดุดลงจากการ
ไร้ซ่ ึ งกลไกภาครัฐผลักดัน ตลอดจนภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุ นแรงในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขณะที่ภาค
การส่ งออกในภาพรวมฟื้ นตัวได้ค่อนข้างช้า ทาให้ไม่สามารถชดเชยเครื่ องยนต์การบริ โภคและการลงทุนที่อยู่ในภาวะซบ
เซามากได้ และกดดันให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ งปี แรกไม่ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ่ มฟื้ นตัวในช่วงครึ่ งปี หลัง ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นและ
นโยบายภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิ จได้มากขึ้ น อาทิ การจ่ายเงิ นโครงการจานาข้าว มาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรและผูม้ ี
รายได้นอ้ ย การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้น และการวางยุทธศาสตร์ พฒั นาโครงสร้างพื้นฐานระยะเวลา 8 ปี
(ปี 2558-2565) ทาให้การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนเริ่ มฟื้ นตัว แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ าเนื่ องจากการบริ โภคยังมี
ข้อจากัดด้านรายได้เกษตรกรที่ ลดลง และภาระหนี้ ภาคครัวเรื อนอยู่ในระดับสู ง เช่ นเดี ยวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ ยงั
ไม่ได้รับผลดี จากการลงทุนภาครัฐมากนัก เนื่ องจากโครงการลงทุนส่ วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้าง อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายได้รับปัจจัยบวกจากภาคส่ งออกพลิกกลับมาขยายตัวตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้า โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ กอปรกับภาคการท่องเที่ยวฟื้ นตัวได้เร็ วหนุนโดยนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ จากเครื่ องยนต์หลัก
ในแทบทุกด้านที่มีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี ส่ งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ทั้งปี 2557 ยังคงขยายตัวได้ แม้เป็ นระดับต่าที่ร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากปี ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.9
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2558
จากการที่เศรษฐกิจปี 2557 ฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทาให้โมเมนตัมส่ งต่อไปในปี 2558 มีไม่มาก กอปรกับเป็ น
ปี แห่ งการปฏิ รูปประเทศครั้งสาคัญควบคู่ไปด้วย ทาให้การดาเนิ นนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จ เน้น
ความโปร่ งใส รัดกุม และมีวินยั ทางการคลัง โดยการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ องตามความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึน
และราคาน้ ามันที่ ลดลง แม้ว่ามี ปัจจัยถ่วงการบริ โภคอยู่บา้ งจากราคาสิ นค้า เกษตรที่ ตกต่ าและหนี้ ครั วเรื อนที่ ย งั อยู่ใ น
ระดับสู ง ด้านการลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มกลับมาขยายตัว ด้วยแรงหนุนจากการเร่ งอนุมตั ิ โครงการลงทุนผ่าน BOI
ในช่ วงที่ ผ่านมา การลงทุนของภาครัฐที่ เร่ งการจัดซื้ อจัดจ้างให้เสร็ จภายในไตรมาสแรกของปี นี้ และมาตรการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ แนวโน้มราคาน้ ามันที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั อยู่ในระดับต่าช่วยให้ตน้ ทุนการดาเนิ นธุ รกิจ
อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุน ขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปั จจัย
เสี่ ยงของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มขยายตัวเร่ ง ขึ้นขณะที่
เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนและญี่ปุ่นฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง และเศรษฐกิจจี นมีแนวโน้มชะลอลง อีกทั้ง แนวโน้มการอ่อนค่า
ของสกุลเงินในประเทศคู่คา้ และคู่แข่ง อันเกิดจากการดาเนิ นนโยบายการเงินที่แตกต่างตามระดับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ
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ถือเป็ นความท้าทายและอาจสร้ างแรงกดดันต่ อการเติ บโตและความสามารถในการแข่ งขันของภาคส่ งออกไทย ทาให้
ภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่มากนัก หรื อยังคงขยายตัวต่ากว่าศักยภาพ โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อย
ละ 3.5
3.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคาร และการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ ย งของการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ ส าคัญ ของธนาคารเกิ ด จากการที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ข อง
พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ธุ รกิ จหลักทรั พย์ซ่ ึ งกาหนดพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศและหนัง สื อเวียนที่ ออกโดยตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายของหน่วยราชการต่างประเทศซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิ ชย์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุ งประกาศเพื่อทาให้การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านตลาดและสภาพคล่องมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่ งประกาศฉบับสาคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฎิบตั ิงานในหลายด้านได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับ
การทาธุ รกรรมอนุ พนั ธ์ที่จะบังคับ ใช้ตน้ ปี 2558 หลักการที่ ปรับปรุ ง คื อ การขยายขอบเขตของประเภทธุ รกรรมที่ ธปท.
อนุญาตเป็ นการทัว่ ไปให้ชดั เจน การกาหนดประเภทของกลุ่มผูล้ งทุนและการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า การ
รายงานยอดคงค้างของธุ รกรรม นอกจากนี้ ธปท.ได้กาหนดมาตรฐานการปฎิ บตั ิงานสาหรับสถาบันการเงิ นที่นาส่ งข้อมูล
เพื่อจัดทาอัตราดอกเบี้ย BIBOR ซึ่ งมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2558 ที่กาหนดให้ธนาคารจัดทาเกณฑ์ คุณสมบัติ Prime bank และ
กาหนดรายชื่ อของผูเ้ ป็ น Prime bank รวมถึงกาหนดกระบวนการ Submission และกาหนดบทบาทให้ senior management
ทาหน้าที่กากับดูแลการ Submission Process และธปท.จะเริ่ มนาโครงการ Collateral Management Facilities มาใช้ในการ
ลดความเสี่ ยงการชาระดุ ลในระบบบาทเนตในต้นปี 2558 โดยหลักการของโครงการจะกาหนดให้ธนาคารต้องดารง
หลักประกันประเภทพันธบัตรในระบบ Securities Requirement for Settlement (SRS) ตามสัดส่ วนที่ ธปท.กาหนดซึ่ ง
พันธบัตรดังกล่าวจะถูกนามาขายออกเพื่อนาเงินมาชาระดุลในกรณี ที่ธนาคารไม่สามารถชาระดุลในแต่ละวันได้
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ได้ออกประกาศที่ ทลธ.8/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน มี
ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2557 เป็ นต้นไป สรุ ปสาระสาคัญที่ มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเพิ่มเติมบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานต่อไปนี้ ให้เป็ นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
1) บุคลากรซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนาการลงทุน การ
วางแผนการลงทุน หรื อการจัดการสาขา
2) บุคลากรซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ การกากับดูแล
การปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรื อการบริ หารความเสี่ ยง
บุคลากรตามกล่าวในข้อ 1) และ 2) ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรื อ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
(ข) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 3 ของประกาศฉบับนี้
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ทั้งนี้ ให้ธนาคารเป็ นผูต้ รวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้ามก่อนที่จะแต่งตั้ง โดยไม่ตอ้ งยื่นขอรับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต (กคค.) ได้ออกประกาศเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ลูกค้า และลดอุปสรรคใน
การเข้าถึงสิ นเชื่อของลูกหนี้ ในขณะที่จะยังคงเป็ นประโยชน์ให้ธนาคารมีขอ้ มูลและระยะเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา
พฤติกรรมการชาระหนี้ของลูกหนี้ รวม 5 ฉบับ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องอายุขอ้ มูลในการประมวลผลของบริ ษทั ข้อมูลเครดิต
(NCB) และการนาส่ งของสมาชิก การเพิ่มรหัสสถานะบัญชี การกาหนดวิธีการปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า และการเพิ่ม
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เข้าเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ข้อมูลเครดิต
ตามประกาศ กคค. เรื่ อง อายุขอ้ มูลในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลของบริ ษทั ข้อมูลเครดิต (NCB) และการ
ส่ งข้อมูลของสมาชิก ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2557 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2557 ได้มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์
ดังนี้
 ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ไม่วา่ จะเป็ นหนี้ ประเภทใด ให้ธนาคารส่งข้อมูลต่อไปเป็ นเวลา 5 ปี นับถัดจากวันที่
ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ครบ 90 วัน
 ให้บริ ษทั ข้อมูลเครดิตประมวลผลต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารหยุดส่ งข้อมูล โดยให้ลดอายุ
ในการประมวลผลข้อมูลจากเดิมไม่เกิน 5 ปี สาหรับสิ นเชื่ อทัว่ ไปเป็ นไม่เกิน 3 ปี เท่ากับสิ นเชื่ อบุคคลและ
บัตรเครดิต
 การส่ งข้อมูลเครดิตไม่ให้รวมค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 ในกรณี ที่มีการทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้หากมีการชาระหนี้ ตามสัญญาและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ธปท.กาหนดให้ธนาคารส่ งข้อมูลเป็ นสิ นเชื่อปกติ
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของธนาคารเกี่ยวกับการนาส่ งข้อมูลลูกค้าให้ NCB รวมทั้ง
การนาข้อมูลจาก NCB มาใช้ในการวิเคราะห์และอนุมตั ิสินเชื่อ เนื่องจากธนาคารต้องหยุดส่ งข้อมูลลูกค้าบางรายที่เป็ น
NPL มาแล้วเกิน 5 ปี และข้อมูลของลูกค้าที่มีปัญหาการชาระหนี้บางบัญชีจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ NCB ดังนั้น
ธนาคารจึงต้องมีการปรับปรุ งขบวนการทางาน การวิเคราะห์และอนุมตั ิสินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป
สาหรับกรณี FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ซึ่ งเป็ นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มี
วัตถุประสงค์ในการป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐฯ ที่ทาธุรกรรมการเงินระหว่าง
ประเทศโดยผ่านการเปิ ดบัญชีกบั สถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐฯ หรื อมีการโอนเงินหรื อผลกาไรออกนอกประเทศนั้น
ในปี 2557 ธนาคารได้ทาการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (International Revenue Service : IRS) เช่นเดียวกับ
ธนาคารไทยอื่นๆ ในการเข้าร่ วมเป็ น Participating Foreign Financial Institution : PFFI การลงทะเบียนเป็ น PFFI กับ IRS
ดังกล่าวได้ทาให้ไม่เกิดการสะดุดของธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจต่างประเทศอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
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ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ทางานร่ วมกับธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ในการพิจารณาแนวทางในการปฎิบตั ิร่วมกับทาง
ราชการในการกาหนดทิศทางตามพันธะที่รัฐบาลไทยจะมีกบั ทาง IRS อีกด้วย
3.3 ภาพรวมการบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและ
ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน ธนาคารได้ผนวกการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับการดาเนิ นธุ รกรรม
ประจาวันและการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน ผ่านการกากับ
ดูแลความเสี่ ยงที่เข้มงวดและการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มุ่งเน้นให้พนักงานใส่ ใจต่อความเสี่ ยง พิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยง และใช้กลยุทธ์ในการปรับลดความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
โครงสร้ างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกากับดูแลเที่เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการบริ หารความเสี่ ยง ขณะเดียวกันต้อง
มัน่ ใจได้ว่า ได้มีการกระจายอานาจในการรั บ ความเสี่ ย งจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริ หารจัดการประเด็นความเสี่ ยงด้านต่ างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
ทางการและสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันการ นอกจากนี้ เพื่อให้มีความ
เป็ นอิ ส ระโดยชัด เจน ธนาคารได้มี ก ารก าหนดให้ ส ายงานก ากับ การปฏิ บัติ ง านมี ก ารรายงานแบบคู่ ข นาน ทั้ง ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านความเสี่ ยง
โครงสร้ างการกากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคาร
ค ะกรรมการธนาคาร

ค ะกรรมการสิ นเ ่ อ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ด้ านบริหารความเสี่ ยง

ค ะพิจาร าสิ นเ ่ อ
ค ะปรับ ปรุงคุ ภาพ
สิ นเ ่ อ
ค ะปรับ ปรุงคุ ภาพ
สิ นเ ่ อ 2

ค ะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

Policy Committee
คRisk
ะนโยบายบริ
หารความเสี่ ยง
(RPC)

บริหารความเสี่ ยงด้ านสิ นเ ่ อ
กลยุทธองคกร

พิจาร าสินเ อ่ ธุรกิจ
พิจาร าสินเ อ่ ลูกค้าธุรกิจและ
ธุรกิจขนาดยอม
สินเ ่อ ้บู ริโภค

ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ

พั นาสินทรัพย

Portfolio Monitoring
Committee

ค ะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงด้ านป บิ ั ิการ

ค ะกรรมการบริหาร
สิ นทรัพยและหนีสิ น

บริหารนโยบายด้านสินเ ่อ

บริหารความเสี่ ยงสิ นเ ่ อเ ิ งกลยุทธ
บริหารความเสี่ ยงด้ าน ลาด
บริหารความเสี่ ยงด้ านป บิ ั ิ การ
องคกร
กากับการป ิบั ิงาน *
กฎหมาย
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คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอานาจในการ
ทบทวนและกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงให้อานาจในการอนุ มตั ิ กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยง นโยบาย มาตรฐานในการดาเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ ยงต่างๆ ให้กบั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ได้แก่:
- คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง: ซึ่ งสนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการกากับดูแลใน
เรื่ องเกี่ ยวกับนโยบาย กรอบการดาเนิ นงาน มาตรฐานการดาเนิ 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 นเชื่ อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มี
การดาเนินการในเชิ งรุ กในการบริ หาร Portfolio ด้านสิ นเชื่ ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
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
ดาเนินงานที่กาหนด
สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง อยูภ่ ายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
(ซึ่ งเป็ นสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริ หารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) มีหน้าที่กากับดูแล ส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนาและนาการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้านได้แก่
1) การระบุความเสี่ ยง: ธนาคารจาแนกความเสี่ ยง ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุ รกรรมประจาวันออกเป็ น 5 ด้าน คือ
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ 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) การ ิด ามและควบคุมความเสี่ ยง: ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงโดยการกาหนด 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) สาหรับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ เพื่อเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมี
ผลประกอบการหรื อคุณภาพที่เสื่ อมถอย
4) การรายงานความเสี่ ยง: สถานะของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการดาเนิ นการต่างๆ ทั้งที่ได้ดาเนิ นการไป
แล้วและกาลังจะดาเนิ นการ จะถูกรายงานไปยังผูเ้ กี่ ยวข้อง คณะกรรมการต่ างๆ และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างสม่ าเสมอ
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงดังกล่าว มีท้ งั ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
3.3. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนธุ ร กิ จ การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ แ ละการควบคุ ม เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ อ าจจะไม่ เ หมาะสมและ/หรื อไม่ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กาหนดวิสยั ทัศน์ที่จะก้าวเป็ น “ธนาคารไทย ันนา มา รฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้ างองคกรที่
ยึดลูกค้ าเป็ นศู นยกลาง” พร้อมกับการดาเนิ นกลยุทธ์การใช้เงิ นฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ น
ธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นเลิศ (Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มนั่ คงสาหรับการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ธนาคารได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่ งกาหนดทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าตลาดด้านเงินฝาก
ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์น้ ีให้ทนั สมัยตามสิ่ งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่ องเป็ นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้ น เพื่อที่ จะบริ หาร
ความเสี่ ยงได้อย่า งเหมาะสมยิ่งขึ้ น ธนาคารได้ปรั บปรุ งกระบวนการติ ดตามผลการด าเนิ นงานและควบคุ มเชิ งกลยุทธ์
นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มีการประชุ มระหว่างผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานทางธุ รกิ จต่ างๆ เพื่ อติ ดตามผลการดาเนิ นงานอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดาเนิ นงานได้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และได้เริ่ มพัฒนา
ระบบเตือนความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk dashboard) เพื่อรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบและตระหนักถึงสถานะความ
เสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ในความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนิ นโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและ
ควบคุมการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างสม่าเสมอ
3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเ ่อ
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตคื อความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้ และ/หรื อ
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามพันธะทางการเงิ นหรื อเงื่ อนไขสัญญาที่ ตกลงไว้ ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
ธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
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ธนาคารมีเป้ าหมายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง โดย
การควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิ ตให้อยู่ในระดับที่ ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิ งธุ รกิ จอย่าง
ยัง่ ยื นโดยให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการด าเนิ นธุ รกิ จและการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กร ธนาคารให้
ความสาคัญและมุ่งมัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การ
พัฒนาบุคลากร การกากับดูแลด้านการบริ 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 จัดทาและปรับปรุ 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 ลาดับในการบริ 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 หน้าที่ ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
ปัจจัยเสี่ ยงด้ านสิ นเ ่อ
 คุ ภาพสิ นเ ่อ
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้น
เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณี เมื่อไม่สามารถชาระเงิน
ต้นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน อาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงิ นกองทุนของ
ธนาคาร
ธนาคารบริ หารคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ อโดยติ ดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และหรื อคู่สัญญาอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio ในส่ วนของหลักการป้ องกัน 3 ลาดับในการบริ 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 งและระบบการตัด สิ นใจด้า นสิ นเชื่ อ
สนับสนุ นข้อมูลในระดับ Portfolio ในส่ วนของสิ นเชื่ อรายย่อย ธนาคารมีการติ ดตามดูแลลูกค้าในรู ปแบบ Portfolio
Management ธนาคารให้ความสาคัญต่อหนี้ ที่มีปัญหา โดยกาหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ 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 งจะให้คาแนะนาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสารองเผื่อหนี้
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สงสัย จะสู ญ อย่า งเพี ย งพอสาหรั บความเสี ย หายที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ นตามเกณฑ์ที่ กาหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
นอกจากนี้ ยงั ได้ต้ งั สารองส่ วนเกินเพื่อรองรับส่ วนสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้ คุณภาพดี (Loss incurred but not
yet recognized) โดยคานวณจากความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้ ที่จะผิดนัดชาระหนี้ (Probability of default) ของลูกหนี้ ในแต่ละ
ระดับความเสี่ ยง ยอดหนี้ เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (Exposure at default) ตามประเภทของสิ นเชื่ อและความเสี ยหายเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ (Loss given default) ตามประเภทหลักประกัน
 การเส่ อมคาของมูลคาหลักประกัน
เนื่ องจากหลักประกันของสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ซึ่ งมูลค่าของ
หลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต่าของภาคอสังหาริ มทรัพย์
อาจส่ งผลให้ยอดหนี้ เงิ นต้นส่ วนที่ ค้ าประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีมูลค่าเกิ นกว่าอัตราส่ วนสิ นเชื่ อต่อหลักประกันที่
อนุ มตั ิ ไว้เดิ ม อี กทั้งการลดลงของมูลค่ า หลักประกันอาจมี ผ ลทาให้ธนาคารต้องตั้งสารองเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญเพิ่ มขึ้ น
ธนาคารบริ หารการเสื่ อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพื่อกาหนดแนวทางและมาตรฐานใน
การประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคา
หลักประกันขึ้นกับระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อ
 การกระจุก วั ของสิ นเ ่อ
ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ
ธนาคารบริ หารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อในแต่ละภาคธุ รกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้ รายใหญ่ โดย
ธนาคารได้กาหนดเพดานความเสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้ท้ งั ในรายภาคธุ รกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้า
เพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อสาหรับลูกหนี้ รายใหญ่รวมผูเ้ กี่ ยวข้อง ตามระดับความเสี่ ยงไว้ดว้ ย
ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุ กตัวของสิ นเชื่ อยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของ
ธนาคาร
3.3.3 ความเสี่ ยงด้ าน ลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ ยง
ด้านตลาด ซึ่ งปัจจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากราคาตรา
สารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ในการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ น
มาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้า นตลาด หน่วยงานธุ รกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านตลาดภายใต้มาตรฐานที่ได้กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่ บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นหน่ วยงานอิสระทา
หน้าที่ดูแลความเสี่ ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาด โดยตั้งเพดานความเสี่ ยงภายใต้กรอบความเสี่ ยงและความเสี ยหายสู งสุ ด
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุ ปความเสี่ ยงด้านตลาดที่สาคัญมีดงั นี้
3.3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านอั ราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นต่อรายได้
และ/หรื อมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจเกิดจาก
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ฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่ อยู่ในบัญชี เพื่อการค้าและ/หรื อบัญชี เพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี ยหายดังกล่าวอาจมี
สาเหตุจากมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั้งการขาดทุนจากธุรกรรมการค้า
เงินตราต่างประเทศหรื อการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุ ร กิ จตลาดเงิ นเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในการบริ หารฐานะเงิ นตราต่ า งประเทศในบัญชี เ พื่ อการค้า ของธนาคาร
บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นผูก้ าหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งกาหนดขึ้นเพื่อ
ควบคุมระดับความเสี่ ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งอาจ
ส่ งผลต่อมูลค่าหรื อผลตอบแทนของบัญชี เพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกาหนดเพดาน
ความเสี่ ยงในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า
ความผันผวนของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
4. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Exchange) – หมายถึง มูลค่าขั้นต้น (มูลค่า
รวมของฐานะซื้ อและขายของแต่ ละสกุล) และมูลค่ าสุ ทธิ (ส่ วนต่างสุ ทธิ ของฐานะซื้ อและขาย) สาหรั บ
ฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ธุ รกิ จตลาดเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาธุ รกรรมด้านการค้าและบริ หารจัดการพอร์ ตโฟลิโอภายใต้เพดาน
ความเสี่ ยงที่กาหนดนี้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดจากการลงทุน โดยบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดมีหน้าที่ในการ
ติดตามดูแลความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
3.3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านอั ราดอกเบีย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิ จของธนาคาร การ
บริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ดาเนิ นการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารมีการกาหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ยในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ ยงของรายได้ และ
ขอบเขตความเสี่ ย งของมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ได้รั บ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการธนาคารให้เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยให้อยู่ภายในโครงสร้างและขอบเขต
เพดานความเสี่ ยงที่กาหนด
ธนาคารมี แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ ย เช่ น การปรับสมดุ ลระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้ สิน หรื อการกาหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของ
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
ในปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ จานวน 21,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจานวน 773 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2556 โดยรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 72 ของรายได้จากการดาเนิ นงานของธนาคาร
เพิ่มขึ้ นจากปี 2556 ซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 71 ทั้งนี้ เงิ นให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ สุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี ส่วนใหญ่ของธนาคารและ
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บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาดคิดเป็ นร้อยละ 61 ของเงินให้สินเชื่ อ
ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 62
3.3.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคลอง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี่ ยงที่ ธนาคารไม่ส ามารถปฏิ บ ัติตามภาระผูกพันได้เมื่ อครบกาหนด
เนื่ อ งจากธนาคารไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ นทรั พ ย์เ ป็ นเงิ นสดได้ทัน หรื อไม่ ส ามารถจัด หาเงิ นทุ นได้เ พี ย งพอส าหรั บ การ
ดาเนิ นงาน จนทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Asset & Liability
Management Committee-ALCO) มีหน้าที่กากับดูแลการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการ
ดาเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสู งกว่าขั้นต่าตามเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ซึ่ งต้องอยู่ภายในกรอบความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกาหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื ออาจมีการทบทวนเป็ น
กรณี พิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญอันอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการบริ หารสภาพคล่องตามนโยบายหรื อ
แผนงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการและสภาวะ
ตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
บริ หารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมี
ธุ รกิจตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริ หารเงินยังทาหน้าที่วดั
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ส่ วนบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทาหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสาคัญในการถือครองสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วหรื อสามารถ
ใช้เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงิ นทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว คิดเป็ นร้อยละ 84.0, 10.7, 1.4 และ 3.9 ตามลาดับ โดยส่ วนใหญ่แหล่ง
เงินทุนที่สาคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่ องเพื่อเสริ มสร้าง
ฐานะทางการเงิ นให้แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่ น่าพอใจอันจะช่ วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าและผูฝ้ ากเงิ น
ธนาคารให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสิ นทรัพย์สภาพคล่อง และติ ดตามระดับ
ความเสี่ ยงเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมทั้งกาหนดขอบเขตสาหรับตัวบ่งชี้ ระดับความเสี่ ยง (Risk Indicators
Limit) และการดาเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทาแผนการบริ หาร
สภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรี ยมพร้อมในการดาเนิ นการหากมีสัญญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่าอาจเกิ ด
ภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่อง
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3.3.5 ความเสี่ ยงด้ านป ิบั กิ าร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิ ดความเสี ยหายทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ ตวั เงิ น อัน
เนื่ อ งมาจากความไม่ เ พี ย งพอหรื อ ความบกพร่ อ งของกระบวนการภายใน 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 ิ การที่ มีประสิ ทธิ ผลจะช่ วยให้กระบวนการทางธุ รกิ จ
ดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นและช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้
จากการดาเนินงานเป็ นค่า ตัวแทนในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
การบริ หารความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ัติ ก ารของธนาคารด าเนิ น การโดยผ่ า นโครงสร้ า งการก ากับ ดู แ ลซึ่ งมี
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบระดับสู งสุ ดในการบริ หารความเสี่ ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบ
อานาจให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management Committee) ซึ่ งมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้าที่ในการระบุ ประเมิน ติ ดตาม และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการของธนาคารและบริ ษทั ในเครื อ และดาเนินการให้มนั่ ใจว่าการจัดการกับความเสี่ ยงได้รับการดาเนิ นการโดยผูท้ ี่มี
หน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จดั ตั้งบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การองค์กร (Corporate Operational Risk Management:
CORM) ซึ่ งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ การใน
ภาพรวม ทาหน้าที่ ดูแลความเสี่ ยงด้านต่ างๆ เช่ น ความเสี่ ยงในกระบวนการปฏิ บตั ิ งาน ความเสี่ ยงในการควบคุ มการ
ปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการกระทาที่ไม่ได้รับอนุ ญาต ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับ
การบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจและเหตุการณ์วิกฤต ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของบุคคล
และทรัพย์สิน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
ภายใต้หลักการ “แนวป้ องกัน 3 ชั้น (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุ รกิจและสายงาน
สนับสนุ นเป็ นแนวป้ องกันชั้นที่ หนึ่ ง รับผิดชอบหลักในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การของหน่ วยงาน
ของตน บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการธุ รกิจ (Business Operational Risk Management : BORM) เป็ นหน่วยงานจัดตั้ง
ขึ้นภายใต้แนวป้ องกันชั้นที่หนึ่ ง โดยมีสายการรายงานร่ วม (Joint reporting line) ขึ้นต่อบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
องค์กร (CORM) ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาและสนับสนุนสายงานธุ รกิจและสายงานสนับสนุน ในการพัฒนา กาหนดและนา
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ นอกจากนี้
ธนาคารแต่งตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Unit Operational Risk Manager: UORM) ไว้
ในแต่ละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน โดยมีบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการธุ รกิจ เป็ นผูช้ ่วยสนับสนุนการทางาน
ของ UORM
ธนาคารได้พ ฒ
ั นากรอบการบริ หารความเสี่ ย งด้า นปฏิ บัติการ โดยกาหนดให้มีการระบุ ค วามเสี่ ย งด้า น
ปฏิ บตั ิ การ การวัดผล การติ ดตาม การรายงาน การวิเคราะห์และควบคุ มอย่างเป็ นระบบ กรอบการดาเนิ นงานดังกล่าว
ครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการดาเนินงาน และการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการให้เป็ นไปในทิศทาง
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เดียวกัน โดยมีรูปแบบการกากับดูแลความเสี่ ยงด้วยหลักการป้ องกัน 3 ชั้น ดังที่กล่าวมาแล้ว และสอดคล้องกับแนวทาง
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
หน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่เป็ น “แนวป้ องกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคื อการตรวจสอบ
โดยอิสระเพื่อให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึ่ งดาเนิ นการโดยแนวป้ องกันชั้นที่หนึ่ ง (หน่วยงานธุ รกิจและหน่วยงาน
สนับสนุน) และแนวป้ องกันชั้นที่ สอง (บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการองค์กร) ได้รับการออกแบบอย่างดีและสามารถ
ควบคุมความเสี่ ยงในการทาธุ รกิ จของธนาคารอย่างมีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตรวจสอบจะให้คาแนะนาที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุ งระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ธนาคารได้กาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้สาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อพิจารณาความเสี ยหายที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกาหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดี ตของธนาคาร ความแข็งแกร่ งทาง
การเงิน และสภาพแวดล้อมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการโดยรวม ในกรณี ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสู งเกิ น
ระดับที่ยอมรับได้น้ นั ธนาคารจะกาหนดแผนการจัดการความเสี่ ยงเพื่อลดระดับความเสี ยหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารได้จดั ทานโยบาย มาตรฐานขั้นต่าและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆเพื่อใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บตั ิ การซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การที่ สาคัญ ตามหลักเกณฑ์
Basel New Capital Accord (Basel II) เช่ น การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: R&CSA) ดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่ สาคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ ยง
(Incident Management)
การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยง
และการควบคุมที่สาคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ ยง ธนาคารยังได้กาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ
ระดับองค์กรและระดับธุ รกิจเพื่อเป็ นสัญญาณเตื อนล่วงหน้าให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อดาเนิ นการจัดการและควบคุมความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการในเชิงรุ ก การบริ หารเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการเป็ น กระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และ
วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและเก็บข้อมูลความเสี ยหาย นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจและตระหนัก
ถึงต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและจุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ ยง รวมถึงภาพรวม
ของความเสี่ ยงที่มีในธนาคาร ธนาคารนาระบบการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยง (Incident Reporting System) มาใช้เพื่อให้
พนักงานทุกคนสามารถรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่พบได้โดยไม่จาเป็ นต้องระบุชื่อผูร้ ายงาน
นอกเหนื อจากเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการข้างต้น ธนาคารยังได้ออกเครื่ องมือสนับสนุ น
เพื่ อให้เกิ ดกลไกการลดความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การที่ สาคัญเพิ่มเติ ม ได้แก่ กระบวนการอนุ มตั ิ ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่
(Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking)
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้บ ริ ก ารจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารภายนอก / การให้บ ริ ก ารด้า นสนับ สนุ น แก่ บุ ค คลอื่ น
(Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องและแผนฉุ กเฉิ นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
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ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุ มตั ิ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ธนาคารเสนออยู่ภายใต้
หลักการของความปลอดภัย และมี ความรั บผิ ด ชอบโดยกาหนดให้มีการระบุ และจัดการความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ นอย่า ง
เหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่จาเป็ นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุ รกิจใหม่ดงั กล่าวให้ดาเนิ นการ
ภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้นาระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking System) มาใช้
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการติดตามและการบริ หารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่น
ที่ ไม่ใช่ การตรวจสอบ (Non-audit Item) มี การติ ดตามและได้รับการปรั บปรุ งแก้ไขจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารได้กาหนดให้มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก / การให้บริ การ
ด้านสนับสนุ นแก่บุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง (BCM) ซึ่ งกาหนดแนวทางให้กบั ทุก
หน่ วยงานในการพัฒนาแผนการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง บริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จภายใต้บริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการองค์กรทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง
ประเมิ นระดับความพร้ อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่ อให้ธนาคารมี ความพร้ อมในด้านการดาเนิ นธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่อง/การกูค้ ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
สาหรับการบริ หารความเสี่ ย งด้านปฏิบตั ิการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงิ นของธนาคารนั้น บริ ษทั ลูกได้นา
กรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ นโยบาย และมาตรฐานขั้นต่าของธนาคารไปปรับใช้ มีการกาหนดโครงสร้าง
หน่วยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ และมีการนาเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิ การ ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ ยง ดัชนี ช้ ี วดั
ความเสี่ ยงที่สาคัญ และการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
มูลค่าสิ นทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
1.
2.
3.
4.

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

2557
5,451
8,472
1,200
5,827
20,950
9,836
442
10,672

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
5,773
8,700
1,168
5,747
21,388
9,531
445
11,412

2555
6,017
8,627
1,120
5,564
21,328
9,317
478
11,533

4.2 สิ ทธิการเช่ า
1. สั ญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็ นที่ทาการของสานักงาน
เขต สาขา สาขาย่อย สานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม รวม 1,834 แห่ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่า
1-30 ปี มีภาระค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ปี ละประมาณ 602.89 ล้านบาท
2. สิ ทธิตามสั ญญาเช่ า
สิ ทธิ ตามสัญญาเช่ าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารตามอายุสัญญาเช่ า รวม 4 แห่ ง เป็ นจานวนเงิ น 114.09 ล้านบาท
ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เป็ นที่ทาการของสาขา
รายละเอียดสั ญญาเช่ าระยะยาว ที่ดนิ และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารได้ทาการเช่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้ น 1,834 แห่ ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาการสาขา
ที่จอดรถ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล 922 แห่ง ต่างจังหวัด 912 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สถานที่ต้ งั
คู่สัญญา

อายุสัญญา

กรุ งเทพและเขต
ปริมณฑล (แห่ ง)

ต่ างจังหวัด (แห่ ง)

784

552

1-3 ปี

-

-

1-3 ปี

- กรมธนารักษ์

45

90

1-3 ปี

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

49

65

1-3 ปี

รวม (1)

878

707

1,585

110

86

1-30 ปี

- สนง.ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์

2

2

1-3 ปี

- มหาวิทยาลัย

8

4

1-5 ปี

- กรมธนารักษ์

14

13

1-30 ปี

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

6

4

1-30 ปี

รวม (2)

140

109

249

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

1018

816

1,834

1. ที่ดนิ (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์

2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

4.3 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 องหมายการค้าที่สาคัญ มีดงั นี้
รู ปแบบเครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า

รายการสิ นค้ า/บริการ
ธนาคารพาณิ ชย์
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
ธนาคารพาณิ ชย์
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
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วันที่จดทะเบียน
4 พฤศจิกายน 2548
4 พฤศจิกายน 2548
19 ตุลาคม 2548
15 มกราคม 2550

วันสิ้นอายุ
3 พฤศจิกายน 2558
3 พฤศจิกายน 2558
18 ตุลาคม 2558
14 มกราคม 2560
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รู ปแบบเครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

รู ปรอยประดิษฐ์

เครื่ องหมายบริ การ

ME

เครื่ องหมายบริ การ

IT’S NOT A
BANK.IT’S ME

เครื่ องหมายบริ การ

ME BY TMB

เครื่ องหมายบริ การ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ
การให้บริ การทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์,
อินเทอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์

วันที่จดทะเบียน

วันสิ้นอายุ

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

13 กันยายน 2553

12 กันยายน 2563

4.4 นโยบายที่เกีย่ วเนื่องกับการให้ สินเชื่อ
4.4.1 นโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ และการกันเงินสารองเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ธนาคารได้จดั ชั้นสิ นทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบตั ิของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง สิ นทรัพย์ที่
ไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสิ นทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งรวมถึงการจัด
ชั้นหนี้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ิในการจัดชั้นหนี้สินเชื่อเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี้ ส่ วนหนี้ สินเชื่ อ
อุปโภคบริ โภค หรื อลูกหนี้รายย่อย (Retail Loan) จะทาการจัดชั้นเป็ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้างชาระแต่หากลูกหนี้ รายใด
ใช้สินเชื่อทั้ง 2 ประเภท จะทาการจัดชั้นเป็ นรายลูกหนี้ ตามแหล่งที่มาของรายได้หลักของลูกหนี้ รายนั้น เพื่อให้สะท้อนถึง
คุณภาพของสิ นทรัพย์ที่แท้จริ งและกันสารองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่างพอเพียง
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นอกเหนื อจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการกัน
สารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสาหรับลูกหนี้ ที่จดั ชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณา
กันเงินสารองกลุ่มลูกหนี้ดงั กล่าวตามระดับความเสี่ ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
4.4.2 นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี้ สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่ งเป็ นการกันสารองตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ นสารองของสถาบันการเงิน ในการกันเงิ นสารองภาระ
ผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
1. รายการกันส ารองภาระนอกงบดุ ลที่ มีค วามเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ในระดับสู ง ซึ่ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
กาหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสื อค้ า
ประกันสิ นเชื่อ
1.1 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สู ญ และสู ญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยกันเงิ นสารองใน
อัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสู ญ และสู ญ ธนาคารพิจารณากันเงิ นสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น โดยการกัน
สารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี้ ที่
จัดชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารได้มีการกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
เพิ่มเติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนี้ สินอื่น ๆ นอกเหนื อจากข้อ 1 และข้อ 2 สาหรับหนี้ สินที่ มีภาระผูกพันและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ธนาคารจะต้องสูญเสี ยตามภาระผูกพันดังกล่าว
4.4.3 นโยบายการบริหารสิ นเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึงการบริ หารสิ นเชื่ อที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาและสิ นเชื่ อมีปัญหา เป็ นเรื่ องที่มีผลสาคัญต่อผล
ประกอบการของธนาคาร จึ ง ได้จัด ทานโยบายการบริ หารสิ นเชื่ อที่ มีแนวโน้ม จะมี ปัญหาและสิ นเชื่ อมี ปั ญหาโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจานวนของสิ นเชื่ อมีปัญหา โดยใช้หลักการการเข้าไปดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิดและการ
แก้ไขปั ญหาที่ รวดเร็ วและติ ดตามดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนมาตรฐานเดี ยวกัน เพื่อทาให้สินเชื่ อมีปัญหากลับมาเป็ น
สิ นเชื่อปกติ
ธนาคารจัด ตั้ง ที มเพื่ อ สนับ สนุ นการแก้ไ ขสิ น เชื่ อ ที่ มี แ นวโน้มจะมี ปั ญหาขึ้ น มา ประกอบด้วย ที มพัฒ นา
กลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) จะเข้ามาดูแลลูกหนี้ เริ่ มผิดนัดชาระหนี้ และเข้าข่ายสัญญาณเตือนเริ่ มแรก
(Early Warning Signal) หรื อมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี้ กลุ่มที่ถูกจัดชั้นกล่าวถึงเป็ น
พิเศษ (Special Mention) เพื่อความรวดเร็ วในการดาเนินการ ผูด้ ูแลบัญชี ลูกค้า (Relationship Manager) จะประสานงานกับ
ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เข้าไปเจรจากับลูกหนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
ตรวจสอบหาสาเหตุของปั ญหา และกาหนดแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น โดยใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมแล้วแต่ปัญหา
ของลูกหนี้ อาทิ เช่ น ในกรณี ขาดสภาพคล่องระยะสั้น อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับปรุ งวงเงิ นฯลฯ ใน
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กรณี ประสบปั ญหาระยะยาว เช่น มีปัญหาการแข่งขันสู ง ยอดขายตกต่า อาจพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามศักยภาพ
และความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบาย ระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องธนาคาร ที ม เอกสารสั ญ ญาและระบี ย บปฎิ บ ั ติ
(Documentation) และทีมกฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เพื่อจัดทาเอกสาร
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาตรการต่างๆเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง
เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ทีมติดตามการชาระหนี้ (Monitoring) จะเข้ามาดูแล ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ในมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ ยงของลูกหนี้ จะกลับสู่
สภาวะปกติและจัดชั้นเป็ นหนี้ปกติ
ส าหรั บ ลูกหนี้ มี ปั ญหา (NPL) ที มพัฒ นาสิ นทรั พ ย์จะประสานงานกับที มกฎหมาย เพื่ อก าหนดแนวทาง
ดาเนินการที่เหมาะสม 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 ดอกเบี้ย
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ ยจากเงิ นให้สินเชื่ อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงิ นให้สินเชื่ อที่ คา้ ง
ชาระเกิน 3 เดือน หรื อถูกจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสู ญตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดย
รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่ อกลุ่มนี้ จะถือเป็ นรายได้เมื่อได้รับชาระและธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ยกเลิก
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่เคยรับรู ้เป็ นรายได้ไว้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ลูกหนี้ ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ แล้วจะสามารถกลับมา
รับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนี้เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นลูกหนี้ที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยสามารถจัดชั้นกลับมาเป็ นลูกหนี้ ปกติแล้ว
2. ลูกหนี้ไม่มียอดดอกเบี้ยคงค้างและส่ วนสูญเสี ยจากการปรับโครงสร้างหนี้เหลืออยู่
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ดว้ ยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุ
การลงทุนในตราสารหนี้
รายได้ เงินปันผล
เงินปันผลบันทึกเป็ นรายได้ในวันที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้น
ความสาเร็ จของงาน ทั้งนี้ในกรณี ที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีการให้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า อาทิ การให้คะแนนสะสม
เพื่อแลกเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เป็ นต้น ในการใช้บริ การจากธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยในแต่ละคราว เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริ การจากธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยอยู่อย่างสม่าเสมอนั้น ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องปั นส่ วนสิ่ งตอบ
แทนที่ได้รับจากการให้บริ การดังกล่าวในแต่ละคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็ นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่ งบันทึ ก
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เป็ นส่ วนหนึ่งของบัญชี “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู ้เป็ นรายได้ในส่ วนของกาไรขาดทุนจากการ
ดาเนินงานเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ พิเศษดังกล่าว
4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
4.5.1 นโยบายการลงทุน
ปรัชญาในการบริ หารเงินลงทุนของธนาคาร คือการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความโปร่ งใส
การมีจรรยาบรรณ การคานึ งถึงผลประโยชน์และความมัน่ คงของธนาคาร สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักของธนาคารและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของธนาคาร โดยมีการกาหนดแนว
ทางการทางาน และการวางกลยุทธ์การลงทุน และการจัดการหลักทรัพย์ให้เป็ นไปแบบระมัดระวัง เน้นการควบคุมและ
บริ หารความเสี่ ยง โดยมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ การกาหนดสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท และแต่ละผูอ้ อก
หลักทรัพย์ การกาหนดวัตถุประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน ปั จจุบนั การบริ หารการลงทุนของ
ธนาคารอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิน (ALCO Committee) และ/หรื อคณะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (Chief Executive Committee)
ธนาคารได้จดั ประเภทเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์สาหรั บตราสารหนี้ และตราสารทุ น โดยแบ่ งเป็ น 1.เงิ นลงทุ น
ชัว่ คราว ประเภทเพื่ อค้า เผื่อขาย และถื อจนครบกาหนด 2.เงิ นลงทุนระยะยาว ประเภทเผื่อขาย และถื อจนครบกาหนด
รวมทั้งเงินลงทุนทัว่ ไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุน และแบ่งสาย
งานรั บ ผิ ด ชอบในการลงทุ นให้ส อดคล้องกับวัต ถุ ประสงค์ไ ว้อย่า งชัด เจน โดยตราสารหนี้ ประเภทเงิ นลงทุ นเพื่ อ ค้า
(Trading Book) และเงินลงทุนเพื่อธนาคาร- เผื่อขาย (Banking Book - AFS) อยู่ภายใต้การดูแลของธุ รกิจตลาดเงิน ขณะที่
ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร - ถือจนครบกาหนด (Banking Book - HTM) อยู่ภายใต้การดูแลของบริ หารเงิน ส่ วนการ
ลงทุนในตราสารทุนอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดูแล (Managing Unit) โดยแบ่งพอร์ ตดูแลตามประเภทธุ รกิจ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์การถือครองของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interest) และการใช้ขอ้ มูลภายใน
เกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร คานึงถึงปัจจัยทางด้านความเสี่ ยงเป็ นหลัก ทั้งความเสี่ ยง
ด้า นเครดิ ต สภาพคล่ อง ตลาด และสกุลเงิ น จากนั้นจึ งจะประเมิ นอายุหลักทรั พ ย์ ผลตอบแทนจากหลักทรั พ ย์ และ
ระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและการดาเนิ นธุ รกิ จหลักของธนาคาร
ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
4.5.2 การบริหารความเสี่ ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีระบบการควบคุมที่รัดกุม
โดยนอกเหนื อจากการจัดองค์กรให้มีการแยกการทางานด้านการลงทุนออกเป็ นส่ วน คือ งานด้านการลงทุน การวิเคราะห์
และงานทางด้านปฏิบตั ิการ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่ งกันและกันแล้ว ธนาคารยังได้นาการกาหนดขอบเขตการทาธุ รกรรม
(Limit) ต่างๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุนเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ ยง ตลอดจน
นากลยุทธ์และเครื่ องมื อทางการเงิ นมาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงเพื่ อลดผลกระทบหรื อจากัดความเสี่ ยงในการลงทุ น
พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามดูแลการทาธุ รกรรมให้เป็ นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้ รวมถึง
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การจัดทารายงานความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หารตามลาดับขั้นเพื่อแจ้งให้ทราบในกรณี ที่การทาธุ รกรรมใกล้ถึงขอบเขตที่ กาหนด
ทั้งนี้ เพื่อให้ดาเนินการป้ องกันหรื อแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
4.5.3 การตั้งสารองค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ธนาคารกาหนดนโยบายการด้อยค่ าของเงิ นลงทุน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานของธนาคาร
สาหรับการประเมินการด้อยค่า การตั้งสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า และการโอนกลับสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชี และนโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ การกันเงินสารอง
และการตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ของธนาคาร รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑ์ของทางการ และนโยบาย
ภายในของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจะประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกสิ้ นไตรมาส หรื ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ณ สิ้ นงวดบัญชี หรื อเมื่อ
เงินลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี้การด้อยค่าและนโยบายการบัญชี เช่น ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการที่ลงทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ธนาคารจะตั้งสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่ าเมื่อราคาตามบัญชี ของเงิ นลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืน
4.6 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ธนาคารมีนโยบายในการเข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการเงิ นและธุ รกิ จที่
สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้การบริ การทางการเงินของธนาคาร เป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน์
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจซึ่ งกันและกันได้อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี
มีความเสี่ ยงในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในการร่ วมลงทุน ธนาคารมุ่งหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ธนาคารจะเข้าลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจของธนาคารโดย
ขนาดของเงินลงทุนจะมีจานวนไม่เกินวงเงินหรื อสัดส่ วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์รวม
ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ รวม

มูลค่ าเงินลงทุนสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
3,229
3,229
809,551
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4.7 นโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของธนาคาร
ขอบเขต อานาจในการควบคุม/การมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการกาหนดโดยยึดหลักการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม ที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจัดทาขึ้ นเพื่ อกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ภายใต้การกากับดูแลดาเนิ นการ โดยขอบเขตการกากับดูแลของ
ธนาคารจะแบ่งการกากับดูแลออกเป็ นด้านต่างๆ 6 ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนิ นการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงิน
ของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกากับดูแลในด้านต่างๆ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายด้ านการบริหารจัดการและควบคุม
เป็ นการกาหนดนโยบายในด้านบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของ
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่ งครอบคลุมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดทานโยบายการ
บริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จตามแนวทางของธนาคาร และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารรวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคาร เพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั
ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในส่ วนของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน ธนาคารได้มี
การกาหนดแนวทางในการแต่ งตั้งไว้โดยขึ้ นอยู่กบั ถึ งเงิ นลงทุ นในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นและเงิ นลงทุ นทัว่ ไปทั้งหมดของ
ธนาคาร
2. นโยบายด้ านการรายงานทางการเงิน
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องในการจัดทางบการเงิ นรวมสาหรับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมา
เป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงินได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการควบคุม และติดตามผลการดาเนินงาน
3. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ ยง
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงิน โดยครอบคลุมความเสี่ ยงใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ 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 านการกากับดูแลและบรรษัทภิบาล
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นการของบริ ษทั
เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลของธนาคาร และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ นโยบายการทา
ธุรกิจกับผูม้ ีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกัน นโยบายการใช้ขอ้ มูลระหว่างกัน และการดาเนิ นการ/ธุ รกรรมที่บริ ษทั
ในกลุ่มธุรกิจของธนาคารต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารก่อนการดาเนินการ
5. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อให้
เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิ นทั้งในด้านของการใช้ชื่อและ
เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
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6. นโยบายด้ านการตรวจสอบ
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจ
การเงิ นของธนาคาร เพื่ อการประเมินประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ในการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในของบริ ษทั
รวมถึงการดาเนินการตามนโยบายการกากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารจัดทาขึ้น
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5.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

5.1 ข้ อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็ นจาเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทหารไทย หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคารทหารไทย มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ด ซึ่ งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของธนาคาร ที่มีจานวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร
ตามงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 1 คดี โดยรายละเอียดของคดีสรุ ปได้
ดังนี้
คดีพพิ าทระหว่ างห้ างหุ้นส่ วนจากัดหลวงบารุ ง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2543 ห้างหุ น้ ส่ วนจากัดหลวงบารุ ง (“หจก.หลวงบารุ ง”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ มีทุนจดทะเบี ยนจานวน 5 ล้านบาท เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ จากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ปัจจุบนั ได้รวมกิจการกับธนาคารทหารไทยแล้ว สิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดจึงเป็ นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจาเลยที่ 1
กับกรรมการรวม 16 คน ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค้ าประกัน ละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหาย โดยมีทุนทรัพย์
ฟ้ องจานวนประมาณ 140,261 ล้านบาท ซึ่ งศาลได้รับฟ้ องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่ วนกรรมการทั้งหมดศาล
ไม่รับฟ้ อง
ข้อพิพาทในคดี น้ ี สืบเนื่ องจาก หจก.หลวงบารุ งได้ฟ้องว่า หจก.หลวงบารุ ง ได้ติดต่อและตกลงกับบริ ษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”) เพื่อขอซื้ อน้ ามันไปจาหน่าย ซึ่ งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขาลาดพร้าว
โดยนางภาณี บุนนาค (นางภาณี ) ได้ออกหนังสื อค้ าประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ หจก.หลวงบารุ ง
นาไปค้ าประกันการซื้ อขายน้ ามันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ต่อมา บมจ.บางจากฯ แจ้งต่อ หจก.
หลวงบารุ ง ว่าไม่สามารถเปิ ดบัญชี การค้าเพื่อซื้ อขายน้ ามันกับ หจก.หลวงบารุ งได้ เนื่ องจากมีการตรวจสอบหนังสื อค้ า
ประกันแล้วปรากฏว่า ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน ต่อมา ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ได้ขอ
หนังสื อค้ าประกันคืน เพื่อนาไปดาเนิ นคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบารุ ง จึงเห็นว่า
การที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิ เสธว่ามิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันถือว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวง
บารุ ง ทาให้ หจก.หลวงบารุ งเสี ยหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสู ้คดี ว่าหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบารุ ง ให้นาง
ภาณี ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขาของ ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ทาขึ้ น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไม่ได้มอบอานาจให้นางภาณี
ออกหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในคดีที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่ วมกับพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนาง
ภาณี เป็ นคดีอาญานั้น คดีดงั กล่าวได้ถึงที่ สุดโดยศาลพิพากษาว่าหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุมิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน จึงไม่ได้เป็ น
การผิดสัญญาและมิได้ทาให้ หจก.หลวงบารุ ง เสี ยหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ได้มีคาพิพากษาเป็ นคดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสื อค้ าประกัน
ฉบับที่ หจก.หลวงบารุ ง นามาฟ้ องร้องเป็ นหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยนางภาณี โดยการทาปลอมขึ้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
มิได้มอบอานาจให้นางภาณี กระทาการออกหนังสื อค้ าประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่ วมกับ
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนางภาณี เป็ นคดีอาญานั้น คดีดงั กล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่าหนังสื อค้ าประกัน
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ดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิ ได้ออกหนังสื อค้ าประกันตามฟ้ องให้แก่ หจก.หลวงบารุ ง ดังนั้น
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ตอ้ งรับผิดตามหนังสื อค้ าประกันต่อ หจก.หลวงบารุ ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้จึงพิพากษายกฟ้ อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบารุ ง ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2548 ธนาคารได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ ครั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
(พิพากษายกฟ้ อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 หจก.หลวงบารุ ง ได้ยื่นฎี กาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ , ขอทุเลาการบังคับคดี
และขอดาเนิ นคดีอย่างคนอนาถา และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ยื่นคาแก้ฎีกา,คัดค้านคาขอทุเลาการบังคับคดี
และคาขอดาเนิ นคดีอย่างคนอนาถา ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ศาลมีคาสั่งยกคาร้องขอดาเนิ นคดีอย่างคน
อนาถาของ หจก.หลวงบารุ ง หากหจก.หลวงบารุ ง ประสงค์จะยื่นฏีกาให้นาเงินมาวางค่าธรรมเนี ยมศาลในชั้นฏีกาภายใน
15 วัน นับแต่วนั ที่ มีคาสั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าหจก.หลวงบารุ งไม่ติดใจฎี กา วันที่ 22 พฤศจิ กายน 2553 หจก.หลวงบารุ งยื่ น
อุทธรณ์ คาสั่ งยกคาร้ องขอดาเนิ นคดี อย่ างคนอนาถาของศาลชั้ นต้ น และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้
อ่ านคาสั่ งของศาลฎีกา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่ าที่ ศาลชั้ นต้ นมีคาสั่ งไม่ อนุญาตให้ ฎีกาอย่ างอนาถานั้นชอบแล้ วให้ ยก
คาร้ อง หากหจก.หลวงบารุ งยังติดใจฎีกาคาพิ พากษาของศาลอุทธรณ์ ให้ หจก.หลวงบารุ งนาเงินค่ าธรรมเนี ยมมาชาระต่ อ
ศาลชั้นต้ นภายใน 15 วัน นับแต่ วันทราบคาสั่ ง แต่ หจก.หลวงบารุ งยื่นขอขยายระยะเวลาวางเงินและได้ วางเงินเสร็ จสิ ้นเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2556 ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้ จึงมีหมายส่ งสาเนาฎีกาคาพิพากษาของหจก.หลวงบารุ ง ให้ แก่ ธนาคารเมื่อเดือน
พฤศจิ กายน 2556 ทั้งนี ธ้ นาคารได้ ยื่นคาแก้ ฏีกาไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ปั จจุบันอยู่ระหว่ างการดาเนิ นการในชั้ น
ศาลฎีกา
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารเห็นว่าการยื่นฎี กาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุ นเพียงพอและเป็ นไปได้ยากที่ หจก.หลวง
บารุ ง จะชนะคดี ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณี น้ ี
5.2 ข้ อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็ นโจทก์
นอกจากคดี ดงั กล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีขอ้ พิพาททางกฎหมาย จานวน 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 นจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 2 ตามลาดับต่อศาลแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ตัว๋
เงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจานวนประมาณ 7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีน้ ี สืบเนื่ องจากกรณี ที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยได้
ทาสัญญาโอนสิ 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 การจานาเป็ นประกัน เนื่ องจากหลักประกันที่ มีเ ครื่ องจักร และ/หรื อสิ นทรั พ ย์อื่นที่ ได้มีการจานาเป็ นประกันนั้นไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมิได้รับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่ งธนาคารได้มีหนังสื อโต้แย้งการที่ บสท. จะดาเนิ นการปรับ
ลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่ งตัว๋
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สัญญาใช้เงิ นจานวน 3 ฉบับ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท. เนื่ องจากบสท. ประสงค์จะปรับ
จานวนเงิ นและไถ่ถอนโดยการชาระหนี้ 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
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการใช้หนี้จานวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคาร
และปฏิเสธการชาระหนี้ บางส่ วน พร้อมกับแจ้งยกเลิกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ ง ซึ่ ง บสท.ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
เพื่อชาระราคาสาหรับการรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพบางส่ วน โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้ อง บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคาพิพากษา โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใชัเงินจานวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มีกาหนดวันถึงกาหนดใช้เงิน วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และชาระดอกเบี้ ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุ กปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ
เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้
ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิน หากไม่ดาเนิ นการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ ย
นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
2. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มีกาหนดวันถึงกาหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม
2554 และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคาร ในฐานะ
ผูร้ ับเงิน หากไม่ดาเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจานวนประมาณ 12 ล้านบาท มี กาหนดวันถึ งกาหนดใช้เงิ นวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคาร
ในฐานะผูร้ ับเงิน หากไม่ดาเนิ นการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั
ฟ้ องเป็ นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้ องคดี เป็ นเงิ นประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็ นเงินประมาณ 535 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาเป็ นคดีหมายเลขแดงที่ 1681/2553 ว่า ให้ บสท.ออกตัว๋ สัญญาใช้
เงินจานวน 3 ฉบับ ฉบับแรกจานวนเงิน 4,431,879,337.93 บาท กาหนดใช้เงินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับที่ 2 จานวนเงิน
2,027,134,274.65 บาท กาหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และฉบับที่ 3 จานวนเงิน 12,002,000 บาท กาหนดใช้เงินวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ใช้เงิน ณ ที่ทาการของธนาคาร และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี ในอัตราเฉลี่ย
ของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็ นเงินบาทของ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โดยคานวณเป็ นรายไตรมาสตามปี ปฎิ ทิน ให้ กองทุนฟื้ นฟูฯ
อาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงิ นดังกล่าวส่ งมอบให้แก่ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิ น กับให้ บสท.และ กองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนธนาคาร โดยกาหนดค่าทนายความ 200,000 บาท คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.
คาพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ยกคาขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนประมาณ
520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้ องคดีเป็ นเงินประมาณ 15 ล้านบาท
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รวมเป็ นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป โดยศาลเห็นว่าตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวมี
วันครบกาหนดใช้เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินระบุไว้แน่ นอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และปั จจุบนั ธนาคารยังคงยึดถือ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อนับถึงวันฟ้ องตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ถึงกาหนดใช้เงิน
ธนาคารจึงยังไม่มีสิทธิ ฟ้อง บสท.และกองทุนฟื้ นฟูฯ ในฐานะผูอ้ าวัล
ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2553 ธนาคารจึ งได้ยื่นอุทธรณ์ คาพิ พากษาของศาลชั้นต้น และในวันที่ 21 กันยายน 2553
บสท. และ กองทุนฟื้ นฟูฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้นเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์มีคา
พิพากษากลับโดยยกฟ้ องของธนาคาร ธนาคารยื่นฎี กาคาพิ พากษาของศาลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ขณะนี้ คดี อยู่ใน
กระบวนการของศาลฏีกา
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6.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอืน่

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิจการธนาคารพาณิ ชย์ทุกประเภทตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การทางการเงิน
ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000017

โทรศัพท์

: 0-2299-1111

TMB Phone Banking

: 1558

Website

: http://www.tmbbank.com

E-mail

: investor.rel@tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

: 41,903,301,555 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

: 41,494,826,074 บาท

หุน้ สามัญ

: 43,678,764,288 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
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6.1.2 รำยละเอียดนิตบิ ุคคลที่บริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
การลงทุน ในบริ ษทั อื่น ณ 31 ธันวาคม 2557 โดยถือหุน้ ไว้ต้ งั แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้วของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ที่ต้ งั
สานักงานใหญ่

ประเภทธุ รกิจ

ชนิดของหุ น้

จานวนหุ น้
ทั้งหมดที่

การถือหุ น้ ของธนาคารทหารไทย
จานวนหุ น้ ที่ถือ

ออกจาหน่ายแล้ว

อัตรา

จานวนเงิน(บาท)

การถือหุ น้ % สุ ทธิ จากค่าเผื่อการ
ลดราคาหลักทรัพย์

บริษัททีเ่ ป็ นกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ และประกอบ
ธุรกิจด้ ำนกำรเงิน
1 บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์พญาไท จากัด

กรุ งเทพฯ

ธุ รกิจการเงิน

หุ น้ สามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

2,924,940,256.70

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

กรุ งเทพฯ

ธรุ กิจการเงิน

หุ น้ สามัญ

10,000,000

8,749,998

87.50

304,480,287.36

กรุ งเทพฯ

อสังหาริ มทรัพย์

หุ น้ สามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

4 บริ ษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด

กรุ งเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุ น้ สามัญ

1,000

995

99.50

0.00

โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 0-2299-1278
5บริ ษทั เมโทร เดซิกนี จากัด

กรุ งเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุ น้ สามัญ

1,000

300

30.00

7,500.00

กรุ งเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์

หน่วยลงทุน

212,430,342 39,113,240.84

18.41

392,596,303.85

7 กองทุนรวมธุ รกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900 ต่อ 1291-2, โทรสาร 0-26791820
บริษัทอืน่ ๆ

กรุ งเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์

หน่วยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

58,620,000

8 บริ ษทั ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

กรุ งเทพฯ

การบริ การ

หุ น้ สามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

กรุ งเทพฯ

ธรุ กิจการเงิน

หุ น้ สามัญ

1,000,000

175,000

17.50

257,250.00

ลาพูน

ค้าปลีก/ส่ง

หุ น้ สามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

เชียงใหม่

ผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป

หุ น้ สามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

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

แพร่

การผลิต

หุ น้ สามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

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

กรุ งเทพฯ

การขนส่ง

หุ น้ สามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

กรุ งเทพฯ

อสังหาริ มทรัพย์

หุ น้ สามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

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

โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 0-2230-6200
บริษัททีล่ งทุนเพือ่ ผลตอบแทน
6 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เดอะ คอลัมน์
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 0-2649-2107-8

โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
9 บริ ษทั ร่ วมทุนชนบท จากัด
โทร. 02-3183958, โทรสาร 02-7181851
10 บริ ษทั เอ็น ดี กรุ๊ ป ฟี ดมิลล์ จากัด
11 บริ ษทั วิงกรุ๊ ป จากัด

โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009
14 บริ ษทั เอ็มไทยเอสเตท จากัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143
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6.1.3 บุคคลอ้ ำงอิงอืน่ ๆ
 นำยทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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 สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264- 0777
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6.2 ข้ อมูลสำคัณอืน่
6.2.1 กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือธนำคำรทหำรไทย
สถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
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 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2556

A+
A
Stable

A+
A
Stable

BBBA-3
bb+

BBBA-3
bb+

แนวโน้ม

Stable

Stable

มูดสี้ ์ (ปรับอันดับเพิม่ ขึน้ ในเดือน ก.ย.57)
สกุลเงินต่ างประเทศ
ระยะยาว - เงินฝาก
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโน้มทางเงินฝากและตราสารหนี้
ความแข็งแกร่ งทางการเงิน
แนวโน้มความแข็งแกร่ งทางการเงิน

Baa2
Prime-2
Stable
D
Stable

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

BBBF3

BBBF3

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

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

Viability Rating
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่า

bbb3
BB+

bbb3
BB+

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: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีทุนจดทะเบี ยนจานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่ งเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ว
จานวน 41,494,826,073.60 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 43,678,764,288 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust
Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จานวนหุ้นหรื อผลกระทบต่ อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ที่
เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ออกโดย “บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
(Thai NVDR Company Limited)” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ ือ NVDR สามารถ
รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะ
เป็ นเงินปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี การใช้สิทธิ ออกเสี ยงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ น้ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนาหุ น้ ของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจานวนมาก
จะทาให้จานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของธนาคารลดลง และสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ น้ ครั้งหลังสุ ด เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลจากผล
การดาเนิ นงานปี 2556 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มีหุน้ ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงสาหรับการออกใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จานวน 3,889,068,312 หุ น้ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 8.90 ของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วของธนาคาร อนึ่ ง จานวนหุ น้ ของธนาคารที่นาไปออก NVDR ไม่อยู่
ในความควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุ นสามารถตรวจสอบข้อมูลจานวนหุ ้นที่ ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.1.4 หลักทรัพย์ อนื่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทหลักทรัพย์
1. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB204A)
(วันที่ออก: 2 เมษายน 2553
จานวน 8,000 ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

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

เมษายน
2563

ไม่มี
หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2557 )
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8 ล้านหน่วย
8,000 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ธนาคาร ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จานวน
ซี ไอเอ็มบีไทย ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
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 ได้ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ของธนาคาร หรื อ
2. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น ผูอ้ อกหุ น้ กูส้ ามารถใช้
สิ ทธิ ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่
ถอนเดิมได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ หรื อ
3. ผูอ้ อกหุน้ กูส้ ามารถแสดงต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กูห้ รื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้วา่ ดอกเบี้ย
ตามหุน้ กูไ้ ม่สามารถนามาหักเป็ นค่าใช้จ่าย
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ประเภทหลักทรัพย์

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

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

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

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

พฤษภาคม
2565

หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2557 )

ไม่มี
หลักประกัน
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9.4 ล้านหน่วย
9,400 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

ธนาคาร
กสิ กรไทย

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
ของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ พื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
ได้อีกต่อไป หรื อ
4. เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ให้
ผูอ้ อกหุ น้ กูส้ ามารถไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนวัน
ครบกาหนดเดิมได้
ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงได้วา่ ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้ กู้
นี้ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกาหนด
เพิ่มเติมให้ธนาคารไถ่ถอนหุ น้ หูก้ ่อนครบ
กาหนดได้

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

3. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB225B)
(วันที่ออก: 25 พฤษภาคม 2555
จานวน 950 ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
4.50 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย
ล่วงหน้าทุกวันที่ 25
พฤษภาคม ของทุกปี
ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก
ชาระในวันที่ 1 มิถุนายน
2555

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

0.95 ล้านหน่วย
950 ล้านบาท

ธนาคาร
กสิ กรไทย

ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ้ งั จานวน
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หากได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงได้วา่ ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้ กู้
นี้ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกาหนด
เพิ่มเติมให้ธนาคารไถ่ถอนหุ น้ หูก้ ่อนครบ
กาหนดได้

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

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
5.50 ต่อปี

สิ งหาคม
2567

ไม่มี
หลักประกัน

15 ล้านหน่วย
15,000 ล้านบาท

-

ธนาคารอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารทั้ง
จานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้หาก
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
หรื อภายหลังจากนั้น

ประเภทหลักทรัพย์

(ณ 31 ธันวาคม2557 )
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ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย์

5. ตัว๋ แลกเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

2.00 - 4.50

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

2558

หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2557 )

-
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724 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

-

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอนั ส่ งผล
ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีของธนาคาร
เปลี่ยนแปลงไป
3.มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลเงินกองทุน อันส่ งผลให้ตราสารที่เคย
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น
)1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นครั้ งล่าสุ ด เมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2557 เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2556 มีดงั นี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นสามัญ )หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

26.02

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.12

3,889,068,312

8.90

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

908,039,688

2.08

5. DBS BANK

865,000,000

1.98

6. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ

840,000,000

1.92

7. State Street Bank Europe Limited

802,224,873

1.84

8. กองทัพบก

546,499,860

1.25

9. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

336,867,474

0.77

10. Chase Nominees Limited 50

275,375,900

0.63

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

ที่มา :

ข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งจัดทาโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดูรายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ได้จาก www.set.or.th

(2) ในกรณีบริษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั อืน่ (holding company)
-ไม่มี)3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ )Shareholders’ Agreement)
เงื่ อนไขในการเข้าถื อหุ ้นธนาคารโดย ING Bank N.V. ตามมติ รับทราบโดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อน
พฤศจิกายน 2550
ก. ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่ น ตราบเท่ าที่ ING Bank
N.V. และกระทรวงการคลัง ถื อ หุ ้น ในธนาคารมากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของหุ ้น ที่ อ อกจ าหน่ า ยแล้ว ทั้ง หมดของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่อโดย ING Bank
N.V. และกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลัง ในกรณี ที่สัดส่ วนการถือหุ น้ ในธนาคาร
ของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังลดต่าลงกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร การ
ดารงไว้ซ่ ึ งจานวนผูแ้ ทนขั้นต่าของ 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 วมกันเสนอชื่ อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารของธนาคาร และตราบเท่าที่ ING Bank N.V. เป็ นผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ที่สุดของธนาคาร (โดยไม่นบั กระทรวงการคลัง) ING Bank N.V. มีสิทธิ เสนอชื่ อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้าน
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ปฏิบตั ิการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งการแต่งตั้งบุ คคลดังกล่าวต้องได้รับมติ เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการของ
ธนาคาร
ค. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. ยังถือหุ น้ ในธนาคารในสัดส่ วนร้อยละ 10 หรื อมากกว่าของหุ น้ ที่ออกจาหน่าย
แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน มาตรฐานและนโยบายด้านสิ นเชื่ อและการ
ให้สินเชื่อ ซึ่ งใช้เป็ นการทัว่ ไปในกลุ่มของ ING Bank N.V. ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมาย กฎระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานที่
กากับดูแลของธนาคารอนุญาตให้ทาได้ อนึ่ ง ING Bank N.V. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่สาคัญ
ของธนาคาร นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล และนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิ น รวมถึงลักษณะการดาเนิ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร
ง. ING Bank N.V. จะส่ งตัวแทนเป็ นกรรมการของธนาคารจานวน 3 ท่ าน ซึ่ งไม่เกิ นกึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดและไม่สามารถควบคุมการออกเสี ยงลงคะแนนของที่ประชุ มคณะกรรมการได้ นอกจากนี้ ING Bank
N.V. อาจจะแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายบริ หารในธนาคาร
7.3 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความเข้าใจร่ วมกันเรื่ องเงื่อนไขในการเข้าถือหุน้ ธนาคารโดย ING Bank N.V. ตามมติรับทราบโดยที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2550
1) ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ตราบเท่าที่ ING Bank
N.V. และกระทรวงการคลังถือหุ น้ ในธนาคารมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่านซึ่ งได้รับ
การเสนอชื่ อ โดย ING Bank N.V. และกรรมการอย่ า งน้อ ยหนึ่ งท่ า นซึ่ งได้รั บ การเสนอชื่ อ โดย
กระทรวงการคลัง ในกรณี ที่สดั ส่ วนการถือหุน้ ในธนาคารของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังลด
ต่าลงกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร การดารงไว้ซ่ ึ งจานวนผูแ้ ทนขั้นต่ า
ของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
2) 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 วมกัน
เสนอชื่ อประธานเจ้า หน้าที่ บริ หาร ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารของ
ธนาคาร และตราบเท่ า ที่ ING Bank N.V. เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ที่ สุ ด ของธนาคาร (โดยไม่ นับ
กระทรวงการคลัง) ING Bank N.V. มีสิทธิ เสนอชื่ อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านปฏิบตั ิ การ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ประธานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Head of Retail) ประธานสายงานบริ หารความ
เสี่ ยง (Chief Risk Officer) ซึ่ งการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของคณะกรรมการของธนาคาร
3) ตราบเท่ า ที่ ING Bank N.V. ยัง ถื อ หุ ้ น ในธนาคารในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 10 หรื อมากกว่ า ของหุ ้ น ที่
ออกจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน มาตรฐาน
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และนโยบายด้านสิ นเชื่ อและการให้สินเชื่ อ ซึ่ งใช้เป็ นการทัว่ ไปในกลุ่มของ ING Bank N.V. ทั้งนี้ เท่าที่
กฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อกาหนดของหน่ วยงานที่ กากับดูแลของธนาคารอนุ ญาตให้ทาได้ อนึ่ ง ING
Bank N.V. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่สาคัญของธนาคาร นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล และนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิ น รวมถึ งลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จหลักของ
ธนาคาร
4) ING Bank N.V. จะส่ งตัวแทนเป็ นกรรมการของธนาคารจานวน 3 ท่าน ซึ่ งไม่เกิ นกึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้ง หมดและไม่ ส ามารถควบคุ ม การออกเสี ย งลงคะแนนของที่ ประชุ มคณะกรรมการได้
นอกจากนี้ ING Bank N.V. อาจจะแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายบริ หารในธนาคาร
7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด )มหาชน) ในด้ านธุ รกิจ
ประกันชีวติ
ในปี 2550 ธนาคารได้เข้าทาสัญญาเป็ นนายหน้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้แก่ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต
จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน))
สรุ ป สั ญญาแต่ งตั้งธนาคารเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภั ณฑ์ ป ระกันชี วิต ให้ แก่ FWD Life Insurance
)“Bancassurance Product Distribution Agreement”)
ประเภทของรายการ
การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
วันที่ทาสัญญา
18 ธันวาคม 2550
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ บริการ: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“นายหน้าประกันชีวิต”)
ผู้รับบริการ: บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) (เดิมชื่อ บริ ษทั ไอ
เอ็นจี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน))
ระยะเวลาของสัญญา ระยะเวลาขั้นต้น 10 ปี นับจากวันที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้
สาระสาคัญของ
(1) การแต่ งตั้งนายหน้ าประกันชีวิต
สัญญานายหน้า
แต่งตั้งให้ธนาคารเป็ นนายหน้าจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิต และธนาคารตกลงรั บ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เป็ นนายหน้าจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตตามข้อกาหนดเงื่ อนไขและข้อกาหนดของ
ประกันชีวิต
สัญญา
(2) หน้ าที่ของบริษทั
 จัดทาวิจยั เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจประกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 รับประกันชีวิตของผูป้ ระกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละผลิตภัณฑ์
 สนั บ สนุ น ให้ ธ นาคารและพนัก งานของธนาคารในการเป็ นนายหน้า จ าหน่ า ย
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษ ัทผ่านธนาคารให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องทางการที่ เ กี่ ย วข้อง
ทั้งหมด
 มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานของธนาคาร
 ให้การสนับสนุ นและให้ความร่ วมมื อกับธนาคารในด้า นการตลาด โปรโมชั่น เช่ น
ข้อมูลลูกค้า รายงานต่างๆ
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การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
 ให้บริ การดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเหมาะสม
 พัฒนาแผนดาเนินธุรกิจระยะกลางร่ วมกับธนาคาร
(3) หน้ าที่ของนายหน้ าประกันชีวิต
 จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย ของธนาคาร และจัดสรร
ฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคารรวมถึงข้อมูลอื่ นๆ ของธนาคาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตของธนาคารให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั เกณฑ์
การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า นโยบายของธนาคารด้านการควบคุมภายใน การ
บริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
 จัดโปรโมชัน
่ และกิจกรรมทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
 พัฒนาแผนธุ รกิ จระยะกลางร่ วมกับบริ ษท
ั และจัดสรรทรัพยากรด้านต่ างๆ ที่ ทาให้
แผนธุรกิจดังกล่าวประสบความสาเร็ จ
(4) Operation Committee
 คู่สัญญาจะจัดตั้ง Operation Committee มีหน้าที่ รับผิดชอบการดาเนิ นการภายใต้
สัญญานี้ คณะกรรมการจะมี ท้ งั หมด 8 ท่าน โดยแต่ ละคู่สัญญาคัดเลือกมาฝ่ ายละ 4
ท่าน โดยสมาชิกของ Operation Committee มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
 Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน
 Operation Committee จะพิจารณา และตัดสิ นใจในเรื่ องเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
 อนุ ม ัติ แ ละทบทวนการจัด ท าแผนงานระยะกลางส าหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ประกันชีวิตผ่านธนาคารเป็ นประจาทุกปี และประเมินผลการดาเนินงานเป็ นราย
เดือน
 อนุ มตั ิ การนาเสนอขายผลิ ตภัณฑ์ใหม่หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
พิจารณาเรื่ องค่าเบี้ยประกัน และผลตอบแทนที่ให้กบั ธนาคารและเงื่อนไขอื่นๆ
ให้กบั ทางธนาคาร
 อนุมตั ิการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมถึงการตลาด การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณา และแผนการขาย
 จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
 การตัดสิ นใจในเรื่ องการจัด สรรต้นทุ นและค่ า ใช้จ่า ยต่ างๆ ในการดาเนิ นงาน
ระหว่างธนาคารและบริ ษทั
(5) เงือ่ นไขในการมีผลบังคับใช้ ของสั ญญา
 ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ
 การอนุ ม ัติ ข ้อตกลงนี้ โ ดยคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคาร (ในการ
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การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารประจ าปี 2551) ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 ภายหลัง ING และ ISH เข้าซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็ จสิ้ นแล้ว
 ทาการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE ในการเป็ นตัวแทนธุรกิจประกันชิวิตผ่านธนาคาร
(6) การยกเลิกสั ญญา
สัญญาฉบับนี้ ผลบังคับใช้ 10 ปี กรณี ที่ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดต้องการเจรจาต่อรองเงื่ อนไขใน
สัญญา จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนขึ้นปี ที่10 ของอายุสญ
ั ญา ถ้าเจรจาตก
ลงเงื่ อนไขกันไม่ได้ภายในปี ที่ 10 ถือว่าสัญญาสิ้ นสุ ดลง ณ สิ้ นปี ที่ 10 หากคู่สัญญาไม่มี
การแจ้งความประสงค์ขอเจรจาเงื่ อนไขสัญญาก่อนขึ้ นปี ที่ 10 สัญญาจะได้รับการต่ออายุ
อัตโนมัติออกไปอีก 10 ปี
(7) ข้ อจากัดในการทาธุรกิจ
ธนาคารหรื อกลุ่มของธนาคารจะไม่ดาเนิ นการในการเป็ นพันธมิตรด้านธุ รกิจประกันผ่าน
ธนาคาร กับบริ ษทั ประกันชี วิตอื่นๆ ในประเทศไทย เว้นแต่เป็ นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้
ในสัญญา

7.3.3 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ปี 2550 ธนาคารได้เข้าทาสัญญาแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ ายและรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น (Distribution Agent
Agreement) ให้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด (“ING Funds”) โดยในปี 2556 บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด ได้เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ และดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ อ
เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (“UOBAMTH”) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็ น
ต้นมา
จากนโยบาย Open Architecture ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่
ครบถ้วน และหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจากัดอื่นๆ
ของลูกค้า ธนาคารจึ งได้พิจารณาการเป็ นผูส้ นับสนุ นการจาหน่ าย รับซื้ อคื น และสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน ให้กบั
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรายอื่น โดยเริ่ มให้บริ การได้ต้ งั แต่ เมษายน 2557 เป็ นต้นมา
โดยบริ ษทั จัดการแต่งตั้งธนาคารให้เป็ นผูส้ นับสนุ นการจาหน่ าย รับซื้ อคื น และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
หรื อ ให้ ค าปรึ กษา ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขและข้อ ก าหนดของสั ญ ญา รวมทั้ง เป็ นไปตามข้อ ก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกาหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคานึ งถึง ผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร
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ตลอดจนเงื่ อนไขต่างๆ ของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผลของธนาคารต้องเป็ นไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3
สิ งหาคม 2551 ที่ กาหนดว่า ในระหว่างเวลาที่ สถาบันการเงิ นยังไม่ได้ตดั สิ นทรัพย์ที่เสี ยหายออกจากบัญชี หรื อยังกันเงิ น
สารองสาหรับสิ นทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสี ยหายและไม่เสี ยหายไม่ครบทั้งจานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปั นผล
หรื อเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผถู ้ ือหุ น้ มิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่ อง ข้อกาหนด
เกี่ ยวกับการบันทึ กบัญชี ของสถาบันการเงิ น หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ กาหนดว่า
สถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง หรื อไม่มีกระแสเงินสดรับจริ งมาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่เกิด
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และกาไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้น
และสถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้ อขายจริ ง ซึ่ งมีผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไร
สูงกว่าหรื อขาดทุนต่ากว่ากรณี ปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบัน
การเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้ อคืนหรื อมีสิทธิ ซ้ื อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2555 ซึ่ งจะเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้น
ไป ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ธนาคารด ารงเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มเพื่ อรองรั บผลขาดทุ นในภาวะวิ กฤต
(Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่ า
ของธปท. ทั้งนี้ ในการดารงอัตราส่ วนเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถดารงอัตราส่ วน
เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มตามที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ให้ธนาคารพาณิ ชย์เก็บสะสมเงิ นกาไรสุ ทธิ บางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดตามสัดส่ วนที่ กาหนด โดยจากัดวิธีการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ของธนาคารพาณิ ชย์ (Earning distribution)ได้แก่ การ
จ่ายเงินปันผล แม้วา่ จะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี 2559 อย่างไรก็ตาม ธนาคารมุ่งที่จะดารงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ตอ้ งดารงเพิ่มเติม ตามแผนการดารงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั นั้น เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะขึ้ นอยู่กบั ผลประกอบการและแผนงานธุ รกิ จของ
แต่ละบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ างการจัดการ

8.1 โครงสร้ างองค์ กร
31 ธันวาคม 2557

Portfolio

–
Lean Six Sigma

–

CRBO

-

** ตั้งแต่ปี 2558 ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอีและ
ซัพพลายเชน เปลี่ยนเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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8.2 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 6 คนกรรมการอิสระจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

4. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
5. นายราเชนทร์ พจนสุนทร

6. นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

8. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
9. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

10. พลเอก กมล แสนอิสระ
11. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง
• ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

5 มิ.ย. 2556
3 ธ.ค. 2557
28 ธ.ค. 2550
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วาระการดารงตาแหน่ ง การเข้ าร่ วมประชุ ม
(ปี -เดือน)
คณะกรรมการ
1 ปี 7 เดือน
14/15
1 เดือน
1/1
7 ปี
15/15

10 ม.ค. 2557

1 ปี

15/15

8 ต.ค. 2555

2 ปี 3 เดือน

15/15

30 พ.ย. 2554

3 ปี 1 เดือน

14/15

23 ก.พ. 2555

2 ปี 10 เดือน

14/15

28 ธ.ค. 2550

7 ปี

9/15

1 ก.ย. 2547

10 ปี 4 เดือน

15/15

11 เม.ย. 255

2 ปี 9 เดือน

15/15

14 ก.ค. 2551

6 ปี 6 เดือน

15/15
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โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุ มการเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนธนาคาร
นายรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรื อ นายบุ ญทักษ์ หวังเจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม “หลักความรั บผิดชอบ” “หลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต ” และ “หลักความระมัดระวัง ” ตาม
กฏหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสี ยและเหตุอนั ก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสี ยนั้น รวมถึงกาหนดและบังคับใช้มาตรการ
ต่ า งๆ ในการควบคุ ม และหลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากบุ ค ลากรของธนาคารที่ ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ
บุคคลภายนอกหรื อองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6. รับข้อมูลการบริ หารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย ทั้งนี้ เป็ นหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการ
ธนาคารมีส่วนได้เสี ย
8. กากับดูแลผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอานาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคาอธิ บายที่ชดั เจน
จากผูบ้ ริ หาร รวมถึงกาหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสิ นผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นา
ข้อมูลความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจาก
ธนาคารหรื อเป็ นไปตามกฎหมาย
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจการบริ หารจัดการและการดาเนินงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนินการตามกลยุทธ์ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1. อนุมตั ิกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของธนาคารในภาพรวม รวมถึงนโยบายด้านความเสี่ ยงและขั้นตอนการบริ หาร
จัดการด้านความเสี่ ยง
2. อนุมตั ิงบประมาณรวมถึงความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ปกป้ องคุณค่าของธนาคารในระยะยาวซึ่ งในที่น้ ีรวมหมายถึงแบรนด์และชื่อเสี ยงของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อกรณี ที่วงเงินกูเ้ กินกว่าอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
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5. พิจารณาอนุมตั ิเพดานความเสี่ ยงอื่นๆ และนโยบายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแล
กาหนด
6. กาหนดประเด็นและตารางเวลาที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารระหว่างปี สาหรับประเด็นที่สาคัญๆ ที่
ควรนาเสนอก่อนประเด็นทัว่ ไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดาเนินงาน
การวางแผนเงินทุน ความเสี่ ยงต่างๆ การประเมินผลการดาเนิ นงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และการกากับดูแลการ
ดาเนินการต่างๆ เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์
7. พิจารณาอนุมตั ิอานาจหน้าที่หรื อมอบอานาจอนุมตั ิพิจารณาสิ นเชื่อ เพดานความเสี่ ยงด้านตลาด การเข้า
ครอบครองกิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรื อการรับรู ้หรื อการเริ่ มธุรกิจใหม่
ด้ านการกากับการปฏิบัตงิ าน
1. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การถ่วงดุลอานาจเพื่อการกากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
2. พบปะผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นประจาเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่ อสารและการติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับเป้ าหมายของธนาคาร
3. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดาเนินการเพื่อให้
ธนาคารดารงความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานที่กากับดูแล
4. ให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด และวงเงินสิ นเชื่อแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ในกรณี ที่ได้รับอนุญาตหรื อต้อง
ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ที่กาหนด
ด้ านการจัดการองค์ กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและการตัดสิ นใจ
เชิงกลยุทธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการทาหน้าที่และให้คาปรึ กษาในเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่ องการเสนอชื่อและการคัดเลือกกรรมการ
ธนาคาร การจัดการเรื่ องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ไขจุดอ่อนที่มีและดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู ้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อน
มากขึ้น
5. คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหลักเมื่อจาเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสื บทอดผูบ้ ริ หารที่
เหมาะสม และผูส้ ื บทอดตาแหน่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริ หารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารตลอดจนผูบ้ ริ หารระดับสูงที่กาหนด
7. ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนของธนาคารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมี
ความชัดเจนทัว่ ทั้งองค์กร
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ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจหรื อมอบอานาจช่ วงที่ ทาให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) หรื อ หน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง) มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่ นใดกับธนาคาร หรื อบริ ษ ทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิไว้
8.3 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ ริ หารของธนาคาร (ตามคานิยามของ ก.ล.ต.) ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร จานวน 27 คน
ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ
นาย เบอร์ นาร์ ด มารี -ชาน มอรี ส พอล คุ๊ก
นาย ปพนธ์ มังคละธนะกุล*
นาย ปิ ติ ตัณฑเกษม

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

5

นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง

6

นาย ลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบัตกิ าร

7
8

นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
นางสาว แวววลัย วัฒนา

9
10

นาย จิรศักดิ์ จันทรโชติ
นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

11

นาง สุ นทรี ชีวะพัฒน์

12
13
14
15
16
17
18
19

นาย เมธ กนกพิบูล
นาย ธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ
นาง ประภาศิริ ขุนเจริ ญ
นาง กมลมาลย์ สถาวร
นาง ศุลีพร ประทิพพรกุล
นางสาว ภาวิณี ชยาวุฒิกลุ
นาง จาริ ณี ยิม้ อุดม
นาย ชาญพิชยั ชินสาราญ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทาง
การเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน
ผูอ้ านวยการ, Liability Management Executive and Cayman Branch
Manager
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
รองผูอ้ านวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี
ผูอ้ านวยการ, หัวหน้างบการเงิน
รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าบัญชีพิเศษ
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป
รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร
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ลาดับ
ชื่อ - สกุล
20 นางสาว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
21

นางสาว พิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร

22

นาย พรชัย ประกอบวณิ ชกุล

23
24
25
26

นาง สุ ภาวดี วุฒิเทียร
นาย สุ รินทร์ มัธยธนา
นางสาว สุ ภาภรณ์ เตชะโชควิวฒั น์
นาย เฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล

27

นาย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง
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ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุนและควบคุม
งบประมาณ
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ลูกค้าธุรกิจ
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ลูกค้ารายย่อย
รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับธนาคาร
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุน
ทางการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน

*ลาออกตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557
8.4 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่ งตั้ง นายเอกพล ณ สงขลา ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั (รายละเอี ยดข้อมูล
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริ ษทั ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ตอ้ งปฏิบตั ิ หน้าที่ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนด
และแนวปฏิ บตั ิ ที่ดี (Best Practice) อี กทั้งยังมีหน้าที่ ในการกากับดูแลติ ดตามการดาเนิ นงานต่ างๆ ของคณะกรรมการ
ธนาคาร ฝ่ ายจัดการ และธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่างๆ ของทางการที่เกี่ ยวข้อง
ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุ ดย่อย ฝ่ ายจัดการ
และธนาคารเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
(1) ควบคุ มและกากับดู แลให้ธนาคารด าเนิ นธุ รกิ จในภาพรวมให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
(2) ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสื อรับรอง บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ
ของธนาคาร ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสื อมอบอานาจ เป็ นต้น
(3) ผลักดันแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทานโยบาย และมีการปฏิ บตั ิตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
ส่ วนที่ 2 หน้า 95

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(4) งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
(1) เป็ นที่ ป รึ กษาในด้ า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
(2) ดูแล และควบคุมให้ดาเนิ นการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ด
ย่อยที่ต้ งั โดยคณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
(3) เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมถึงจัดทารายงานการประชุมที่ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุม
ต่อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
(4) ดู แ ลการเปลี่ ย นแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ก รรมการในกรณี มี ก ารแต่ ง ตั้ง
กรรมการใหม่ / กรรมการครบวาระ ตามข้อกาหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
(5) สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการธนาคาร ตามข้อกาหนดของทางการอยูเ่ สมอ
(6) ดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ
(7) ส่ งเสริ มการพัฒนากรรมการ
(8) จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
(9) ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้รั บความคุ ม้ ครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่ องการ
ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
(1) กากับดูแลการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและ
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ดูแลเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้
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8.5 การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2557 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
จานวนการประชุมตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 57
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1
3. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 2
4. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
5. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
6. นายราเชนทร์ พจนสุนทร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
สิ นเชื่อ
ความเสี่ ยง
บรรษัทภิบาล
15
15
14
15
13
16
14
4
1
15
15
14
-

7. นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)
8. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
9. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายอมร อัศวานันท์ 1
11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
12. พลเอก กมล แสนอิสระ
13. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
1/
2/

15
15
14

-

14
-

15
-

12
12

12

14
9

13
10

-

15
-

-

16
-

8
15

10
-

14

14

7
-

7
-

15
15

14

13
-

-

10

14

ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 12/2557 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่าน
ระบบ Skype
(2) นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2557, 3/2557, 4/2557 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Videoconferencing
(3) นางซุย-อิม อึง เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 4/2557, 14/2557 นางซุย-อิม อึง ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Teleconferencing
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8.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่ อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คานึ งถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ
และคงรักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร
โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี
และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจาตาแหน่ง (Retaining Fee)  กรรมการที่ดารงตาแหน่งจะได้รับเงินประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ
 กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับทุกคณะที่ดารงตาแหน่ง
(Committee Fee)
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee)  กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้ วย

คณะกรรมการธนาคาร

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

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

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู ้
แทนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณี ที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทน
รวมให้อยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2557 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนิ นงานปี 2556 ใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของเงิ นปั นผลตามผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณา
จัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก
ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2557 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ น 37,473,596.67บาท และเงิ นโบนัส
จานวนทั้งสิ้ น 7,133,996.67 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1/

1. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
(ถึง 2 พฤษภาคม 2556)
2. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
(ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2556)
3. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1/
(ถึง 26 มิถุนายน 2557)
4. พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 2/
(ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2557)
5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas)
5. ดร.วิจิตร สุพินิจ1/
(ถึง 12 เมษายน 2556)

รายละเอียด
ได้รับเงินโบนัสจานวน 349,420.25 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จานวน 4,160,000 บาท และเงินโบนัสจานวน
611,485.43 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 504,000 บาท และเงินโบนัสจานวน
698,840.49 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 94,000 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 5,032,800 บาท และ
เงินโบนัสจานวน 698,840.49 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 174,710.12 บาท

6. นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ 1/
(ตั้งแต่ 12 เมษายน 2556 –
30 พฤศจิกายน 2556)

ได้รับเงินโบนัสจานวน 407,656.95 บาท

7. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ 3/
(ตั้งแต่ 10 มกราคม 2557)
8. นายราเชนทร์ พจนสุนทร

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน
2,679,600 บาท

9. นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)

ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน
3,381,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 698,840.49 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ จานวน 3,254,400 บาท และเงินโบนัสจานวน 698,840.49
บาท
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รายชื่อกรรมการ
10. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

11. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
12. นายอมร อัศวานันท์ 1/
(ถึง 1 ตุลาคม 2557)
13. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
14. พลเอก กมล แสนอิสระ
15. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
หมายเหตุ:

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่ อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริ ห าร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 4,285,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 698,840.49 บาท
ไม่ได้รับค่าตอบแทน และเงินโบนัสตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร กรรมการใน
คณะกรรมการสิ นเชื่ อ และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน 2,379,600
บาท และเงินโบนัสจานวน 698,840.49 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 2,655,600
บาท และเงินโบนัสจานวน 698,840.49 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 1,912,200บาท และเงินโบนัสจานวน 698,840.49 บาท
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัส ตามเกณฑ์ของธนาคาร

1/ ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
2/ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557
3/ นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายเจมส์ พาร์ ค สเตนท์ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2557

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ และสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
- ไม่มี –
8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ ริ หารจานวน 27 คนของธนาคาร (ตามค านิ ย ามของ
สานักงาน ก.ล.ต.) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นมูลค่า 260 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
หุ น้ ตามโครงการ TMB PSBP 2010 (เฉพาะพนักงานที่เข้าร่ วมโครงการ) และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยาม
ของสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในงาน
บัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ในงานบัญชี หรื อการเงินที่อาจล่วงรู ้ขอ้ มูลทาง
การเงินก่อนคนอื่น)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคารครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมตั ิการเสนอขายหุ น้
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) จานวน 400 ล้านหุ น้ ให้แก่พนักงานของธนาคารตามโครงการ TMB
Performance Share Bonus 2010 หรื อโครงการ TMB PSBP 2010 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มคุณภาพการ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ทางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสิ นใจและ
ดาเนิ นการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ โดยแรงจูงใจในระยะยาวดังกล่าวจะอยู่ใน
รู ปแบบของหุน้ สามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่ วมโครงการได้รับผลประโยชน์ซ่ ึ งพนักงาน
ดังกล่าวจะมี ส่วนร่ วมในการสรรสร้างให้แก่ ธนาคารในอนาคต พนักงานทั้งหมดของธนาคารมี สิทธิ เ ลื อกที่ จะเข้าร่ วม
โครงการ TMB PSBP 2010 โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเข้าร่ วมโครงการโดยอัตโนมัติ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและพนักงานที่เข้า
ร่ วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนที่ผนั แปรตามผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเงินสดจานวนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานที่ ได้รับ และจะได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรให้เป็ นโบนัส โดยให้ถือว่าหุ ้นที่
จัดสรรให้เป็ นโบนัสนั้นเป็ นค่าตอบแทนที่ผนั แปรตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในส่ วนที่เหลือ และอาจมีการจัดสรร
เป็ นกรณี พิเศษสาหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 มีระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีการเสนอขายหุ น้ ครั้งแรกหรื อวันที่หุน้
ทั้งหมดภายใต้โครงการ TMB PSBP 2010 ได้มีการออกครบถ้วนแล้ว แล้วแต่วา่ วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.7

บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจานวน 8,856 คน แบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
จานวนพนักงาน (คน)

สายงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ตรวจสอบ
สื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บรรษัทภิบาล
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์องค์กร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
บริ หารเงิน
ควบคุมทางการเงิน
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบัตกิ าร
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
บริ การส่ วนกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการและบริ การ
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1
14
67
28
21
78
10
1
2
21
104
41
1
55
243
243
652
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

จานวนพนักงาน (คน)

สายงาน
ควบคุมด้านปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขา
บริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
บริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
กลยุทธ์และช่องทางบริ การดิจิตอล
ส่ งเสริ มการตลาดลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
พิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าธุรกิจและธุรกิจขนาดย่อม
กากับการปฏิบตั ิงาน
สิ นเชื่อผูบ้ ริ โภค
พิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจ
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร
บริ หารนโยบายด้านสิ นเชื่อ
พัฒนาสิ นทรัพย์
บริ หารความเสี่ ยงสิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
กฎหมาย
บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
บริ หารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารช่องทางและระบบสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
บริ หารผลิตภัณฑ์และการขายสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้าธุรกิจ - กรุ งเทพ
ลูกค้าธุรกิจ - ภูมิภาค
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30
1
613
4,205
4
5
134
64
77
1
3
86
41
172
18
30
85
122
64
76
31
18
1
27
500
22
3
38
68
1
7
151
93
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

จานวนพนักงาน (คน)

สายงาน
ลูกค้าธุรกิจ
ธุรกิจตลาดเงิน
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2
ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2
จานวนรวมทั้งหมด
8.7.2

16
60
28
5
64
49
18
108
11
59
65
8,856

การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2555-2557 พนักงานของธนาคาร มีจานวนทั้งสิ้ น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,106 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,015 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 8,856 คน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2557
ประเภทคดี

1. กรณี ธนาคารฟ้ องร้องพนักงาน
1.1 เรื่ องการทุจริ ตของพนักงาน
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
1.2 เรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่โดยประมาท
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2. กรณี พนักงานฟ้ องร้องธนาคาร
2.1 เรื่ องสวัสดิการพนักงาน (ที่จอดรถยนต์)
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.2 เรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.3 เรื่ องเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ(โบนัส)
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.4 เรื่ องปรับลดตาแหน่ง
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.5 เรื่ อ งขอให้แ ก้ไ ขผลการประเมิ น ผลงานปี
2549
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.6 เรื่ องขอให้จ่ายค่าทางานวันหยุดพักผ่อน
ประจาปี
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.7 เรื่ องขอให้จ่ายเงินค่านายหน้าขายทรัพย์สิน
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว

จานวนคดี

สถานะ

7
4
3
1
1
15
10
5

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ศาลอาญาลงโทษจาคุก
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ศาลยกฟ้ อง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ถอนฟ้ อง /ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น /
ศาลฎีกายกอุทธรณ์

4
3
1
2
2
2
1
1
4
4
1
1
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อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ศาลยกฟ้ อง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ไม่มี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
โจทก์ถอนฟ้ อง

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ไม่มี
ไม่มี
ธนาคารชาระหนี้ตามคาพิพากษา
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.4 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดี ว่าพนักงาน คื อ ทรั พยากรที่ มีค่าและเป็ นกาลังสาคัญที่ จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผล
สาเร็ จตามเป้ าหมาย ธนาคารจึ งให้ความสาคัญในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุ กคนมี ขวัญและกาลังใจที่ ดีในการ
ทางาน ให้ได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ได้รั บสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็ นธรรม และอยูใ่ นระดับที่ทดั เทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กบั พนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานให้
มีความเหมาะสมกับการจ่ายของตลาดและให้เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ
เพื่อตอบแทนการทางาน ได้แก่ เงิ นช่วยเหลือการทางานต่างภูมิลาเนา เงินช่วยเหลือกรณี ที่ทางานบนพื้นที่เกาะ และพื้นที่
เสี่ ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อตอบแทนการทางานสาหรับพนักงานสาขาที่เปิ ดให้บริ การ 7
วัน/สัปดาห์เป็ นต้น โดยที่ ธนาคารมีการทบทวนถึงความเหมาะสมในการจ่ายเพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งธนาคาร
นอกจากนี้ ยังได้มีการเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
โดยที่ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานประจาปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจาปี
ตามผลงานประจาปี ในปี 2557 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน ค่าครองชี พ เงินรางวัล
เงินช่วยเหลือการทางานต่างภูมิลาเนา ค่าทางานล่วงเวลา โบนัส หุ น้ สามัญตามโครงการ TMB Performance Share Bounus
Program 2010 ( TMB PSBP 2010) (เฉพาะพนักงานที่เข้าร่ วมโครงการ) และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 7,240
ล้านบาท


เงินช่ วยเหลือประเภทอืน่
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่ น กรณี พนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮจั จ์
รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณี ที่พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเสี ยชี วิต ธนาคารได้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้น


กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารร่ วมกับพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงานธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน ซึ่ ง
จดทะเบียนแล้ว ซึ่ งมีการควบคุมกากับดูแลการบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ ายนายจ้าง
ซึ่ งมาจากการแต่งตั้ง และกรรมการฝ่ ายลูกจ้างซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิ กกองทุน เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานสะสมเงิ น
ออมตามอัตราส่ วนที่ตอ้ งการส่ วนหนึ่งและธนาคารส่ งสมทบตามอัตราส่ วนตามอายุงานของพนักงานส่ วนหนึ่ ง และมีรูปแบบ
การจัดการกองทุนแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 2-10 ของ
เงิ นเดื อนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงิ นเดื อนของพนักงานเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ
เพื่อเป็ นเงินก้อนสุ ดท้ายในการยังชีพด้วยความมัง่ คงหลังเกษียณอายุการทางานของพนักงาน




สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอืน่
o สวัสดิการรั กษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิ การรั กษาพยาบาลสาหรั บพนักงานในรู ปแบบการประกัน
สุ ขภาพรั กษาพยาบาลโดยผ่านบริ ษ ทั ประกันที่ มีมาตรฐานการบริ การที่ มีประสิ ทธิ ภ าพให้บริ การและ
คาแนะนาแก่พนักงานให้ได้รับความสะดวกและมี ความคล่องตัวในการใช้บริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึ งการ
รักษาด้านทันตกรรม นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั พนักงานทุกระดับซึ่ ง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เป็ นการดูแ ลสุ ขภาพพนักงานในเชิ งการป้ องกัน โดยในปี 2557 ทางธนาคารได้เพิ่ มรายการการตรวจ
สุ ข ภาพประจ าปี ให้กับ พนักงานที่ ค รอบคลุ มมากขึ้ น กว่า ปี ที่ ผ่ า นๆ มา โดยพิ จารณาจากช่ วงอายุ ข อง
พนักงานและความสี่ ย งที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ นจากสภาพแวดล้อมการทางานบางต าแหน่ ง งานประกอบการ
พิ จารณา รวมทั้งจัด ให้มีห้องพยาบาลที่ ส านักงานใหญ่ แ ละอาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็ นเตอร์ มี แ พทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพให้กบั พนักงาน นอกจากนั้น
ยังมีเตียงผูป้ ่ วยรองรับการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับพนักงานระหว่างการปฏิบตั ิงาน
การทาประกันชีวติ การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุ ขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่
แตกต่างของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่อให้พนักงานมีความมัน่ คงในชี วิต
การทางานกับธนาคาร คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งในและนอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชี วิต
ให้กบั พนักงานที่ ปฏิบตั ิ งานในพื้นที่เสี่ ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส และ
สงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบตั ิเหตุเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
สิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ให้การช่ วยเหลือด้านการเงิ นแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสิ นเชื่ อ
พนักงานทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันโดยยึดหลักการให้บริ การ กระบวนการทางานและ
คุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับลูกค้าของธนาคารรวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานยึดมัน่ ด้านวินยั ทางการเงิน
เช่ น สิ นเชื่ อสวัสดิ การ TMB Care ประกอบด้วย สิ นเชื่ อเพื่อการศึกษาบุตร และสิ นเชื่ อประสบภัยพิบตั ิ
เป็ นต้น
กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้า
ร่ วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกี ฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อ
เป็ นการสร้างสมดุลให้กบั การทางานและชี วิตส่ วนตัว รวมทั้งมีการปรับปรุ งสถานที่ในสานักงานใหญ่เป็ น
ห้องสาหรับเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
ห้ องอาหาร เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน ธนาคารจึงได้จดั ห้องอาหารสาหรับพนักงาน ณ อาคาร
สานักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในสภาพแวดล้อมที่ดี
ห้ องสมุดธนาคาร เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู ้ ธนาคารได้จดั ให้มีหอ้ งสมุด
เพื่อบริ การหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรี ยนรู ้

8.7.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรี ยนรู ้ของพนักงาน โดยตั้งแต่วนั แรกเมื่อเริ่ มงาน
กับธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฐมนิ เ ทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิ ยม โครงสร้ างองค์กรและ
ระบบงานสาคัญ ซึ่ งช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เพื่อให้มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความเป็ น
ผูน้ า (Leadership Competency) บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB Way) เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผูม้ ี ศกั ยภาพสู ง และการเตรี ยมแผนรองรั บผูส้ ื บทอด (Talent Development and
Succession Plan) ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ เช่ นกันในการสร้ า งรากฐานที่ เข้มแข็งให้กบั บุ คลากรของธนาคาร
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นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความรู ้ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรตามลักษณะงานที่ รับผิด ชอบ (Functional
Competency) เพื่อรองรับแผนธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจ
ธนาคารถื อ ว่ า การลงทุ น เพื่ อ พัฒ นาพนัก งานดัง กล่ า ว เป็ นการลงทุ น ระยะยาวเพื่ อ เพิ่ ม พู น และพัฒ นาขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ ทักษะ และพฤติ กรรมที่ เ หมาะสม โดยได้จัด หลักสู ต รฝึ กอบรมที่ มี วิท ยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม และส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันภายในและระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ เพื่อให้บุคลากร
ของธนาคารเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่กบั การเป็ นผูม้ ีความเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
และส่ งมอบประสบการณ์ที่ดี และมีประโยชน์ให้กบั ลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ และเพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร
 การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นา (Core and Leadership Competency) หลังจากที่ธนาคารได้นา
ระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิงจากสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะผูน้ า (Leadership Competency) และ
สมรรถนะประจาตาแหน่ งงาน (Functional Competency) มาเป็ นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแล้ว ในปี 2557 ธนาคารได้
พัฒนาเส้นทางการเรี ยนรู ้ (Learning Roadmap) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกระดับ โดยนาปั จจัยสาคัญ ๆ คื อ พฤติ กรรมที่ องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความชานาญที่ จาเป็ น
(Required Skills) และระดับความเชี่ ยวชาญ (Proficiency Level) มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื้ อหาหลักสู ตรที่
พนักงานแต่ละระดับจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณานาวิธีการพัฒนา (Development Methods) ทั้งการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ตรง เรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น การเรี ยนในห้องเรี ยน(classroom training) และ E-Learning เป็ นต้น มาบูรณาการให้
การพัฒนาบุคลากรมีประสิ ทธิ ผลสูงสุ ด ตามโมเดล 70:20:10 (ภาพประกอบ)

ในการพัฒนาผูบ้ ริ หารให้เข้าใจถึ งวัฒนธรรมของธนาคารที่ มุ่งมัน่ ให้บริ การลูกค้า (Focusing on Customer)
ธนาคารจึ งเลือกวิธีการให้ผบู ้ ริ หารระดับหัวหน้างานขึ้ นไป ได้มีประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม First Hand Day โดย
หัวหน้างานจะได้เรี ยนรู ้การส่ งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า ได้สัมผัสและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
เพื่อนามาปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลดีโดยตรงต่อลูกค้าธนาคาร
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สาหรับการฝึ กอบรมในห้องเรี ยน หรื อ Classroom Training ธนาคารได้กาหนดแผนเส้นทางการอบรมเป็ น
มาตรฐานให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน และเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานของเราได้
พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ า
- การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสู ตรต่างๆ ตาม
เส้นทางการเรี ยนรู ้ แล้ว ธนาคารยังได้จดั การฝึ กอบรมพนักงานในหลักสู ตรที่ จาเป็ นเพื่ อการปฏิ บตั ิ งานต่ างๆ อาทิ การ
วิเคราะห์สินเชื่อ ความรู ้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผล
- การปรั บปรุ งกระบวนการทางาน จากการที่ธนาคารได้นาหลักการและแนวคิ ดในการจัดการเพื่อบริ หาร
คุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึงได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องเหล่านี้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทัว่ ทั้งองค์กร
- การบริ หารจัดการความเสี่ ยงในการปฏิบัติงาน ธนาคารคานึ งถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งจะมี
ผลกระทบทั้งต่อลูกค้า ต่อชื่ อเสี ยงของธนาคารและผูเ้ กี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสู ตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning
อาทิ Informational Risk Management และ Business Continuity Management and Incident Reporting ซึ่ งพนักงานของเรา
ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรี ยนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการได้
ผลของการจัด อบรมเพื่ อ พัฒ นาพนักงานในด้า นต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมา ในปี 2557 พนักงานได้รั บการอบรมใน
ห้องเรี ยนโดยเฉลี่ยคนละ 21 ชัว่ โมง และการเรี ยน E-Learning โดยเฉลี่ยคนละ 5 ชัว่ โมง ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นการ
พัฒนา และยกระดับการเรี ยนรู ้ของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งผลดีโดยตรงต่อ
ธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
8.7.6 มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารได้ให้ความสาคัญในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยปฏิบตั ิตามมาตรการด้านความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด และกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทาการ รวมทั้งได้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของธนาคารเพิ่มเติม ดังนี้
 แนวทางตามกฎหมาย
1. ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาการ เพื่อทาหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับการกระทา และ/หรื อ สภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดจากเหตุอนั ทาให้เกิดการประสบ
อันตราย การเจ็บป่ วยของผูป้ ฏิบตั ิงานอันเนื่องมาจากการทางาน หรื อความเดือดร้อนราคาญอันเนื่องมาจาก
การทางาน หรื อเกี่ยวกับการทางาน
2. ธนาคารจัดให้มีการฝึ กซ้อมอพยพหนีอคั คีภยั ให้แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นอาคารสานักงาน เป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. ธนาคารจัดให้มีการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โดยใช้เครื่ องมือ-อุปกรณ์ดบั เพลิงพื้นฐานให้แก่
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูแ้ ทนประจาหน่วยงานต่างๆ
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4. ธนาคารจัดให้มีการตรวจสอบสภาพความมัน่ คง-แข็งแรง และปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ระบบ-อุปกรณ์
อาคารพื้นฐานและข้อกาหนดตามเทศบัญญัติ โดยผูต้ รวจสอบอาคารภายนอกตามที่กฎหมายกาหนดทุกปี
5. ธนาคารจัดให้มีแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจหลัก ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทยและจัดให้มีการ
ฝึ กซ้อม และรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1. ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยภายใน และบริ เวณโดยรอบอาคาร เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
และบันทึ กภาพในระบบดิ จิตอล (Digital) เก็บไว้โดยมี กาหนดเวลาไม่ต่ ากว่ามาตรฐานของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ระบบป้ องกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ และระบบดับเพลิ ง
อัตโนมัติ (Fire Alarm and Automatic Extinguisher) ภายในอาคารสานักงาน ศูนย์ขอ้ มูล -ศูนย์สารองข้อมูล
สารสนเทศ (Data Center and Disaster Recovery Center) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) และ
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation Systems)
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแล บริ การ จัดการระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบควบคุมความปลอดภัยของ
อาคาร ให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของธนาคาร ทุกวันทาการและวันหยุดตลอด 24 ชัว่ โมง
3. จัด ให้มี ก ารฝึ กอบรม และฝึ กซ้อ มการอพยพพนัก งานออกจากอาคารเมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ตามกาหนด
ระยะเวลามาตรฐานเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง จนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็ นอาคารที่มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 จากสานักงานที่ว่าการกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงาน
กับหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องในการฝึ กซ้อมทุกครั้ง
4. จัดให้มีมาตรการ เครื่ องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด และเครื่ องมือสื่ อสาร ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
ฉุกเฉิ น ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะทุกชนิ ด การตรวจสอบสิ่ งผิดปกติ
หรื อวัตถุตอ้ งสงสัย เป็ นต้น
5. จัดให้มีแผนประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั เอกชน เช่น กองทัพ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ การไฟฟ้ านครหลวง การประปานครหลวง ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์และการสื่ อสาร สถานี ตารวจ
ดับเพลิง โรงพยาบาล และสานักงานเขต จัดทาแผนให้ความช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
6. จัด การฝึ กอบรมพนัก งานด้า นการบริ หาร-จัด การอาคาร การบารุ งรั ก ษาระบบ-อุ ปกรณ์ อาคารพื้ นฐาน
โดยเฉพาะระบบควบคุมความปลอดภัย และจัดให้มีการทดสอบความพร้อมอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ธนาคารได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลอัตราการหยุดงานของพนักงานเนื่ องจากเกิดการเจ็บป่ วย อุบตั ิ เหตุ
โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิงาน พบว่าในปี 2557 ไม่มีการหยุดงานของพนักงานเนื่ องจากเกิดการเจ็บป่ วย หรื ออุบตั ิเหตุ
จากการปฏิบตั ิงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกากับ
ดูแลกิ จการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตั้งแต่ ปี 2549 รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่ อให้
พนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึ่ งคณะกรรมการได้ดูแล
และติดตามให้พนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตลอดมา
ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและองค์การสากลมาเป็ นแนวทางในการจัดทานโยบายเพื่ อให้
ธนาคารมี การบริ หารจัดการที่ ดียิ่งขี้ น ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปราศจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น
โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการได้กากับดูแลธนาคารให้ดาเนินธุรกิจตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ธนาคารกาหนด โดยถือเป็ น
ภาระหน้าที่สาคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อนาพาธุ รกิจของธนาคารให้ดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความมัน่ คง สร้างความมัน่ ใจแก่สาธารณชนในการลงทุนและสร้างมูลค่าของกิ จการให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องสาคัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการอนุมตั ิและตัดสิ นใจในนามของคณะกรรมการตามอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ จัด
ให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็ นประจา
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการสิ นเชื่อ
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9.2.1 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทั้งสิ้ น 4 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
15/15

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

13/15
10/15

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)

14/15

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
2. ทบทวน และนาเสนอ หรื ออนุมตั ิการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอานาจที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ทบทวน และนาเสนอแผนธุ รกิจใหม่ซ่ ึ งเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนใน
บริ ษทั อื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่ งนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารแบรนด์และการสื่ อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดาเนินงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEC) และให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็น
ที่เร่ งด่วนหรื อสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ หรื อดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่ วงที่ ทาให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิไว้
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งสิ้ น 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
2. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
3. พลเอก กมล แสนอิสระ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุม
14/14
14/14

กรรมการ

กรรมการอิสระ

13/14

โดยมีนางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง หรื อตามที่ จาเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ 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 ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน
(Compliance Function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชี ในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรื อ
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-Related and Other Services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดาเนิ นการสอบสอบสวนโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับพฤติ การณ์อนั ควรสงสัย และ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชี
ทราบ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามี
รายการหรื อการกระทา ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(2) กรณี ทุจริ ตหรื อข้อบ่งชี้วา่ อาจมีการทุจริ ต หรื อบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนิ นการแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบ
และการสั่งการของธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่ าเชื่ อถือของรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ในเครื อ การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกาหนดขึ้น เพื่อให้บริ ษทั ในเครื อถือปฏิบตั ิรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
9.2.3 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล มี จานวนทั้งสิ้ น 4 คน
ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
15/15
14/15

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ

15/15
14/15

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ นโดย
คาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่ อไปนี้ ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผูแ้ ทน ประธาน หรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ในกลุ่ม หรื อกิจการที่
ธนาคารมีสิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน
(ง) ผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. กลัน่ กรอง พิจารณาบุคคลสาหรับเสนอชื่ อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจ ารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งต่างๆ ตามข้อ 1
3. เสนอแผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. ทบทวนและติดตามให้มีการนานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ไปปฏิบตั ิให้เกิด
ประสิ ทธิ ผล และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบตั ิโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษทั ใน
กลุ่ม รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้าง
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมติคณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้ าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
การเพิ่มมูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การ
บริ หารความเสี่ ย งและผลการปฏิ บัติงานของแต่ ละบุ คคล และเที ยบเคี ยงได้กบั อัตราผลตอบแทนในตลาด และให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจานวนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ )
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3. อนุมตั ิค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้างของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(หรื อในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ )
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสู งสุ ด มีจริ ยธรรมตามแนวปฏิบตั ิที่เป็ น
สากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการดาเนิ นการและประสิ ทธิ ผลของการ
ดาเนินการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ เหมาะสม ตลอดจน
บทบาท ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้ าที่อนื่ ๆ
1. ดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่ กล่าวมาข้างต้น หรื อได้รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
2. จัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการทางานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร ผูถ้ ือหุ น้
และสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวนทั้งสิ้ น 4 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)
2. นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการ
กรรมการ

4. นายยัน อองรี แวน วาลเลน
(Mr. Jan Henri Van Wellen)

กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
ผูบ้ ริ หารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง)

การเข้ าร่ วมประชุม
12/13
12/13
10/13
12/13

โดยมี น.ส. อรนุช ตันติเมธ ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี การประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง หรื อตามที่ จาเป็ น โดยค าสั่งของประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
2.1 นาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงที่สาคัญ
เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ความเสี่ ยงด้าน
กลยุทธ์และด้านชื่อเสี ยง และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
2.1.1 ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
2.1.2 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมตั ิระดับความเสี่ ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของ
ความเสี่ ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้โดยอยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
2.1.3 อนุมตั ินโยบายและกรอบงานที่สาคัญเพื่อใช้กากับการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประเด็นเกี่ ยวกับการ
กากับดูแลความเสี่ 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) ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายและกรอบ
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 และการกากับขั้นตอนการปฏิบตั ิ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 องต่างๆรวมทั้งมาตรการในการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานเรื่ องที่ มีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้การนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5 ให้คาแนะนาในการพัฒ นาและการรั กษาไว้ซ่ ึ งวัฒธรรมที่ ส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม โดยผ่านทาง วิธีปฏิ บตั ิ (Procedure) การฝึ กอบรม และการปฏิ บตั ิ ของผูน้ า เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการกระทาของตนซึ่ งส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
2.6 ให้คาแนะนาในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้ระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
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9.2.5 คณะกรรมการสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสิ นเชื่อ มีจานวนทั้งสิ้ น 4 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
2. นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการ

4. นายยัน อองรี แวน วาลเลน
(Mr. Jan Henri Van Wellen)

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
ผูบ้ ริ หารธนาคาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง)

การเข้ าร่ วมประชุม
16/16
12/16
14/16
14/16

โดยมี นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสิ นเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสิ นเชื่อ
1. พิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
1.1 สิ นเชื่อ
1.2 การแก้ไขและการปรับปรุ งหนี้
1.3 การตัดจาหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
1.4 การเข้าซื้ อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ชาระหนี้ การจาหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ออกจากบัญชี
2. ทบทวนคาขออนุมตั ิสินเชื่อเฉพาะเรื่ องก่อนนาเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสิ นใจอนุมตั ิสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสิ นเชื่อในระดับบริ หาร
4. พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อและความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรายการการลงทุนหรื อความผูกพัน
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
9.2.6 คณะกรรมการและคณะทางานต่ างๆ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ (Management)
เพื่ อ สนับ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยภายใต้ข อบเขตอ านาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยอนุมตั ิ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ ประกอบด้วย
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ด้ านนโยบาย จานวน 7 คณะ ประกอบด้ วย
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มีหน้าที่ ดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กากับดูแลให้มีการทบทวนการดาเนิ นงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ของธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมตั ิแผนธุ รกิจ งบประมาณประจาปี และแผน
อัตรากาลัง รวมทั้งควบคุมจานวนพนักงานให้เป็ นไปตามแผน พิ จารณาและอนุ มตั ิ การลงทุน โครงการสาคัญต่างๆของ
ธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่ อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดาเนิ นการเพื่อกอบกูส้ ถานการณ์ ตลอดจน
แก้ไขปั ญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิ น รวมทั้งพิ จารณากลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั ในเครื อและทบทวนผลการ
ดาเนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
มีหน้าที่ วางหลักเกณฑ์และการปฏิ บตั ิ การในนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ให้ความ
เห็นชอบ / อนุมตั ิการทาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด การบริ หารเงิ น การบริ หารทุนทางเศรษฐกิจด้าน
ตลาด
3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ ยง
มีหน้าที่ ประเมินความถูกต้องและความพอเพีย งของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ทบทวนและรับรองหรื อ
อนุมตั ินโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสิ นเชื่ อ รวมถึง
เกณฑ์การอนุมตั ิสินเชื่อสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอานาจอนุมตั ิที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะพิจารณาสิ นเชื่อ
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสิ นใจอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ และความเสี่ ยง
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ รวมถึงอนุมตั ิ สินเชื่ อตามอานาจที่ ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบสาหรับสิ นเชื่ อที่ เกินอานาจ
อนุมตั ิก่อนนาเสนอคณะกรรมการสิ นเชื่อพิจารณา นอกจากนี้ คณะพิจารณาสิ นเชื่อสามารถมอบอานาจช่วงและมอบอานาจ
ในการลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะปรับปรุ งคุณภาพสิ นเชื่อ
มีหน้าที่ อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนี้ ทุกประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุมตั ิ
เรื่ องที่ เกี่ ย วข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ความเสี่ ย งจากการลงทุ น (Investment Risk) อนุ มตั ิ การปรั บโครงสร้ างหนี้
ทบทวนสถานะ แผนการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยูข่ ้ นั ตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรื ออยูร่ ะหว่างติดตามผลการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่คานึงถึงชั้นหนี้ หรื อลูกหนี้ที่เป็ น NPL และการตัดหนี้สูญทางบัญชี (Write off)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
มี หน้าที่ ดูแลให้มีการพัฒนาเครื่ องมื อ และเทคนิ ค เพื่ อใช้ในการวัดความเสี่ ยง อนุ มตั ิ มาตรฐานขั้นต่ าและแนว
ทางการปฏิ บตั ิ งานของความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ กาหนดค่ าเป้ าหมายสาหรั บดัชนี วดั ความเสี่ ยงหลัก กาหนดหรื อริ เริ่ ม
แผนการดาเนินการสาหรับเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่ได้รับรายงาน รวมทั้งอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่
7. คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สั งคม
มีหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึ กษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการดาเนิ นโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เป็ นนวัตกรรมของธนาคาร และให้ความเห็นชอบในการพัฒนา การก่อตั้ง โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็ น
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โครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกาหนด รวมถึงให้
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อให้โครงการสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย
ด้ านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริ หารและปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยี
ด้ านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่พิจารณาอนุมตั ิกรอบการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการกาหนด
ค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเงินเดือน การจ่าย
โบนัสและเงิ นรางวัลของพนักงานระดับที่ ต่ ากว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ หาร อนุ มตั ิ โครงสร้ างการจัดลาดับชั้นงาน (Job
Grade) การจัดตาแหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HR Transformation
รวมถึงโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ น กิ จกรรมด้า นความปลอดภัย รวมทั้ง พิ จ ารณาข้อบัง คับ และคู่ มื อว่ า ด้วยความปลอดภัย ในการทางาน
มาตราฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ด้ านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย
คณะทางานด้ านการจัดการพลังงาน
มีหน้าที่ ดาเนิ นการจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการ พลังงาน
ของอาคาร รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมหรื อจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึ กของบุคลากร และสนับสนุนในการดาเนิ นการต่างๆ
ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงพลังงาน และกฎหมาย
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการ
1) กรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดี ว่า กรรมการอิ สระมี ส่วนสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นอิสระให้กบั คณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบายในการพิจารณาเลือก
กรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชี พต่างๆ ที่ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่ เป็ น
อิสระ มีความเที่ ยงธรรมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลจะเป็ นผู ้
พิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมก่ อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่ กรณี ) เป็ นผู ้
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พิจารณาแต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็ นไปตามที่ ธนาคารกาหนดซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(3) ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
ธนาคารหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของธนาคารหรื อ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี
ของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
ส่ วนที่ 2 หน้า 120

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
2) กรรมการในคณะกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดอย่าง
ชัดเจนและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและกลัน่ กรอง
ผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของธนาคารและของทางการรวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว
ยังจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดาเนิ นธุ รกิจ มีความเป็ นผูน้ า พร้อมด้วยวิสัยทัศน์
และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถนาธนาคารไปสู่การเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์
สูงสุ ดของธนาคารด้วย
ในกรณี ตาแหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการที่จะมา
ดารงตาแหน่ งแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล โดยให้อยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
การแต่ งตั้งกรรมการโดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ธนาคารกาหนดให้ใช้วิธีการพิ จารณาแต่ งตั้งเป็ นรายบุ คคล โดย
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
3) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัท ภิ บ าลจะเป็ นผู ้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิ จ ารณาถึ ง ความต้อ งการความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นตามหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขอ ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยนั้นๆ และพิ จารณาผูท้ ี่ มีทกั ษะด้านวิชาชี พ ประสบการณ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน รวมทั้งไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มาดารงตาแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ที่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของทางการ
9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร”และ/หรื อผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทาหน้าที่ในการพิจารณาสรร
หาและกลัน่ กรองคัด เลื อกบุ ค คลที่ มีคุณ สมบัติ เหมาะสม ที่ จะด ารงตาแหน่ งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตาม
ข้อกาหนดและข้อบังคับของธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
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สาหรับการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ บริ หารลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ดาเนินการจัดทาแผนสื บทอดผูด้ ารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
ในกรณี ที่บางตาแหน่งได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะพิจารณาดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบวาระดังกล่าว
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย
ธนาคารกาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้งในด้านการจัดทาแผน
กลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย รวมถึงการ
จัดองค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของ
บริ ษ ทั ย่อยเพื่ อดู แ ลรั กษาผลประโยชน์ใ นเงิ นลงทุ นของธนาคาร โดยได้กาหนดนโยบาย “การกากับแบบรวมกลุ่ ม ”
(Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องในการจัดทางบการเงิ นรวมสาหรับบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในรู ปแบบและเนื้ อหาเดี ยวกันกับธนาคาร
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงิ นและบัญชี ดงั กล่าวมาเป็ น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย คือ การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ (Credit Risk Management)
รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) ซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ย่อย
3. นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บ ริ ษ ทั ย่ อ ยต้อ งด าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ ภายใต้จ ริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จและการมี
จรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิ จการของธนาคาร และ TMB
Corporate Governance Framework
4. นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่ อให้บริ ษทั ย่อยด าเนิ นการภายใต้นโยบายการต่ อต้า นคอร์ รั ปชั่นและนโยบายที่
เกี่ยวข้องของธนาคาร
5. นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
ส่ วนที่ 2 หน้า 122

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุนให้บริ ษทั ย่อยถือปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตาม
นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่
การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายการทาธุ รกิ จกับผูม้ ีผลประโยชน์เกี่ ยวข้องหรื อเกี่ ยวโยงกัน การปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบาย ประกาศและหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย การรู ้ จัก ตัว ตนของลู ก ค้า และการปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
6. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน
และส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิน ทั้งในด้านของการใช้ชื่อและเครื่ องหมายการค้าและการเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริ ษทั ย่อย
7. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานตรวจสอบ (ตรวจสอบและสอบทานสิ นเชื่ อ)
และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทภาระหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบ
บัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลบริ ษทั ย่อยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร
บริ ษทั ย่อยมีวฒั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2 การแต่ งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้การบริ หารจัดการและการควบคุมบริ ษทั ย่อยเป็ นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการกากับดูแล คณะกรรมการ
จึงกาหนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของบริ ษทั ย่อย การแต่ งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร (กรณี การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การเฉพาะบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจการให้สินเชื่ อหรื อธุ รกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายสิ นเชื่อทุกบริ ษทั ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยจะพิจารณานาเสนอกรรมการผูแ้ ทนจากผูบ้ ริ หาร
ของธนาคาร โดย
4.1 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนใหม่ ให้นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ โดย
ผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อ โดยแนวปฏิบตั ิอื่นที่
คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดขึ้นในอนาคต
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเดิม กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ ให้นาเสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริ หาร เข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้
ตามความเหมาะสม
6. กรณี มีกรรมการผูแ้ ทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อทาหน้าที่ เป็ นกรรมการ Lead
Director โดยจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป เพื่อเป็ นผูด้ าเนิ นการในการรวบรวม นาเสนอข้อมูล
และให้ความเห็นต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
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7. ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
8. พนักงานที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนต้องไม่มีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ในบริ ษทั ที่
ธนาคารส่ งเข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั
9.4.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผูแ้ ทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรู ปที่
เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของธนาคารใน
บริ ษทั ที่เป็ นกรรมการ
3. ติ ดตามและควบคุมการดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
ธนาคารและหน่ วยงานที่ กากับดูแลธนาคารกาหนด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งไม่ให้เกิ ดประเด็นที่
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริ ษทั ย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อการเปลี่ยนแปลงอื่ นๆ ที่ มีนยั สาคัญและอาจส่ งผลกระทบต่อ
ธนาคาร เช่ น การเพิ่ มทุ น/ลดทุ นของบริ ษ ทั ย่อ ย การซื้ อขาย/ควบรวมกิ จการ การเปลี่ ย นแปลงฐานะทางการเงิ น การ
เปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด/กฎเกณฑ์ทางการ/กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิ ทธิ ของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9.4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษทั ย่ อยต้ องขออนุมตั ิจากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุม
คณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั
5. การขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุ รกิจ / การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่าร้อยละ 15 ของ Net
Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ / หยุดพักชาระหนี้ / ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การกูย้ ืมเงินที่มีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ของ NTA และการทาสัญญาค้ าประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาด
รายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่ องอื่นๆ ที่ ของบริ ษทั ย่อย กรรมการผูแ้ ทน หรื อ หน่วยงานที่ กากับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุ รกิ จของ
ธนาคารและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูแ้ ทนอย่างมีนยั สาคัญ
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่ งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้ ธนาคารจึงได้กาหนดให้ฝ่ายรายงานทางการเงินและภาษี
เป็ นหน่วยงานเดียวที่ ทาหน้าที่ในการนาส่ งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสานักงาน ก.ล.ต.โดยได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อน
เวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อให้การกากับดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของธนาคารเป็ นไปตามกฏหมายและกฏระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กาหนดนโยบาย Confidential & Insider Information
and Conflicts of Interest เพื่อให้การดูแลในเรื่ องการเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการซื้ อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อกากับดูแลการซื้ อ/ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานซึ่ งอยู่ในตาแหน่งหรื อฐานะที่มีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของธนาคาร
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่ อตนเองและ/หรื อเพื่อบุคคลอื่น โดยกาหนดให้พนักงานที่ มีโอกาสได้รับข้อมูล
ภายในเป็ นประจา หรื อบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาส ห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ธนาคารในช่วงเวลาที่
กาหนด (Blackout period) ทั้งนี้ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานจะทาหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ ายจัดการ ในการบังคับใช้และให้มี
การทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้
กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินยั และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (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 ที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 11,428,000 บาท
 สานักงานสอบบัญชี ที่ผส
ู ้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบ
บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 495,000 บาท
9.6.2 ค่ าบริการอืน่ (Non-audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบพิเศษตามข้อกาหนดของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย รายงานสรุ ปกาไรขั้นต้นจากการดาเนิ นกิ จการแลกเปลี่ ยนตราสารและเงิ นตรา
ต่างประเทศ การตรวจสอบการให้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบข้อมูลการเงินสาหรับการ
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ออกหุ น้ กู้ การตรวจสอบตามข้อกาหนดในสัญญา Risk sharing Agreement และการตรวจสอบแบบจาลอง
ความเสี่ ยงสิ นเชื่อ ให้แก่
 ผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงินรวม 2,060,000 บาทและจะต้องจ่ายใน
อนาคต อันเกิ ด จากการตกลงที่ ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชี ที่ผ่า นมา เป็ นจานวนเงิ นรวม
2,850,000 บาท
 สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบ
บัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงิน 550,000 บาท
9.7 รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ธนาคารมีการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่ อมัน่ และความน่าเชื่ อถือ
ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในปี 2557 ธนาคารได้ดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ ดีอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ
มาตรฐานสากล โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1.

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ของตนอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งกาไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิ ในการเข้าประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ การแต่งตั้ง
หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรื่ องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การ
ลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นต้น โดย
ธนาคารจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผูถ้ ือหุ ้นชาว
ต่างประเทศเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในปี 2557 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันศุกร์
ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรี ยม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุ ม
ดังกล่าวนั้น ธนาคารได้คานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเข้าร่ วมประชุมเป็ นหลัก โดยธนาคารได้ดาเนิ นการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 ธนาคารได้แจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 50 วัน และได้เผยแพร่ หนังสื อ
นัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่ วน
ของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ” ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 35 วัน เพื่อ
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เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้มีเวลาในการศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ธนาคารได้มอบหมายให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มในรู ปแบบเอกสารที่ มีขอ้ มูลเช่ นเดี ยวกับที่ ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 22 วัน ซึ่ ง
มากกว่าที่กฎหมายกาหนด
ในหนังสื อเชิ ญประชุมมีการนาเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ในแต่ละวาระมี
การระบุรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานที่ จาเป็ นเพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นนามาแสดงตนในวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนพร้อมทั้งได้แนบรายงานประจาปี (Annual Report) ในรู ปแบบแผ่นซี ดี
(ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถขอรั บเป็ นรู ปเล่มได้) และเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ลงประกาศหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุ มแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ธนาคารได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
นอกจากนี้ ธนาคารได้อานวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน โดยติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้
จัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ดาเนินการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบี ยนแยกตามประเภทของผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มีความ
รวดเร็ วและถูกต้อง พร้อมจัดทาใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกราย รวมถึงได้อานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่ งผูถ้ ือหุน้ ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื้นที่จอดรถสาหรับ
ผูถ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ
ในวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 มีผถู ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
3,617 ราย จานวนหุ น้ 30,314,098,102 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 69.52 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการ
ธนาคารเข้าร่ วมประชุมจานวนทั้งสิ้ น 10 คน ประธานกรรมการธนาคารทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม โดยมีประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) และประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่ ช้ ี แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ เข้าร่ วมประชุม
ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การประชุ มตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ี แจงรายละเอียด
ต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ
อย่างชัดเจน ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ต่างชาติ ธนาคารไม่มีการริ ดรอนสิ ทธิ ใดๆ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มี
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ข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า และไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาภายหลังการประชุมเริ่ ม เป็ นต้น
ในระหว่างการประชุ ม ประธานได้ดาเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระและให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยง
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานให้ความสาคัญกับข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็น
จากผูถ้ ือหุ น้ โดยได้มีการชี้ แจงข้อซักถามที่สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนาข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง ธนาคารได้ดาเนิ นการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส โดยมีผแู ้ ทนจาก
บริ ษทั วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด คื อ นางสาวสวิตา ปี ตะวรรณ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั กฎหมายภายนอก และ
อาสาสมัครจากผูถ้ ือหุน้ คือ นายพีระศักดิ์ สิ ทธิ พิทกั ษ์ และนายสิ ทธิ ศกั ดิ์ วิไลกิจ ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบ
Inspector) วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุ กวาระ โดย
เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนทุกวาระ
ธนาคารได้จดั ให้มีการประเมินผลการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร เพื่อรวมรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ธนาคารจะได้นาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคารในครั้ง
ต่อๆ ไปให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากยิ่งขึ้น
เลขานุการบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยสรุ ปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุ น้ คาชี้ แจงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตลอดจนมติที่ประชุ มพร้อมคะแนนเสี ยง
อย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ เสร็ จสิ้ น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ ที่
11 เมษายน 2557 เวลา 19. 16 น. ในวันเดียวกัน โดยมติ ดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการ
ที่เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุ ม คาชี้ แจงที่ เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรื อข้อคิ ดเห็นโดยสรุ ป ส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่ ว ยงานทางการที่ เ กี่ ย วข้อ ง ภายใน 14 วัน นั บ แต่ ว ัน ประชุ ม พร้ อ มทั้ง เผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
(www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้จดั ให้มีการบันทึ กภาพบรรยากาศการประชุมในรู ปแบบ DVD เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม
สามารถติดตามการประชุมได้ โดยธนาคารได้ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของธนาคารในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ สนใจให้สอบถามได้ที่
ธนาคาร
2.

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเท่าเทียมกันทั้งผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและ
เสมอภาค โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
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สิ ทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แต่ งตั้งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการเกี่ ยวกับงานทะเบี ยน
หลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการการซื้ อ ขาย หรื อโอนหุน้
สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไรของธนาคาร
ธนาคารได้จดั สรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปันผล ซึ่ งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น ธนาคารคานึ งถึงการ
สร้ างความเจริ ญเติ บโตของผลการดาเนิ นงานที่ ยงั่ ยื นอย่างต่ อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขี ดความสามารถของ
ธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่นไขต่างๆ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงานอย่ างสมา่ เสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผูถ้ ื อหุ ้นให้ได้รับข้อมูลข่ าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บน
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ให้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มแก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่
สามารถมาเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของธนาคารซึ่ งไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุ มเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ดว้ ยเช่นกัน
สิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารให้สิทธิ การออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ ถืออยู่โดยหนึ่ งหุ น้
มีสิทธิ เท่ากับหนึ่ งเสี ยง การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยง
ข้างมากเป็ นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณี ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสี ยง ธนาคารจัดให้มี
การใช้บตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถลงคะแนนเสี ยงได้
ตามที่ตอ้ งการ ธนาคารได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงและดาเนิ นการ
นับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผล
คะแนนการออกเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนการออกเสี ยงเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง และจานวนบัตรเสี ย รวมทั้งธนาคารได้บนั ทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสี ยงในแต่ละวาระไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
สิ ทธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุ น้ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคล
เพื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้า 3 เดื อน ก่ อนวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม เป็ นต้นไป พร้ อมแสดง
รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการไว้บนเว็บไซต์
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ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่ วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการล่วงหน้า”
สิ ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ แต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ธนาคาร
กาหนดให้มีวาระการพิ จารณาเลื อกตั้งกรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุ คคล ซึ่ งผูถ้ ื อ หุ ้นมี สิทธิ ที่ จะเลื อกบุ คคลที่ เห็ นว่า มี คุณ สมบัติ เหมาะสม เข้ามาทาหน้าที่ กรรมการเพื่ อดูแลรั กษา
ผลประโยชน์แทนตน ทาให้เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ธนาคารให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
สิ ทธิในการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุ กครั้ ง ธนาคารกาหนดให้มีวาระการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ที่เสนอ
เข้า รั บ การแต่ ง ตั้ง รวมทั้ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ค่ า ตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี ที่ มี ข ้อ มู ล เพี ย งพอที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถใช้
ประกอบการพิจารณา
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการ
ค้า ผูล้ งทุน หน่วยงานทางการ ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยธนาคารกาหนดแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน และครอบคลุมถึง
สิ ทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัว่ ถึง ธนาคารจัดให้มีช่องทางแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในการส่ งความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยนให้กบั ธนาคารได้ ในปี 2557 ธนาคารได้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
นโยบายต่ อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย ผูล้ งทุน
สถาบัน รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และออก
เสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นและการเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่ งกาไร ตลอดจนสิ ทธิ ในการ
รับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน และข่าวสารสาคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สม่าเสมอและทันเวลา
แนวปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ” และ “การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน”)
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารมี นโยบายดู แลพนักงานทุ กคนให้ไ ด้รั บการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความสามารถให้เ กิ ด ศัก ยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานสูงสุ ด ธนาคารจัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน กระบวนการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และการลงโทษพนักงาน
ธนาคารได้พิจารณาบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม ธนาคารเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของพนักงานและ ส่ งเสริ มการทางาน
เป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน
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แนวปฏิ บัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
ในสถานที่ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจาห้องพยาบาลตลอด
ทุกวันที่ อาคารสานักงานใหญ่ โดยจะมี แพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่ เจ็บป่ วยทุ กวัน การจัดให้มีสวัสดิ การค่ า
รักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณี ผปู ้ ่ วยนอก) ที่ เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรั ฐบาลและเอกชน โดย
พนักงานจะได้รับอัตราวงเงิ นค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี จัดตั้งกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพแบบ Employee's Choice เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชีวิตการทางาน การทาประกันชี วิตกลุ่ม การทา
ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการทาประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุ รกิจของธนาคาร
จัดให้มีสวัสดิ การเงิ นกูป้ ระเภทต่างๆ เพื่อช่ วยเหลือและบรรเทาความเดื อดร้อนของพนักงาน รวมทั้งสิ นเชื่ อสวัสดิ การ
พนักงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอในทุกระดับ ทั้ง
การจัดอบรมภายในธนาคาร การอบรมผ่านระบบ E-Learning และการส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกธนาคาร
ทั้งนี้ สามารถดูร ายละเอี ย ดการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานได้ภ ายใต้หัวข้อ “ผลตอบแทนของบุ คลากร” “การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล” และ “มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน”
นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับ
บริ การและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ มีความหลากหลายและดีที่สุด สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ น
อย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า
แนวปฏิ บัติต่อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่
ลูกค้า ธนาคารมีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริ การลูกค้าได้ทุกวันตลอดเวลา และเป็ นระบบที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
และมีความยืดหยุ่นสู ง เช่น ระบบ Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking และ SMS Notification ที่ให้บริ การ
ลูกค้าในการทาธุ รกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านช่องทาง Internet และ ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน แบบ Anytime
Anywhere ได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าในยุคปัจจุบนั และอนาคตได้เป็ นอย่างดี
ธนาคารได้พฒั นาผลิตภัณฑ์และบริ การ “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 และอีกบริ การหนึ่ งคือ “No Slip” ซึ่ งเป็ นบริ การ
ฝาก ถอน โอน เงินสดโดยลูกค้าไม่ตอ้ งกรอกฟอร์ม เพียงแค่แจ้งความประสงค์ในการทาธุ รกรรมและเซ็นชื่ อเท่านั้น ซึ่ งเป็ น
การอานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างสู ง
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัด ให้มีหน่ วยงานรั บ ผิด ชอบในการให้คาแนะนาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์ การบริ การ การให้
คาปรึ กษา วิธีการแก้ไขปัญหา และการรับข้อร้องเรี ยน โดยลูกค้ามัน่ ใจได้วา่ ธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่
นาข้อมูลของลูกค้าไปเปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
นโยบายต่ อคู่ค้า
ธนาคารมี น โยบายด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ คู่ ค ้า ในลัก ษณะการเป็ นพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ต่ อ กัน และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน ในการคัดเลือกคู่คา้ ธนาคารได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด มีความโปร่ งใส ปราศจากการ
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ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งในด้านการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐานเข้าไปใน
ทะเบียนผูข้ าย (Vendor List) และมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่า หรื อเช่าซื้ อ
แนวปฏิ บัติต่อคู่ค้า
ธนาคารกาหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ดังนี้
1. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่ อสัตย์ เป็ นอิสระ และ
โปร่ งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการจัดซื้ อและ
การจัดจ้างไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็ นพนักงาน กรรมการ หุ น้ ส่ วนหรื อ
ที่ปรึ กษาในบริ ษทั ผูข้ าย ไม่วา่ จะได้รับค่าตอบแทน หรื อไม่กต็ าม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสิ นจ้างจากผูข้ ายไม่ว่าจะ
เป็ นรู ปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อสิ นน้ าใจ
4. กรณี พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ /หรื อของกานัล
จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบเรื่ อง การรับของขวัญ ของกานัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ได้กเู้ งินจากหรื อให้กยู้ ืมแก่
ผูข้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่ อผูร้ ่ วมคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรื อข้อมูล
ด้านเทคนิ คของการจัดหานอกเหนื อจากข้อมูลสาธารณะ ของผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกให้ผทู ้ ี่ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้ องกันความไม่โปร่ งใสของการคัดเลือกผูข้ ายและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผขู ้ ายทุก
รายที่ได้เข้าร่ วมในการเสนอราคา
นโยบายต่ อเจ้ าหนี้
ธนาคารมี นโยบายรั กษาและปฏิ บตั ิ ต ามเงื่ อนไขที่ มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครั ด ธนาคารจะต้องชาระคื นเงิ นกูแ้ ละ
ดอกเบี้ยให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง
อย่างเคร่ งครัดโดยไม่ใช้เงินกูย้ ืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
แนวปฏิ บัติต่อเจ้ าหนี ้
ธนาคารได้ดาเนินธุรกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหนี้ มีความมัน่ ใจในฐานะ
ทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดีของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่
ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารมี นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้าโดยดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบกติ กาของการแข่งขันที่ เป็ นธรรม บน
พื้นฐานการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่ทาลาย ทาให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน
หรื อจากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิ บัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การให้
สิ นบนหรื ออามิสสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรื อไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ส่ วนที่ 2 หน้า 132

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

นโนบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลาหรื อ
ตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บัติต่อผู้ลงทุน
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส”)
นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบี ยบของ
หน่ วยงานทางการที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด และให้ความร่ วมมือต่อหน่ วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่น การปฏิ บตั ิตาม
กฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
นโยบายต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุรกิจควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และสนับสนุน
ช่ ว ยเหลื อ ในกิ จกรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพของสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งยัง่ ยื น รวมทั้งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ ธนาคารได้จดั งบประมาณส่ วน
หนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อดาเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวปฏิ บัติต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
นโยบายการปฏิบัตติ ามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน ธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
มนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิ ด
เชื้ อชาติ ภาษา อายุ การศึ กษา สถาบัน เพศ ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล และฐานะทาง
เศรษฐกิ จหรื อสังคม โดยธนาคารได้กาหนดนโยบายในการปฏิ บตั ิ เรื่ องการปฏิ บตั ิ ตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
ธนาคารดาเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทาการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์
หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบ
การใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงานเพื่อป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่เกี่ ยวข้อง
กับการทางาน
แนวปฏิ บัติการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
ในการปฏิ บตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฏหมายต่อกรมทรัพย์
สิ นทางปั ญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่
ไม่วา่ จากสาเนาหรื อต้นฉบับทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อนาโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิ ทธิ์ ของธนาคาร / ไฟล์ EXE / เพลง / เกมส์ /
ลิงค์อื่นๆ ที่ติดตั้งได้ทนั ที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
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นโยบายการป้ องกันการทุจริต การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น และการให้ และรับสิ นบน
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และการให้
และรับสิ นบน ธนาคารมีการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลด
ความเสี ยหายที่ เ กิ ดจากการกระทาทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น เพื่ อเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้มีมาตรการป้ องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดทาง
กฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้ องกันคุม้ ครองผูท้ ี่ปฏิเสธหรื อผูแ้ จ้งการกระทาการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ การให้และรับ
สิ นบน ให้ได้รับความปลอดภัย เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) นโยบาย
การต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) และ TMB Bank Minimum Standard - Anti-Money Laundering /
Combating of financing Terrorism (ALM/CFT) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสาคัญในการห้ามให้หรื อรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจ หรื อการห้ามจ่ายสิ นบน
ในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคารมีการจัดทานโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และต่อต้าน
การให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือการร้ องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพนักงาน
เพื่ อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของธนาคารสามารถติ ดต่ อสื่ อสาร แจ้งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ในกรณี ที่พบเห็ นการกระทาที่ ไม่
ถูกต้อง เช่น การปฏิบตั ิผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ธนาคารจัดช่ องทางเพื่ อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อข้อ
ร้องเรี ยนได้ถูกส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ ว และจะมีการแจ้งกลับให้
ทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปอง
ร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกัน ซึ่ งในการพิ จารณารายการดังกล่าว ธนาคารดาเนิ นการสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของ
ทางการที่ เกี่ ยวข้อง โดยกาหนดให้มีการพิ จารณารายการเหล่านี้ เสมื อนเป็ นการทารายการที่ กระทากับบุ คคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับพนักงาน เพื่อให้
การทาธุ รกรรมที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับกฏเกณฑ์
ทางการที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี (Annual Report)
นอกจากนี้ ในการพิจารณาวาระที่ มีกรรมการท่านหนึ่ งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสี ย ธนาคารกาหนดให้
กรรมการท่ า นนั้น จะต้อ งแจ้ง การมี ส่ ว นได้เ สี ย ของตน อย่ า งน้อ ยก่ อ นการพิ จ ารณาวาระนั้น ๆ และให้ เ ลขานุ ก าร
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คณะกรรมการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุ มพิจารณาใน
วาระนั้น
นโยบายการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและมาตรการป้ องกันการนาข้อมูลภายในธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การนา
ข้อมูลหรื อความลับของธนาคารหรื อลูกค้าไปใช้ในการทาธุ รกิ จแข่งขันกับธนาคารหรื อลูกค้าของธนาคาร หรื อการหา
ประโยชน์จากอานาจหน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้งห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 15 วันก่อนการเผยแพร่ งบ
การเงินหรื อข้อมูลที่สาคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่าง ๆ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ หารหรื อเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่
บริ หารหรื อเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงินและวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริ หารเงิน รวมทั้งบุคคลที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกาหนด มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร
ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สานักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์น้ นั ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ธนาคารจัดให้มีการทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่
สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการธนาคารเป็ น
ประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้มีการจัดทารายงานสรุ ปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่าง ๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการควบคุ มภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิ การ และจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะทาหน้าที่ สอบทานระบบการ
ควบคุ มภายใน โดยมี หน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อให้เป็ นไปอย่า ง
ถูกต้องตามระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการตรวจสอบ
ของธนาคารมีความครอบคลุมในทุกๆ ด้านทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริ หาร การดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี
จึงมัน่ ใจได้วา่ ผลประโยชน์ของธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึ งข้อประพฤติ ปฏิ บตั ิ ที่ดีงามเพื่ อรักษา ส่ งเสริ มเกี ยรติ คุณ และชื่ อเสี ยงของธนาคาร
คณะกรรมการได้จดั ให้มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงาน โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมี
หน้าที่ ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัดเพื่อเป็ นหลักประพฤติ อนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ทางานประจาวันอันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ส่ วนที่ 2 หน้า 135

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ นและที่ ไม่ใช่ ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จและผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริ งอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบ
ธุ รกิ จและสถานะทางการเงิ นที่ แท้จริ งของธนาคาร เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน
เช่น การจัดส่ งรายงานทางการเงิ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กาหนด โดยงบการเงินของ
ธนาคารไม่มีรายการที่ผสู ้ อบบัญชี แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่ อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก
ตลาดหลักทรั พย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. ธนาคารมี การจัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารเพื่ อให้ผลู ้ งทุ นทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นกับฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ
ธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี และการเปิ ดเผยข้อมูลการถื อครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและ
ต่ า งประเทศ โดยค านึ งถึ ง คุ ณ ภาพ ความถูก ต้อง ครบถ้ว น โปร่ งใส ความเพี ย งพอ และทันต่ อเหตุ ก ารณ์ ข องข้อ มู ล
สารสนเทศของธนาคารที่ เปิ ดเผยให้แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้
พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้ แจงผลการดาเนิ นงานรายไตร
มาสและรายปี ตลอดจนเข้าร่ ว มประชุ มสัมมนากับนักลงทุ นและนัก วิเ คราะห์ หลักทรั พ ย์ท้ งั ในและต่ า งประเทศอย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อการดาเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้จดั ให้มีหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่ อทาหน้าที่ ติดต่ อสื่ อสารกับนักลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุน การ
สร้างความเชื่อมัน่ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้
ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์
02-299-1178 โทรสาร 02-299-1211 หรื อ Email address ที่ investor.rel@tmbbank.com หรื อ เว็บไซต์ธนาคารที่
www.tmbbank.com หรื อหากต้องการสอบถามข้อมูลผูถ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริ การคณะกรรมการธนาคาร
และผูถ้ ือหุ ้น บรรษัทภิ บาล ชั้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-299-2769
โทรสาร 02-299-2758
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ในปี 2557 ธนาคารนาเสนอเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงาน ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบการเข้ าพบ
จานวนครั้ง จานวนบริษทั
จานวนราย
การเข้าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว (One-on-one Meeting)
37
41
77
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Group Analyst and Investor Meeting)
13
147
191
การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน (Non-deal Roadshow)
5
43
69
รวม
55
231
337
เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่ องทางที่ สะดวกและรวดเร็ วที่ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้
ดุลยพินิจและประมาณการตามความจาเป็ นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มีและดารงไว้ซ่ ึ งระบบบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของธนาคารและป้ องกันความเสี่ ยงจากการดาเนินงานหรื อการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งสิ้ น เป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวปรากฎไว้ใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) ทั้งนี้ ธนาคารได้จดั ทารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของธนาคารดังปรากฎไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report)
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ธนาคารกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย ประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ คณะกรรมการมีจานวนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
กาหนด พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีการถ่วงดุลอานาจที่ เหมาะสม ไม่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอานาจโดยไม่มีขอ้ จากัด
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยในจานวนที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่
ธนาคารกาหนด และเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่ มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
จากหลากหลายสาขา จานวน 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ
จานวน 4 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 7 คน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 1 คน
ทั้งนี้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถมัน่ ใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ ได้อย่างเป็ น
อิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดการประชุมเดื อนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุ ม
วาระพิ เศษเพิ่ มเติ มตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่ งกาหนดการประชุ มทั้งปี เป็ นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ ละคนได้
รับทราบเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุ มได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและ
เห็นชอบเรื่ องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ธนาคารจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ทาการก่ อนวันประชุ มเพื่ อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึ กษา พิ จารณา และตัดสิ นใจข้อมูลในเรื่ องต่ างๆ มาก่ อน
ล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้อมูลที่ จาเป็ นเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่ เข้าวาระการประชุ มจากฝ่ าย
จัดการได้ การประชุ มจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวนาเข้าสู่ วาระการประชุ มการประชุ ม
ดาเนินไปตามลาดับวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนตัดสิ นใจ โดยการออกเสี ยงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็ นเอกฉันท์ส่วนใหญ่
ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสรุ ปเป็ นมติ ที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วม
ประชุมในวาระนั้น และจะไม่ออกเสี ยงใดๆ
เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูด้ ูแลการจัดทารายงานการประชุ ม การจัดเก็บเอกสารอย่า งเป็ นระเบี ยบเพื่ อการ
ตรวจสอบ รวมทั้งการจัด ส่ งรายงานการประชุ มให้แ ก่ หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย”
การประชุมระหว่ างกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิสระได้มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่ วมกันโดยปราศจากการมีส่วนร่ วม
ของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ
การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการอิสระ
ธนาคารจัดให้กรรมการอิสระมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย เพื่อ
อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยูใ่ นความสนใจ
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การแบ่ งแยกตาแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารกาหนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะต้องมิใช่ บุคคลเดี ยวกันเพื่อป้ องกันมิให้เกิ ด
สถานการณ์ ที่บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งมี อานาจอย่า งไม่มีขอ้ จากัดและให้มีการถ่วงดุ ลอานาจอย่างเหมาะสม โดยประธาน
กรรมการจะไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
จะไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานปกติ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คื อ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ท้ งั หมด ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ซึ่ งกรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารกาหนดจานวน
บริ ษทั ที่ กรรมการแต่ ละคนจะไปดารงตาแหน่ งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษทั ดังนี้
1. กรรมการธนาคารจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ ไม่เกิน 5 บริ ษทั
2. กรรมการธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม อย่าง
ใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้อีกไม่เกิ น 3 กลุ่มธุ รกิ จ ทั้งนี้ การเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริ ษทั หากเป็ นบริ ษทั ที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นบั แต่ละบริ ษทั เป็ นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกาหนดของทางการ
และระเบียบของธนาคาร
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะปฏิ บตั ิ งานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการธนาคารให้ดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั อื่นได้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและผูน้ าของคณะกรรมการ โดยทาหน้าที่
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคารเพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งเป็ นผูม้ ีเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ าย
เท่ากัน
บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนิ นกลยุทธ์และดาเนิ นงานของธนาคารให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น
ภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูท้ ี่ มีความรับผิดชอบสู งสุ ดต่อการดาเนิ นงาน
ของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทที่ สาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิ จของธนาคาร รวมทั้งการกาหนดกล
ยุทธ์ดาเนิ นงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จและการแข่งขัน โดยในรอบปี คณะกรรมการ
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ธนาคารมีการทบทวนกลยุทธ์เป็ นประจาสม่าเสมอเพื่อให้กลยุทธ์สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ภายใต้ธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังทาหน้าที่
ติ ดตามให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนงานตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้วยความ
โปร่ งใส (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการธนาคาร”ในหัวข้อ 8.2)
คณะกรรมการชุดย่ อย
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” ในหัวข้อ 9.2)
เลขานุการบริษทั
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “เลขานุการบริ ษทั ”ในหัวข้อ 8.4)
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”ในหัวข้อ 8.6.1)
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัด ให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการธนาคาร เพื่ อสะท้อนถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี ที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมิ นจะครอบคลุ มประเด็นต่ า งๆ ประกอบด้วย โครงสร้ า งของคณะกรรมการ การประชุ ม
คณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1 .การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสิ นเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดารง
ตาแหน่ งในคณะนั้นๆ รวมถึ ง กรรมการธนาคารคนอื่ นๆ (โดยสมัครใจ) และผูบ้ ริ หารของธนาคารที่ ไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย
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การพัฒนากรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัด ให้มีการปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม่ทุกครั้ งที่ มีการเปลี่ ย นแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่ มือกรรมการ
เอกสารและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
กรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการในเรื่ องต่างๆ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
• การให้ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร หนังสื อสาคัญธนาคาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของธนาคาร
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ วาระการดารงตาแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นต้น
• การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับกฏ ระเบี ยบ และข้อพึ งปฏิ บตั ิ ของกรรมการ ได้แก่ กฎระเบี ยบทางการที่ เกี่ ยวข้องกับ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ของธนาคารที่ เกี่ ยวข้องกับกรรมการ สรุ ปข้อควรระวังที่ สาคัญและข้อพึ งปฏิ บตั ิ ที่ดี
สาหรับกรรมการ ข้อเตื อนใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
สาหรับกรรมการ เป็ นต้น
• การจัดให้มีการพบปะหารื อกับผูบ้ ริ หารของธนาคาร เพื่ อสอบถามข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ ร กิ จของ
ธนาคาร
การฝึ กอบรม
ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ ธนาคารสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร
Director Certification Program (DCP) และหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสู ตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรื อการดาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดย
ธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปั จจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสู ตร DCP จานวน 6 คน และผ่าน
การอบรมหลักสู ตร DAP จานวน 4 คน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั หลักสู ตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
สาหรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พานักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่ งเที ยบเคียงได้กบั หลักสู ตรของสมาคม IOD รวมทั้งธนาคารยังสนับสนุ นให้เข้า
อบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในปี 2557 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการ
หลักสู ตรอบรม
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
1. Director Certification Program Update
2. Role of the Chairman Program
3. Advanced Audit Committee Program
4. Anti-Corruption for Executive Program
นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
Director Accreditation Program
พลเอก กมล แสนอิสระ
Anti-Corruption for Executive Program
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แผนสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหาร (Succession Plan)
ธนาคารกาหนดให้การสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคคลากรซึ่ ง
เชื่ อมโยงกับวิสัยทัศ น์ พันธกิ จ และเป้ าหมายทางธุ รกิ จ ธนาคารได้มีการจัด เตรี ย มบุ ค ลากรทดแทนในระดับประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารของธนาคารเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น และช่วยให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่องได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

ส่ วนที่ 2 หน้า 142

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

10.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความมุ่งมัน่
ในการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยพร้อมเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนในโครงการและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพของ
สังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
ธนาคารได้จดั ให้มีหน่ วยงานกิ จกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน สังกัดสื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร ในการทาหน้าที่
ดูแ ลและส่ งเสริ มให้การด าเนิ นโครงการกิ จกรรมสังคมอย่า งยัง่ ยื นและให้เ ป็ นไปอย่า งต่ อเนื่ อง รวมทั้งสนับสนุ นให้
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารมีส่วนร่ วมเป็ นจิตอาสาในโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุมชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ของธนาคาร (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม”)
10.1 นโยบายการความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารมี นโยบายให้การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเป็ นไปด้วยความรั บผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (Stakeholders)
สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ธนาคารมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิ จเพื่ อให้มีผลประกอบการที่ ดี โดยพร้อมใช้ศกั ยภาพที่ มี อยู่อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองการเติบโตในระยะยาว อันจะเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู ้
ถือหุน้ และนักลงทุนทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอ
โดยธนาคารพร้อมเปิ ดเผยข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลา
หรื อตามเวลาที่เหมาะสม ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนได้พิจารณาถึงผลประกอบการที่ ชดั เจน รวมถึงแนวโน้มการดาเนิ น
ธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงโดยมีการกาหนดกรอบความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่ยอมรับได้
อย่างชัดเจน อีกทั้งมีความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่ลงทุนสามารถเชื่ อมัน่ ได้ว่าธนาคารไม่มีการดาเนิ นธุ รกิจที่
ขัดแย้งกับแนวคุณธรรมสากล
ลูกค้ า
การให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อการตอบสนองความต้องการในการบริ การ
และผลิตภัณฑ์อนั หลากหลายของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดและสานสัมพันธภาพอัน
ดีแก่ลูกค้าต่อไป ธนาคารยึดมัน่ ในพันธกิ จขององค์กรคือ Make THE Difference โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์อย่าง
แท้จริ งให้กบั ลูกค้ารวมถึงเป็ นผูน้ าในการให้บริ การทางการเงิ นใหม่ๆ ของประเทศไทย ซึ่ งสอดคล้องกับอัตตลักษณ์ของ
องค์กรที่ตอ้ งการปลูกฝังให้พนักงานสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าของธนาคาร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
(1) รับรู ้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
(2) เข้าใจผลิตภัณฑ์ บริ การ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อนาเสนอสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้า
(3) ให้บริ การที่สะดวกและรวดเร็ วเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
(4) พร้อมที่จะทาในสิ่ งที่ทา้ ทายเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
(5) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดัง่ เช่นเป็ นของตนเอง
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พนักงาน
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่าและเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสู่ ความสาเร็ จของธนาคารโดยธนาคารพร้อมให้การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้เกิดศักยภาพสูงสุ ด ไม่วา่ จะเป็ นการจัดให้มีสภาพการจ้าง แต่งตั้ง และ
โยกย้ายพนักงานที่ ยุติธรรมเพื่ อโอกาสเติ บโตในหน้าที่ การงานอย่างเท่ าเที ย ม การได้รับผลตอบแทนและสวัสดิ การที่
เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี และมองเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็น นอกจากนี้ ธนาคารยังดูแลเอาใจ
ใส่ พนักงานอย่างทัว่ ถึง มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้
ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน
นอกจากนี้ ธนาคารยังปลูกผังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY อันประกอบด้วย การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
(Customer Centricity) การสื่ อสารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communications) การมุ่งมัน่ สร้างความสาเร็ จ (High Performance)
การรู ้จกั บริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) และการยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity) ซึ่ งถือเป็ นรากฐานสาคัญของ
ธนาคารที่ จะช่ วยให้พ นักงานทุ กคนมี วิสัย ทัศ น์ต่ อเป้ าหมายขององค์กรไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อร่ ว มเป็ นพลังที่ จ ะ
ขับเคลื่อนให้ธนาคารก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไปอย่างมัน่ คง
ธนาคารมี นโยบายทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มุ่งมัน่ จะสร้ างให้เ ป็ นองค์กรที่ สามารถดึ งดู ด และรั กษาบุ ค คลากรที่ มี
คุณภาพเพื่อร่ วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วย ความก้าวหน้าที่ชดั เจน (Clear Career) การชื่ นชมผลการ
ปฎิบตั ิงาน (Performance Recognition) การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด (Best Development) และการสร้างวัฒนธรรม Make
THE Difference (Make THE Difference Culture)
คู่ค้า
ธนาคารให้ความสาคัญในการทาธุ รกิ จร่ วมกับคู่คา้ ด้วยการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจที่ดีต่อกันอย่างยาวนานและ
ยัง่ ยืน โดยได้กาหนดนโยบายในการปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างชัดเจนและปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครัด มี กระบวนการที่ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกันในทุกๆ ด้าน
เจ้ าหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด โดยควบคุมดูแลให้มีการชาระ
คืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา อีกทั้งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ใช้เงินกูย้ ืม
ไปในทางที่ ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของการกูย้ ืมเงิ น นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ เจ้าหนี้ พึง
ทราบให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความมัน่ ใจในฐานะทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้ ที่ดีของ
ธนาคาร
คู่แข่ งขัน
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิ จอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรี โดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริ ยธรรม ไม่ทาลาย ทา
ให้เสี ยหาย ขัดขวาง กี ดกัน หรื อจากัดการประกอบธุ รกิ จของคู่แข่ งขัน อี กทั้งยังพร้ อมส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของ
ธนาคารพาณิ ชย์โดยรวมร่ วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ตลาดการเงินของไทย
หน่ วยงานทางการ
ธนาคารให้ความเคารพและยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด และให้ความร่ วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี
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นอกจากนี้ ธนาคารยังพร้อมให้ความร่ วมมือที่จะส่ งเสริ มการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญ
ของประเทศ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่ชดั เจนตามมาตรฐานสากล เช่น การปฏิบตั ิตามกฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
โดยสรุ ป ในการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ดังที่ ได้กล่าวมา ธนาคารมีหลักการในการดาเนิ นการ
8 ประการ ดังนี้
การประกอบกิจการเพือ่ ความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายเพื่อให้มีความโปร่ งใสในการประกอบกิ จการ รวมถึ งการบริ หารจัดการ การติ ดต่ อการค้า
สร้ า งความเชื่ อถื อมัน่ ใจให้กับผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย ทั้งหมด และมี การจัด การที่ ดีใ นการบริ หารข้อมูลด้า นการค้าที่ เ ป็ น
ความลับ มีการพัฒนานโยบายและกระบวนการที่จะจัดการกับการประกอบการการค้าและบริ การอย่างเป็ นธรรม
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการมีนโยบายป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) ที่
เข้มงวดเพื่อลดความเสี ยหายที่เกิดจากการกระทาทุจริ ต โดยมีการกาหนดมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยผลักดันให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร รวมถึงป้ องกัน
มิให้บุคคลภายนอก มาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดทางกฎหมายดังนี้
1. การกาหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
2. การกาหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้ องกันและการตรวจจับทุจริ ต
3. การสร้างเครื อข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริ ตเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารในการ
ร่ วมกันและประสานงานการดาเนินกิจกรรมป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4. การกาหนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การกาหนดมาตรการเพื่ อสร้ างความตระหนักถึ งความเสี่ ย งอันเนื่ องมาจากการทุ จริ ตแก่ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน รวมถึงกาหนดสิ่ งที่คาดหวังจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญในการห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ หรื อการตกลงทาง
ธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การละเมิดสิ ทธิ มนุษย์ชน (Human Rights) เป็ นเรื่ องที่ ธนาคารให้ความใส่ ใจต่อสิ ทธิ อนั พึงมีพึงได้อย่างเท่าเทียม
กันของพนักงาน พร้อมทั้งไม่กระทาการที่เป็ นการเลือกปฏิ บตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งด้วยเพราะความ
แตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ การศึ กษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของ
บุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่ งเสริ มพนักงานในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง มีการบริ หารจัดการพนักงาน
สัมพันธ์ และการจัดทานโยบายด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน สนับสนุ นการจัดสิ่ งแวดล้อมในการทางานที่ ดี เช่ น
ชมรม และกิจกรรมในกลุ่มพนักงาน
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารมีนโยบายในการยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางถือเป็ นพันธกิจขององค์กรที่ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน และบริ การที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และช่วยขจัด
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ปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าต้องเผชิญ รวมถึงทาความเข้าใจในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ให้
คุณค่าอย่างแท้จริ งต่อลูกค้าต่อไป
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
การสนับสนุนการดาเนิ นการของชมรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการดาเนิ นนโยบายในการกาหนดให้มีมาตรฐาน
การทางานที่มีความปลอดภัยในสถานที่ทางาน ล้วนเป็ นเรื่ องที่ ธนาคารให้การส่ งเสริ มเพื่อการพัฒนาชุมชน และครอบครัว
ของพนักงานให้มีชีวิตในการทางานที่ดี
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารให้ค วามส าคัญในการมี ส่ ว นช่ วยดู แ ลรั กษาสิ่ งแวดล้อมจากการวางนโยบายด้า นสิ นเชื่ อที่ มี ค วาม
ระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดการอาคารและสถานที่ให้
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องตามหลักการของ United Nation Global Compact (UNGC) เพื่อลดภาระการทาลาย
สิ่ งแวดล้อม
นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
เป้ าหมายของธนาคารคื อ การนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ที่ เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างอย่างเข้าใจ และสนับสนุนการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่ าวมา สามารถสรุ ปการดาเนินการตามหลักการกับผู้มสี ่ วนได้ เสี ยของธนาคารได้ ดังนี้
หลัก 8 ประการ
/ ผู้มสี ่ วนได้ เสีย

ผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า
พนักงานธนาคาร
หุ้นส่ วนทางธุรกิจ
เจ้ าหนี้
คู่แข่ งขัน
ผู้ลงทุน
หน่ วยงานทางการ

การประกอบ
กิจการด้ วยความ
เป็ นธรรม







การต่ อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชั่น





การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน



การปฏิบัตติ ่ อ
แรงงานอย่ างเป็ น
ธรรม
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ความรับผิดชอบ
ต่ อผู้บริโภค

การร่ วมพัฒนา
ชุมชนหรือสั งคม







การดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้ อม

นวัตกรรมและ
เผยแพร่ นวัตกรรม
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10.2 รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานประจาปี พ.ศ. 2557 เพื่อเปิ ดเผยการดาเนิ นการของ
ธนาคารที่มีความเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุมการดาเนิ นงาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 และการรายงานอ้างอิงมาตรฐานตามรู ปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557
เนื้ อหาของรายงานประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลจากหน่ วยงานในธนาคาร ที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อรายงานนั้นๆ โดย
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรษัทภิ บาล, ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย, บริ หารความเสี่ ยง, กากับการปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน
10.3 รายละเอียดการดาเนินงาน
การดาเนิ นงานตามนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิ บตั ิ งานรายวันของ
ธนาคาร โดยยึดตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจภายใต้นโยบายที่เน้นความถูกต้องและความเป็ นธรรม โดยส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีการให้บริ การทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารมีหลักเกณฑ์สินเชื่ อที่ โปร่ งใสชัดเจน ตรวจสอบได้โดยมีโครงสร้างการกลัน่ กรองและตรวจสอบ
อย่ า งเหมาะสม ภายใต้น โยบายที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการธนาคาร และสอดคล้อ งกับ แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ต าม
มาตรฐานสากล และมี โ ครงสร้ า งการกากับดู แ ลกิ จการ การตรวจสอบ การสอบทานสิ น เชื่ อ การสอบทานการปรั บ
โครงสร้างสิ นเชื่อ เพื่อให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้วา่ ธนาคารมีการดาเนินธุรกิจที่เป็ นธรรมและสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีขอ้ กาหนดเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างให้ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันและไม่กระทาการ
ใดๆ ที่ฝ่าฝื นสิ ทธิ บตั รหรื อลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นทุกขั้นตอนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่สั่งซื้ อ/สั่งจ้าง หากผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างทาผิด
จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกอย่างแก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้นผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
จะต้องส่ งมอบสิ นค้า/บริ การโดยสิ นค้า/บริ การที่ส่งมอบต้องเป็ นชนิ ด จานวน คุณภาพ และมีลกั ษณะเดียวกับที่ระบุไว้ตาม
รายการในใบสัง่ ซื้ อ/ใบสัง่ จ้าง เพื่อให้มนั่ ใจถึงความโปร่ งใส ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิ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 จะได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสิ นจ้างจากผูข้ าย
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อสิ นน้ าใจ
4. กรณี พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ /หรื อของ
กานัลจะต้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายเรื่ อง การให้หรื อรับของขวัญ การสังสรรค์รับรอง และการไม่ให้ และการไม่รับสิ นบน
(GIFT, ENTERTAINMENT & ANTI BRIBERY POLICY)
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5. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ได้กเู้ งินจากหรื อให้
กูย้ ืมแก่ผขู ้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
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 าย และเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมแก่
ผูข้ ายทุกรายที่ได้เข้าร่ วมในการเสนอราคา
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ความสาคัญในเรื่ องของการควบคุมและป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ อาจเกิ ดขึ้นทั้งจากภายใน
และภายนอกธนาคาร โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารทุกฝ่ าย ซึ่ งที่ผ่านมาธนาคารก็ได้มีแนว
ปฏิ บ ัติ ใ นเรื่ อ งการป้ องกัน ความเสี่ ย งและด าเนิ นการอยู่แ ล้ว แต่ เ พื่ อ ให้การด าเนิ น การด้า นการต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น มี
ประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้นในระยะยาว ธนาคารได้เข้าร่ วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้ดาเนิ นการจัดทาแบบ
ประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตามข้อกาหนดของ CAC เพื่อหาแนวทางในการป้ องกันความเสี่ ยงในการเกิด
คอร์ รั ปชั่นเพิ่ มขึ้ นจากแนวปฎิ บตั ิ ที่ธนาคารมี อยู่ พร้ อมทั้ง ได้จดั ทานโยบายการต่ อต้านคอร์ รั ป ชัน่ ขึ้ น นอกเหนื อจาก
นโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
และได้ทาการสื่ อสารให้กรรมการและพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ ดครัด เช่นเดี ยวกับจรรยาบรรณ
พนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่ อสารให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ และบุคคลภายนอกผ่าน website ของธนาคาร นอกจากนี้ ยงั ได้ทา
การปรับปรุ งนโยบายและแนวปฎิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ยิ่งขึ้น เช่น นโยบายการ
จัดหา
จากการดาเนินการข้างต้น ธนาคารจึงมีความพร้อมในการขอการรับรองจาก CAC ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารได้ผ่าน
การรับรอง และได้รับประกาศนี ยบัตร ในฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนฯ (Certificate of Membership) จาก
CAC แล้ว เมื่อเดื อนตุลาคม 2557 สาหรับแผนการดาเนิ นการต่อไป ธนาคารยังตระหนักในเรื่ องการอบรมให้ความรู ้กบั
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถนาไปปฎิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามนโยบายรวมถึงให้รับทราบถึ ง
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการด้านวินยั ในส่ วนที่ธนาคารจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่
ปฏิ เสธ หรื อให้ขอ้ มูลการคอร์ รัปชัน่ และการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามนโยบาย เพื่อให้เกิดค่านิ ยมขององค์กรที่ จะต้อง
ปราศจากการคอร์รัปชัน่ นอกจากนี้ จะดาเนินการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการ
ป้ องกันมิให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบภายในธนาคารแบบยัง่ ยืน และเป็ นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิ่นกาเนิด เชื่อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
และตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นมา ธนาคารเปิ ดกว้างในการจัดจ้างพนักงานซึ่ งมี ความพิ การ และได้ปฏิ บตั ิ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ อีกทั้งได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต
คนพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอกาสในสังคมต่อไป
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4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารได้จดั ทานโยบายและ กฎระเบี ยบ ในด้านต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ น การปฏิ บตั ิต่อแรงงาน
อย่างเป็ นธรรมดังนี้
4.1) จัดทา TMB Staff Guidebook ซึ่ งประกอบด้วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร “TMB WAY” เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่สาคัญซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในธนาคาร รวมถึงข้อมูลสิ ทธิ และหน้าที่ของพนักงาน โดยพนักงานทุก
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก HR Website และได้จดั ทารู ปเล่มสาหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกท่านอีกด้วย
4.2) ยึดหลักปฏิบตั ิตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์
พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม พรบ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 โดยธนาคารมีการจัดทาระเบียบและ
ข้อกาหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ภายในธนาคาร เช่ น เรื่ อง วัน-เวลาทางาน/เวลาพัก/วันหยุด/วันสถานที่จ่ายค่าจ้าง ตามปกติ/ค่าล่วงเวลา/ค่าทางานในวันหยุด/การลา/วินยั และการลงโทษทางวินยั /การร้องทุกข์/การเลิกจ้าง
และจ่ายค่าชดเชย เป็ นต้น
4.3) ธนาคารมองเห็นคุณค่าและความสามารถของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม
(Total Compensation) โดยให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน (Pay- forPerformance) เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าและแรงจูงใจให้กบั พนักงานตามผลการปฏิ บตั ิ งานและตามความรู ้
ความสามารถ นอกจากนี้ในทุกปี ธนาคารจะเปรี ยบเทียบอัตราเงินเดือนให้เทียบเคียงกับตลาด
4.4) ธนาคารจัดให้มีสวัสดิ การพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการทางานและดาเนิ นชี วิต เช่น กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม สวัสดิการเงินกู้ การรักษาพยาบาล ฯลฯ
4.5) ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานเรี ยนรู ้และรู ้จกั ตัวเอง เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้กา้ ว
ไปสู่ งานที่ เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังกัด พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและแหล่งความรู ้ เพื่ อให้
พนักงานได้พฒั นาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กบั พนักงานอย่างทัว่ ถึง มี Knowledge Management
ที่รวบรวมความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้คน้ คว้าเพิ่มเติม มี E- learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง มีโครงการ “CAREER by
ME” และ ระบบ Job Search สาหรับการค้นหาตาแหน่งงานที่ น่าสนใจภายในองค์กร เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนา
ตนเองไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6) ธนาคารต้องการส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้และความสามารถของพนักงานเตรี ยมส่ งให้มีการก้าวสู่ หน้าที่
ระดับสู งขึ้ นต่อไปในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุ กระดับอย่างต่ อเนื่ องและทัว่ ถึง โดย
ปรับปรุ งเนื้ อหารู ปแบบและวิธีการฝึ กอบรมให้ทนั สมัยเสมอ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทกั ษะความรู ้ความจาเป็ นในการ
ทางาน นอกจากนั้นธนาคารยังเสริ มสร้างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปลุกจิตสานึ กและสร้างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
กระตุน้ ให้พนักงานร่ วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
4.7) การสื่ อสารกับพนักงาเป็ นเรื่ องที่ธนาคารมองเห็นความสาคัญอย่างยิ่งยวด โดยจัดให้มี HR Message
และ HR Website ให้เป็ นช่ องทางการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรื อพนักงานด้วยกันเองสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานศึกษาข้อมูลได้ดว้ ยตนเองอย่างสะดวก
ทาให้มีเวลาในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
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5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบ
ต่ อผูบ้ ริ โภค โดยการยึดลูกค้า เป็ นศู นย์กลางเพื่ อให้ลูกค้าได้รับความพึ งพอใจในผลิ ตภัณฑ์แ ละบริ การ ซึ่ งธนาคารให้
ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ชัดเจนครบถ้วน ตรงไปตรงมาและให้ผูบ้ ริ โภคมี ความเข้าใจก่อนที่ จะพิ จารณาและ
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ของธนาคาร โดยธนาคารได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับปรุ งการบริ หารจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่ อง
เพื่ อให้ลูกค้าได้รั บความพึ งพอใจสู งสุ ด โดยมี ช่องทางในการรั บข้อร้ องเรี ยน ข้อเสนอแนะ และข้อคิ ดเห็ น ที่ เกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อความเห็ นต่ างๆ มาเพื่ อแก้ไขปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ รวมถึ งการปฏิ บตั ิ งานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น
ธนาคารเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลัก TMB Way ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญที่ช่วยให้พนักงานทุกคน
สามารถนาศักยภาพการทางานของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่ ด้วยหลักการดังกล่าว ธนาคารได้ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อให้ธนาคารนาเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ใน
รู ปแบบของแบรนด์ Make THE Difference มีแนวทางในการทางานที่ได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและส่ งเสริ มให้
เป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) ท้าทายสิ่ งที่เป็ นอยูเ่ พื่อปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
2) รู ้จกั ธุรกิจของเราเป็ นอย่างดี และมุ่งมัน่ ทาให้ส่วนงานที่เรารับผิดชอบได้มาตรฐานระดับโลก
3) เข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านและคิดค้นคาตอบที่ดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่
ลูกค้าอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน
4) สร้างคุณค่าโดยรวมให้สูงขึ้น กว่าเดิมสาหรับทุกฝ่ าย
5) ไม่ทาให้ลกู ค้าเข้าใจผิด
6) ทาทุกอย่างให้เป็ นเรื่ องง่ายเสมอ
ดังนั้น พนักงานทุกคนในธนาคารจะพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด รวม
ไปถึงการส่ งมอบประสบการณ์ในแบบเฉพาะของ TMB ให้แก่ลูกค้า โดยทางธนาคารจะมีการวัดผลความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ แล้วนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทางานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ธนาคารต้องการ
สื่ อสารการตลาดที่ มีความง่ ายและโปร่ งใส และได้รับการตอบสนองอย่างดี จากลูกค้าตลอดมา เช่ น การยกระดับสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูใ้ ช้บญั ชี ทีเอ็มบีโดยไม่มีเงื่อนไข ทางธนาคารเปิ ดช่องทางการติดต่อสาหรับลูกค้าที่มีปัญหาหรื อข้อติดขัด
ในการใช้บริ การ โดยให้บริ การและแก้ไขให้ลูกค้าตลอด 24 ชัว่ โมงผ่านศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ 1558 และสาหรับการ
ร้องเรี ยนที่เป็ นการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ที่เป็ นความลับ ธนาคารยังมีระบบรับการร้องเรี ยนตรงถึงหน่วยงานที่
กากับดูแลซึ่ งจะดาเนินการอย่างเคร่ งครัดในการปกป้ องข้อมูลที่ได้รับแจ้งมา
จะเห็นได้ว่าธนาคารได้ดาเนิ นการวางมาตรฐานการส่ งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่ องด้วยการ
พัฒนา Branded Customer Experience
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6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุนการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
6.1) สนับสนุ นการจัดตั้งชมรมต่างๆ ประกอบด้วยชมรมเกี่ ยวกับกี ฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ
เพื่อให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ และให้ผอ่ นคลายไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นการสร้างสมดุลให้กบั การ
ทางานและชีวิตส่ วนตัว สร้างความสุ ขให้เกิดในที่ทางาน
6.2) จัดทาโครงการสารวจและเสริ มสร้ า งความผูกพันของพนักงานตั้งแต่ ปี 2552 เป็ นต้นมา โดยสร้ า ง
บรรยากาศให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุ งบรรยากาศการทางาน และสร้างให้เกิด
ความผูกพันภายในหน่วยงาน
สาหรับการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมที่นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีรายละเอียดดังปรากฎ
ในหัวข้อ 10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ด้ว ยการมองเห็ น ความส าคัญ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มของโลกที่ มี ค วามส าคัญ เพิ่ ม ขึ้ น ธนาคารตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นผลโดยตรงจากการใช้พลังงานของธนาคาร และจากทรัพยากรอื่นที่มี
ความจาเป็ นต่ อ ธุ ร กิ จประจาวัน จึ งสนับสนุ น การปกป้ องรั กษาสิ่ งแวดล้อม เพื่ อให้สัง คมสิ่ งแวดล้อมและการพัฒ นา
เศรษฐกิจมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
โดยธนาคารมีนโยบายไม่ทาธุรกิจกับลูกค้าที่มีธุรกรรมซึ่ งอาจมีผลในด้านความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่ อาจมี ผลกระทบต่ อความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงของธนาคาร ที่ ผ่านมาธนาคารได้ตอกย้ าแนวคิ ดนี้ ดว้ ยการให้สินเชื่ อ
สาหรับลูกค้าธุ รกิ จ ที่ ได้มีการคัดกรองอุตสาหกรรมที่ เล็งเห็นว่าอาจจะมี ผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมออกจากการ
พิจารณาสิ นเชื่อ ทั้งนี้ ธนาคารมีความตั้งใจจะพัฒนาบทบาทด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้ดาเนิ นการก่ อตั้งโครงการหลายโครงการ ที่ สอดคล้องกับหลักปฏิ บตั ิ ของ United
Nation Global Compact (UNGC) ในการจัดการอาคารของธนาคาร และริ เริ่ มพัฒนาการโครงการต่างๆ ในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่าง โดยมีหวั หน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ การส่ วนกลางเป็ นผูร้ ับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ธนาคารได้ริ เริ่ มโครงการ Blue Planet ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
 โครงการปรับปรุ งลิฟต์ และระบบมาตรฐานเบื้องต้นสาหรับอาคารสานักงานใหญ่ เพื่อช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้ า การระบายความร้อนสู่ช้ นั บรรยากาศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 โครงการระบบบาบัดน้ าเสี ย เป็ นระบบที่ช่วยบาบัดน้ าเสี ยให้สะอาดอีกครั้งก่อนระบายออกจากอาคาร
 โครงการประหยัดไฟฟ้ า โดยการเปลี่ ยนหลอดไฟแสงสว่างชนิ ดฟลูออเรสเซนต์เป็ นหลอด LED
พร้อมทั้งติดตั้งระบบปิ ดไฟอัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.
 โครงการรี ไซเคิลกระดาษ ธนาคารบริ จาคกระดาษในสานักงานให้กบั บริ ษทั เอกชนเพื่อนาไปรี ไซเคิล
เพื่อใช้ประโยชน์
ธนาคารมุ่งมัน่ ที่จะพิจารณาและปรับปรุ งผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จากการดาเนิ นธุ รกิจหลักของธนาคาร
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการทางด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างเหมาะสม และป้ องกันการดาเนิ นการที่จะ
ส่ งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมโดยรวม
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสั งคม
องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาให้สนับสนุนและดูแลผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับชุมชน ไม่ว่าจากการดาเนิ นธุ รกิจ
ขององค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งธนาคารก็เป็ นหนึ่ งในองค์กรที่มีความตระหนักในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม และพร้ อ มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้สั ง คมดี ข้ ึ น จากการยึ ด มั่น ในแบรนด์
Make THE Difference ที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่สงั คมด้วยนวัตกรรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
Make THE Difference ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์องค์กรใหม่ที่ธนาคารนาเสนอกับลูกค้าเพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่แตกต่างนั้น ถือเป็ นปฏิ ญาณเและแนวทางการทางานอันความตั้งใจจริ งจากธนาคารที่
ต้องการส่ งมอบสิ่ งที่ ดีและเป็ นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร ไม่ว่าจะผ่านจากการให้บริ การ
ของพนักงาน หรื อจะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การต่ า งๆ ทั้งบัญ ชี เ งิ นฝากหรื อสิ นเชื่ อก็ต าม ดังตัวอย่า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่
ออกแบบมาสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจและลูกค้าบุคคลมีดงั นี้
ลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
ธนาคารเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทยแห่ งแรกๆ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) โดยเชื่ อว่า SME คือกาลังหลักที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
หลายแห่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ SME ได้ดีเท่าที่ควร
เพราะธนาคารเห็ นความสาคัญของการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิ จตลอดทั้ง Supply Chain จึ งจัดตั้ง
โครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain เพื่อพัฒนากระบวนการธุ รกิ จทั้งหมดของลูกค้าโดยการ
แก้ปัญหาทั้งในเชิ งทฤษฎี และปฏิ บตั ิ ผ่านบทเรี ยนและกิ จกรรมการสอน โดยมี วิทยากรและผูเ้ ชี่ ยวชาญชั้นนาในแวดวง
อุตสาหกรรมมาให้คาแนะนา นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ทางธุ รกิจได้ เนื่ องจากผูร้ ่ วมโครงการ
จากอุ ต สาหกรรมเดี ย วกันจะถูกจัด ให้อ ยู่ในกลุ่ มเดี ย วกัน และเมื่ อจบโครงการไปแล้ว ผูร้ ่ วมโครงการยังสามารถรั บ
คาปรึ กษาจากคลินิกและเข้าร่ วมงานสัมมนาอื่นๆ จากธนาคารได้อีก
นอกจากนี้ ธนาคารยังออกผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ SME ได้แก่
 สิ นเชื่อ 3 เท่ า 3 ก๊ อก ที่ให้ SME เข้าถึงสิ นเชื่อในวงเงินที่สูงขึ้นและรวดเร็ วขึ้น
 สิ นเชื่อเพิ่มพลัง SME ให้วงเงินกูร้ ะยะยาว 7 ปี เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยสามารถขอผ่อนชาระ
แต่ดอกเบี้ยได้ในปี แรก
 One Bank One Account บัญชี ธุรกรรมที่ช่วย SME ประหยัดค่าธรรมเนี ยมและบริ การทางการเงินได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
 บริการรับเช็คตามนัด ช่วยให้ SME ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อนาเช็คเข้าบัญชี เงิน
ฝาก โดยธนาคารจะจัดพนักงานรับ-ส่ งเอกสารคอยอานวยความสะดวกให้ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ตก
ลงกันไว้
 ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์ TMB SME ให้การดูแล SME เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง เพิ่มความสะดวกในการรับบริ การ
จากธนาคาร โดย SME แต่ละรายจะสามารถติดต่อพนักงานคนเดิมที่ดูแลได้ทางโทรศัพท์ อันจะช่วยสนับสนุนการทาธุ รกิจ
ของลู ก ค้า ให้ด าเนิ นไปได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสมื อ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ มี ผูจ้ ัด การดู แ ล
ความสัมพันธ์ (Relationship Manager) คอยให้บริ การ
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ลูกค้ าบุคคล :
ตลอดการทางานหลายปี ที่ ผ่านมา ธนาคารได้มุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่ อตอบสนองความต้องการ
สาหรับลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด พร้อมกับการลดข้อจากัดต่างๆ ให้ลกู ค้าได้มากที่สุด โดยมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 บัญชี ประหยัดค่ าธรรมเนียม (บัญชี No Fee และบัญชี ธุรกรรมทาฟรี ) เนื่ องจากพฤติ กรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงินของผูค้ นในปัจจุบนั เปลี่ยนไปจากทาธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร มาเป็ นผ่านเครื่ องอัตโนมัติ
และอิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเองมากขึ้ น และเนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ยบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังนั้น ธนาคารจึ งเสนอบัญชี ที่ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ จากที่ ไหนและเวลาใดก็ได้
โดยไมต้องกังวลกับค่าธรรมเนี ยมการทาธุ รกรรมต่างๆ ช่ วยให้ลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนี ยมการโอน ซึ่ งธนาคารพยายาม
เข้าใจและเข้าถึงไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบนั
 บัญชีเงินฝากไม่ ประจา เพราะในอดีต หากลูกค้าต้องการดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษ จาเป็ นต้องฝาก
เงินในบัญชี เงินฝากประจา และต้องมีเ งินฝากขั้นต่ าในจานวนตามที่ ธนาคารกาหนดเท่านั้น ซึ่ งส่ วนใหญ่กาหนดเป็ นหลัก
หมื่นหรื อหลักแสนบาท ลูกค้าจะไม่สามารถทยอยออมเงินได้ และหากมีความจาเป็ นต้องใช้เงิ นและถอนเงิ นก้อนดังกล่าว
ออกมาก่อนครบกาหนด ลูกค้าจะเสี ยสิ ทธ์ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษนั้นไป ธนาคารมองเห็นถึงข้อจากัดในด้านนี้ จึงพัฒนาบัญชี
เงินฝากไม่ประจาและดอกเบี้ยสูง ทาให้ลกู ค้าสามารถจัดสรรจานวนการออมที่เหมาะสมกับตัวเองได้ แล้วจาเป็ นต้องใช้เงิน
เมื่อใด ก็สามารถถอนได้ แม้จะเหลือเงินในบัญชีเพียง 1 บาท ก็ยงั คงได้รับดอกเบี้ยสูงเช่นเดิม
 บัตรเครดิต การที่ลูกค้าจะใช้บตั รเครดิตเพื่อผ่อนซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใด ต้องพิจารณาว่า มีโปรโมชัน่
แบ่งจ่ายกับร้านค้าผูใ้ ห้บริ การหรื อไม่ ธนาคารจึ งพัฒนาบริ การแบ่งจ่าย ทีเอ็มบี โซกู๊ด 0% 3 เดื อนขึ้ นมาเพื่อปลดล็อก
ข้อจากัดให้ลูกค้าบัตรเครดิ ตของธนาคารทุกราย โดยไม่ตอ้ งสมัครบริ การอื่นเพิ่ม ให้ลูกค้าตัดสิ นใจได้เองว่าการใช้บตั ร
เครดิตเพื่อซื้ อสิ นค้าครั้งนี้ ยอดนี้ ต้องการทาการผ่อนซื้ อหรื อไม่ บนพื้นฐานว่าต้องไม่เสี ยดอกเบี้ย คือ 0% เป็ นเวลา 3 เดือน
เป็ นการเพิ่มอานาจในการใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องประเภทร้านค้า ประเภทสิ นค้า และความถี่ในการใช้
บริ การ
และในปี 2557 ธนาคารได้นาเสนอ ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตอีก 2 ชนิ ดซึ่ งตอบสนองต่อรู ปแบบการใช้จ่ายของ
ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้ขอ้ เสนอที่ทางธนาคารมีโดยทันที หรื อลูกค้าสามารถเลือกที่จะเก็บสะสมคะแนนเพื่อ
ใช้ในข้อเสนอ Loyal points จากธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบตั ร ทีเอ็มบี โซ สมาร์ ท บัตรเครดิตที่ให้ลูกค้ารับเงินคืน
1% เข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจา ทีเอ็มบีดอกเบี้ยสูง
 TMB MF Open Architecture ธนาคารได้รับฟั งและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า ที่ตอ้ งการ
อิ ส รภาพและความหลากหลายในการลงทุ น ในกองทุ น รวม ธนาคารจึ ง ได้จ อบโจทย์ข องลู กค้า ด้ว ย "TMB Open
Architecture" ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ มีความต้องการที่จะลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าเดิ ม โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนที่อยู่ต่างค่ายต่างสังกัดจาก
ธนาคารได้ ซึ่ งทางธนาคารได้ใช้กรอบการคัดเลือกกองทุนที่มีมาตราฐานระดับสากล ทั้งนี้ ทางธนาคารถือเป็ นธนาคารไทย
แห่งแรกที่ได้ดาเนิ นการสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่สนับสนุนให้สถาบันการเงินเริ่ มทาธุ รกิจใน
แบบ Open Architecture Platform เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินที่จะให้
ประโยชน์ในการลงทุนสูงสุ ดแก่ลกู ค้า
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10.4 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
เนื่ องด้วยธนาคารต้องการให้การปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานทั้งธนาคาร สอดคล้องกับนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ธนาคารจึงจัดได้ตรวจสอบการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นการป้ องกันและพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน กรณี ที่ธนาคารถูกตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดย
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ว่าการดาเนิ นงานของธนาคารมีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8 ประการอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่ โดยในปี 2557 การตรวจสอบผลกระทบมีรายละเอียดตามหลักการทั้ง 8 ประการ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 ที่เกี่ยวข้อง
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
นอกเหนือจากการดาเนินงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การปฏิบตั ิงานรายวันแล้ว ธนาคารยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
 โครงการไฟ ฟ้ า
โครงการแห่ งการให้ที่ยงั่ ยืนของธนาคารเพื่อเยาวชน เพราะการ “ให้” เพื่อคืนสิ่ งดีๆกลับสู่ สังคม เป็ นสิ่ งสาคัญ
ธนาคารจึงเปิ ดศูนย์เยาวชน “ไฟ ฟ้ า” แห่ งแรกบนถนนประดิพทั ธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนใน
ชุมชนที่มีอายุ 12 – 19 ปี ได้รู้จกั ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผา่ นการเรี ยนรู ้ และการทากิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรู ปแบบ
ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และการเสริ มสร้างทัศนคติในการดารงชี วิต
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ โครงการไฟ ฟ้ ายังเป็ นเวที ที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสทางานร่ วมกับชาวชุ มชน
พนักงานธนาคารและอาสาสมัครบุคคลภายนอก โดยการนาความรู ้ที่ได้รับจากไฟ ฟ้ าไปสร้างประโยชน์ให้คืนกลับสู่ ชุมชน
ผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนอย่างยัง่ ยืนที่แต่ละศูนย์ไฟ ฟ้ าได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั ศูนย์ไฟ ฟ้ าเปิ ดรองรับเยาวชน
ในชุมชนต่างๆ แล้ว 3 แห่งบนถนนประดิพทั ธ์ ประชาอุทิศ และถนนจันทน์
ในปี 2557 โครงการ “ไฟ ฟ้ า” ได้ขยายการเข้าถึงเยาวชนในชุมชน โดยมีเยาวชนที่ได้เข้าร่ วมในโครงการมากกว่า
135,000 คนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่ งเพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 30 โดยเยาวชนเหล่านี้ ได้ถูกจุดประกาย
โดยผ่านโปรแกรมการเรี ยนรู ้เชิ งศิ ลปะและทักษะการดารงชี วิตที่ เปิ ดสอนที่ศูนย์ไฟ ฟ้ า ซึ่ งในปี นี้ เยาวชนในโครงการไฟ
ฟ้ า ได้เ ลื อ กที่ จะส่ งความรู ้ ที่ไ ด้รั บจากไฟ ฟ้ า สู่ ชุมชนของพวกเขาผ่า นกิ จกรรมเปลี่ ยนชุ มชนอย่างยัง่ ยื น (Community
Improvement Projects) ซึ่ งเป็ นโครงการที่ ให้คืนกับชุ มชนเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึ นอย่างยัง่ ยืนในชุ มชน โดยมี
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เป้ าหมายสนับสนุ นให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ ยืน ในปี 2557 เด็กไฟฟ้ าและชาวชุ มชนได้ร่วมกันพัฒนาทักษะให้กบั
ชุมชนเพื่อนาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้
นอกจากนี้ ในปี 2557 พนักงานธนาคารจากสาขาทัว่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้เข้าร่ วมกิจกรรม FAIFAH In-a-Box โดยได้ใช้เวลากว่า 1,800 ชัว่ โมงในการทางานเปลี่ยน เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้สาขาธนาคารจานวน 4 ชุมชน
ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ตั้งแต่การวางแผนงาน จุดประกายชาวชุมชนให้เข้าร่ วม รวมถึงลงมือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ ึนด้วยกันซึ่ ง
นับเป็ นการลงมือเปลี่ยนเพื่อให้ชุมชนดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน
 มูลนิธิทีเอ็มบี
ธนาคารให้ความสาคัญกับการให้คืนสู่สงั คมอย่างยัง่ ยืน ด้วยปณิ ธานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งธนาคารให้การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงได้มอบหมายให้มูลนิ ธิทีเอ็มบีบริ หารและดาเนิ นโครงการไฟ ฟ้ า ซึ่ ง
เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และ โครงการ Blue Planet ซึ่ งเป็ นโครงการส่ งเสริ มการประหยัดพลังงานและเป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อขยายการให้คืนกลับสู่ สังคมอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ในปี 2557 มูลนิ ธิทีเอ็มบี ได้มอบเงิ นบริ จาค
จานวนกว่าสองล้านเจ็ดแสนบาทแก่มูลนิ ธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา
กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เพื่อเป็ นทุนในการผ่าตัดโรคหัวใจให้กบั เด็กที่เกิดมาพร้อมความบกพร่ องด้านหัวใจ กว่า
315 ราย ซึ่ งเงินบริ จาคจานวนดังกล่าวมาจากรายได้จากการจาหน่ายบัตรกิจกรรม TMB ING Parkrun 2014 การแข่งขัน
เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เงินบริ จาคจากลูกค้า และธนาคารทหารไทย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของธนาคาร โดยให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้าที่และการ
กาหนดอานาจและระดับในการอนุ มตั ิ รายการเพื่อความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ หน่ วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการดาเนิ นงานของธนาคารและรายการระหว่างกัน หน่ วยงานตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมประชุ มด้วย ได้พิ จารณาผลการประเมิ นระบบการควบคุ มภายในของธนาคาร ซึ่ งนาเสนอโดยหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ บริ หารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผูต้ รวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตาม
องค์ประกอบสาคัญ 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 คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนาให้
ฝ่ ายบริ หารแก้ไขการดาเนิ นงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ซึ่ ง
เป็ นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบตั ิภารกิจตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รั บ ผิ ดชอบ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อ
ธนาคาร
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4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
การปฏิ บตั ิ งาน (Compliance function) โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกาชับให้พนักงานปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่ า
สอบบัญ ชี ประจาปี รวมทั้ง พิ จารณาให้ค วามเห็ น ชอบการว่ า จ้า งหรื อ การท าข้อตกลงกับ ผูส้ อบบัญ ชี ใ นภาระกิ จ อื่ น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุ มตั ิ
แผนงานการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ น งานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบ
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ
7. ทบทวนและติ ดตามข้อสังเกตของทางการ ผูต้ รวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ ใจว่ามี
มาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 14 ครั้ง ในระหว่างปี 2557 การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการในรายงานประจาปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานและความร่ วมมือด้วยดีจากฝ่ ายจัดการของธนาคาร ทั้งได้เชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องเข้าชี้ แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟั งคาชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ อง
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิ น และความเพี ยงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ น
สอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่ารายงานการเงิ นดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ และเชื่ อถือได้ตามหลักการ
บัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ไ ด้ผ่ า นการตรวจสอบว่ า มี ค วามเหมาะสมและ
สมเหตุ ส มผล ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ หรื อสนับสนุ นธุ ร กิ จปกติ ซ่ ึ งมี เงื่ อนไขการค้า ทั่วไป นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี ภายนอกใน
ปี ที่ ผ่านมา พร้อมทั้งได้พิจารณาถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูต้ รวจสอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอรายชื่ อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ัท เคพีเอ็มจี เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของธนาคารประจาปี 2558 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
อนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทัว่ ไปอยู่ในระดับดี และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจและปั จจัยความเสี่ ยงของสภาวะแวดล้อม ธนาคารยังคง
ให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิ และการบังคับใช้อย่างต่อเนื่ อง ให้การฝึ กอบรมที่ จาเป็ นแก่พนักงาน รวมทั้งกระบวนการ
ติ ดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ไข และมาตรการทางวินยั ต่อผูท้ ี่ รับผิดชอบเพื่ อให้การปฏิ บตั ิ
บังเกิ ด ผลอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ าให้ฝ่ายบริ หารแก้ไ ขการด าเนิ นงานตาม
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา

ส่ วนที่ 2 หน้า 158

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการฏิบัตงิ านของบริษทั
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ยวข้ อ งกับงานด้ าน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
11.3.2 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอี ยดข้ อมูลประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้ องกับงาน
กากับดูแลการปฏิ บัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี
ธนาคารได้เ ปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ ง ประกอบด้ว ยค านิ ย ามและลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ นโยบายการกาหนดราคา สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ผลตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ผลประโยชน์ อื่ นที่ จ่า ยแก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รายการกับกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้องกันที่ เ กิ ด ขึ้ นในระหว่า งปี และ
ยอดคงค้างกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีระเบี ยบปฏิบตั ิ เรื่ อง การทาธุ รกรรมที่ อาจมีหรื อเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้การทาธุ รกรรมในรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธนาคารทุกธุ รกรรมมีการปฏิ บตั ิ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด ซึ่ ง
ได้แก่ ธุรกรรมด้านสิ นเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่ อ รวมถึงธุ รกรรมด้านอื่น ๆ
เช่น การเช่าหรื อให้เช่าทรัพย์สิน การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ การจัดซื้ อจัดจ้าง การทาสัญญาบริ การ การซื้ อหรื อขาย
ทรัพย์สิน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในการพิจารณารายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการ
ระหว่างกัน ธนาคารจะพิจารณารายการเหล่านี้ เสมือนเป็ นการทารายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และธนาคารจะมีการเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อความโปร่ งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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
ในการอ่านคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ผูล้ งทุนควรอ่านประกอบกับงบการเงินของธนาคาร ซึ่ งมี
การระบุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ ซึ่ งในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุล ยพินิจและการตัดสิ นใจในการประมาณการ
ข้อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1 งบการเงิน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 ตรวจสอบโดย คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
13.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิ นดังกล่าว โดยให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ที่ 3 เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในระหว่างปี เนื่ องจาก (ก) การนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงิ นได้ มาถื อ
ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และ (ข) การนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั
ย่อยได้ปรั บย้อนหลังงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเที ยบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อยได้นาเสนองบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อ
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้และโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
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

2557

ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์
รวม

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ร้ อยละของ 2555(1) ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง สิ นทรัพย์
รวม
ใหม่ )
รวม

16,428
113,097
22,690
10,876
110,859

2.0
14.0
2.8
1.3
13.7

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

530,447
1,068
531,515
(86)
(28,252)
(110)
503,067
15
1,860
10,672
1,003
3,050
12,973
3,577
810,167

65.5
0.1
65.6
(3.5)
62.1
0.2
1.3
0.1
0.4
1.6
0.5
100.0

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
100.0

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

(1)

ในระหว่างปี 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 13 เรื่ องโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า มาถือปฎิบตั ิและได้ปรับปรุ งงบแสดงฐานะการเงินรวมสาหรับปี 2555 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าว
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)

2557

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 44,108,738,479 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 43,678,764,288 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2556 : 43,606,322,266 หุน้ และ 31 ธันวาคม 2555 :
43,549,920,569 หุน้ )
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2556 ร้ อยละของ 2555 ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง สิ นทรัพย์
รวม
รวม
ใหม่ )
รวม

571,625
72,717
3,145
22,690
183
10,172
36,249
15
5,998
1,535
535
985
5,637
8,888
740,374

70.6
9.0
0.4
2.8
1.3
4.5
0.7
0.2
0.1
0.1
0.7
1.1
91.4

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

41,903

5.2

41,903

5.5

41,903

5.8

41,495

5.1

41,426

5.4

41,373

5.8

158
4,164

0.5

81
4,276

0.6

27
4,325

0.6

1,250
22,637
69,704
89
69,793
810,167

0.2
2.8
8.6
8.6
100.0

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

0.1
2.0
8.1
8.1
100.0

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

0.1
1.5
8.0
8.0
100.0
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสั ยจะสู ญ
และขาดทุนจากการด้อยค่ า และภาษีเงินได้
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ร้ อยละของ 2556 ร้ อยละของ 2555(1) ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ (ปรับปรุ ง รายได้
รวม
รวม
ใหม่ )
รวม
35,848
77.3 34,826
77.0 30,678
76.3
14,253
30.8 14,004
31.0 13,613
33.9
21,595
46.6 20,822
46.0 17,065
42.4
7,874
17.0
7,611
16.8
6,583
16.4
2,140
4.6
2,032
4.5
1,894
4.7
5,734
12.4
5,579
12.3
4,689
11.7
1,991
4.3
2,258
5.0
1,703
4.2
(51)
(0.1)
(9)
(2)
193
491
29,953

0.4
1.1
64.6

142
415
29,207

0.3
0.9
64.6

86
1,165
24,706

0.2
2.9
61.4

8,048
38
3,003
1,198
3,487
15,774

17.4
0.1
6.5
2.6
7.5
34.0

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

14,179

30.6

14,657

32.4

10,415

25.9

3,437
10,742
1,190
9,552

7.4
23.2
2.6
20.6

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

(1)

ในระหว่างปี 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 13 เรื่ องโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า มาถือปฎิบตั ิและได้ปรับปรุ งงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2555 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าว

ส่ วนที่ 3 หน้า 164

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
2557

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
บวก(หัก): ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

(61)
61

(0.1)
0.1

(58)
(3)

(0.1)
-

1,044
(34)

-

-

30

0.1

(14)

-

-

(31)
6

(0.1)
-

57
1,053
(238)

0.1
2.6
(0.6)

-

-

(25)

(0.1)

815

2.0

9,552

20.6

5,723

12.6

2,103

5.2

9,539
13
9,552

20.6
20.6

5,738
10
5,748

12.7
12.7

1,261
27
1,288

3.1
0.1
3.2

9,539
13
9,552

20.6
20.6

5,713
10
5,723

12.6
12.6

2,076
27
2,103

5.1
0.1
5.2

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุ ทธิจากภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้ อง
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่ งปันกาไรสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (หน่วย : บาท)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2556 ร้ อยละของ
2555 ร้ อยละของ
รายได้
รายได้
(ปรับปรุ ง รายได้
รวม
รวม
ใหม่ )
รวม

0.2185
0.2177
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0.1316
0.1312

0.0290
0.0289

2.6
(0.1)
-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
2556 (ปรับปรุ งใหม่ )

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับเงิน (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากด้อยค่าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและ
ประมาณการหนี้สินอื่น(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงินที่กาหนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(กาไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
รายได้คา้ งรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์
และหนี้สินดาเนินงาน
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10,742

7,044

1,664

1,215
3,437
12
103

1,106
7,613
8
130

987
8,751
(98)
548

247
(3)
9
(37)
(190)

(113)
2
(2)
(36)
(144)

475
79
2
(560)
(165)

21
(465)
155
(138)
36
(21,595)
(55)
32,991
(12,207)
736
(230)

(1)
401
168
39
97
(20,822)
(65)
31,953
(12,330)
81
(221)

13
(478)
127
(153)
(146)
(17,065)
(130)
27,547
(12,154)
(252)

14,784

14,908

8,992

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบกระแสเงินสด
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
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(16,610)
(11,659)
(37,719)
667
1,483
4,737

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

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

41,610
6,679
(131)
(200)
(3,373)
(101)
(72)
(1,220)
(3,000)
(4,125)

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

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
ลงทุนในเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในเงินลงทุนทัว่ ไป
รับคืนทุนจากหน่วยลงทุนและขายเงินลงทุนทัว่ ไป
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายตัว๋ แลกเงินระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2,500
54
(68,356)
70,780
(2,002)
3,536
125
(645)
(11)
(369)
54
5,666

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
(116)
208
(1,043)
(17)
(287)
2,224
11
9,737

(4,239)
(1,402)
15,000
(9,300)
(1)
(1,747)
(1,689)
(148)
16,576
16,428

(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
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13.4

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)(1)
อัตรากาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ยรับ (ร้อยละ)(2)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)(3)
ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ)(4)
อัตราส่ วนรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินกูย้ มื (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินรับฝากต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)(5)
อัตราส่ 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)

60.2
20.6
14.7
5.2
2.2
3.0
3.1

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

52.5
2.7
1.2
0.06

50.5
2.8
0.8
0.06

56.6
2.4
0.2
0.06

10.6
86.8
92.8
77.2
27.8

11.4
87.5
94.3
75.2
30.1

11.5
83.3
91.3
75.2
93.3

5.3
0.8
156.8
2.9
0.2

6.3
0.3
140.4
3.9
0.2

5.5
0.5
112.8
4.1
0.2

อัตรากาไรขั้นต้น = รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ / รายได้ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรับ = รายได้ดอกเบี้ย / สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย(8)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(9)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) / รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ + รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ + รายได้จากการ
ดาเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลจ่าย / กาไรสุ ทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลปี 2557 เป็ นไปตามข้อเสนอในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อน
เมษายน 2558
(6) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ + ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ / เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(7) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย = เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสิ นทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนในตราสารหนี้เฉลี่ย
(9) หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + ตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมเฉลี่ย
ยืมเฉลี่ย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบ
ปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
14.1 รายการในงบกาไรขาดทุน
ตารางดังต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบหลักของกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
รายได้ดอกเบี้ย ......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ..................................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ..............................................................................................
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ .....................................................................
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ .................................................................
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ สุ ทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ .............................................................................
รวมรายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้ ......................................................................................
รายได้ รวม ............................................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ............................................................................
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า............................................
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ ...............................................................
ภาษีเงินได้ ............................................................................................................
กาไรสุ ทธิ ..............................................................................................................
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม ........................................................................
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ...............................................................................
การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิในส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ .............................................
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35,848
14,253
21,595
7,874
2,140
5,734
2,624
8,358
29,953
15,774
3,437
10,742
1,191
9,551
1
9,552
9,539

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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงองค์ประกอบหลักของรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย


(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
รายได้ ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ....................................................................................
ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ..............................................
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ................................................................................
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า.........................................................................
อื่นๆ…………………………………………………………………...
รวมรายได้ ดอกเบีย้ ...............................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก .........................................................................................
ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ..............................................
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและ ธปท.................................................
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื .......................................................................
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื และอื่นๆ ................................................................
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ...........................................................................................
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ..............................................................................................

30,210
2,229
2,658
289
462
35,848

28,579
2,430
2,878
457
482
34,826

9,142
1,054
2,669
1,369
19
14,253
21,595

8,567
1,510
2,348
1,565
24
14,004
20,822
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
784,142
730,374
716,823
652,538
663,899
609,132
2.7%
2.8%
3.0%
3.1%

สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย
หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย
อัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิของสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (ร้อยละ)

 รายได้ ดอกเบีย้ :
สาหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยรวม จานวน 35,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 1,023 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.9 จากปี 2556 ซึ่ งมีจานวน 34,826 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 14,253 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8 จากปี ก่อน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากดอกเบี้ยมีดงั นี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อเพิ่มขึ้นจานวน 1,631 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.7 จากจานวน 28,579 ล้านบาท
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 30,210 ล้าน เป็ นผลมาจากการขยายตัวของปริ มาณเงิ นให้
สิ นเชื่อทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง (Business Banking)
- รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจานวน 201 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 8.3 จากจานวน
2,430 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 2,229 ล้านบาทสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 เนื่องมาจากการบริ หารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ลดลง
- รายได้จากเงินลงทุนลดลงจานวน 387 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.6 จากจานวน 3,334 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 2,948 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจานวน 249 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.8 จากจานวน 14,004 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 14,253 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับ
ฝากที่มีตน้ ทุนต่า ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ประกอบกับอัตราเงินฝากปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาด รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีดงั นี้
- ดอกเบี้ ยจ่ายเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจานวน 575 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.7 จากจานวน 8,567 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 9,142 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่ องจากการขยายตัว
ของเงินรับฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน ในขณะที่ธนาคารสามารถบริ หารต้นทุนทางการเงินได้เป็ นอย่างดี
- ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงจานวน 456 ล้านบาท หรื อร้อยละ 30.2 จากจานวน 1,510 ล้าน
บาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 1,054 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้เพื่อการบริ หารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ลดลง
- ดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม ลดลงจานวน 186 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.9 จาก 1,565 ล้านบาท สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 1,369 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุ
มาจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่ออกในปี 2552 การชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว รวมถึงการครบกาหนด
ของตัว๋ ชาระเงิน (BE)


ส่ วนที่ 3 หน้า 172

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 773 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.7 จากจานวน 20,822 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 21,595 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากปริ มาณเงินให้
สิ นเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากปริ มาณเงินให้สินเชื่อคุณภาพจากผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 เทียบจากปี 2556)
สาหรับส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ของปี 2557 ส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 2.97 ลดลง จากร้อยละ 3.12 ในปี
2556 การลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเป็ นไปตามทิศทางดอกเบี้ยตลาด (สาหรับปี 2556 หากไม่รวมการรับรู ้รายได้ one-time
จากดอกเบี้ยค้างรับของหนี้ ปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ ส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.04)


ตาราง 14.1: รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ รายปี
รายได้ดอกเบี้ย
40,000
35,000

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

34,826

35,848

30,678

30,000

25,000

21,595

20,822
17,065

20,000
15,000

14,253

14,004

13,613

10,000
5,000
0

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ตาราง 14.2: ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และต้ นทุนเงินฝาก
ผลตอบแทนต่อสินทรั พย์ที่ก่ อให้ เกิดรายได้
6%
4.98%

ต้นทุนเงิน ฝาก
5.34%

ส่ วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
5.00%
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ปี 2557

2.73%
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้สรุ ปองค์ประกอบหลักของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้


(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ าประกัน
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุ ทธิ

2556

7,874
394
7,480
2,140
5,734

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

1,991

2,258

(51)
193

(9)
142

กาไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์
รายได้เงินปั นผลรับ

183
55

87
65

รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ

252

264

8,358

8,385

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รวมรายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้

สาหรับปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 8,358 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับ 8,385 ล้านบาทในปี
2556 สาเหตุหลักมาจากกาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศที่ลดลง รายละเอียดดังนี้
-

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ อยูท่ ี่ 5,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 หรื อ 155 ล้านบาท จาก 5,579

ล้านบาท ในปี 2556 ปัจจัยสนับสนุนหลักได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะจากค่าธรรมเนียมการขาย
กองทุนรวม Bancassurance รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การด้านเงินฝาก
-

กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศมีจานวน 1,991 ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาทหรื อ

ร้อยละ 11.8 จากจานวน 2,258 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามกิจกรรมทางธุรกิจที่ชะลอตัวลง
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจานวน 97 ล้านบาท หรื อร้อยละ 111.3 จากจานวน 87 ล้านบาท สาหรับปี
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- รายได้จากเงินปันผลลดลงจานวน 10 ล้านบาท หรื อร้อยละ 15.9 จากจานวน 65 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 55 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากกองทุนเพื่อการ
ร่ วมลงทุน (Thailand Equity Fund)
-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาราง 14.3: รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ รายปี
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริการสุทธิ
กาไรจากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล
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

กาไรจากธุรกรรมเพื่อ ค้าและอัต ราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายสินทรัพ ย์
อื่นๆ
87
65 255
142

345
686
131
86
1,703

4,690

ปี 2555

183
201
55193

2,258

1,991

5,579

5,734

ปี 2556

ปี 2557

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ตาราง 14.4: รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ รายปี
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

รายจ่ ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

9,000
8,000
7,000

6,000

7,874

7,611
6,583

5,000

5,579

5,734

2,032

2,140

4,690

4,000
3,000

2,000

1,894

1,000
0

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้


สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
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2557

2556

8,048
3,003
1,198

7,595
2,780
1,145

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (โอนกลับ)
สารองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่

38
23
80
0
36
3,348
15,774

32
43
87
(296)
(1)
3,164
14,550

สาหรับปี 2557 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย มีจานวน 15,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 หรื อ 1,224 ล้านบาทจากปี 2556 ซึ่ ง
การเพิ่มขึ้นก็เป็ นไปตามแผนการดาเนินธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจานวน 8,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.0 จากการปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนพนักงานและโบนัส
- ค่าใช้จ่ายด้านอาคาร มีจานวน 3,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.0 จากผลจากการคานวณค่า
เสื่ อมราคาและค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จานวน 3,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 183 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.8 มาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้น
 กาไรจากการดาเนินงานหลักก่ อนหักสารอง
ในปี 2557 แม้ว่าธนาคารมีการเติ บโตของรายได้จากการดาเนิ นงาน ทั้งรายได้ดอกเบี้ ยและรายได้มิใช่ ดอกเบี้ ย และการ
จัดการต้นทุนการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทาให้การเติบโตทางด้าน
รายได้ โดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยชะลอตัวลง ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนิ นงานหลักก่อนหักสารองฯ
(PPOP)1 จานวน 14,152 ล้านบาท ทรงตัวจากจานวน 14,409 ล้านบาท ในปี 2556
ตาราง14.5: กาไรจากการดาเนินงานหลักก่ อนหักสารอง
16,000
14,000

14,409

14,152

ปี 2556

ปี 2557

12,000
10,000

10,402

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

ปี 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

1

ไม่รวมรายได้จากการขายสิ นทรัพย์ ได้แก่ สาขาของธนาคาร และรายการพิเศษ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หนีส้ ู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
สาหรับปี 2557 ธนาคารตั้งสารองหนี้สูญหนี้ สงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวน 3,437 ล้านบาท เทียบกับ
7,613 ล้านบาท ในปี 2556 การตั้งสารองฯ ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเป็ นผลมาจากการบริ หารคุณภาพสิ นทรัพย์ที่ดี ขณะที่
ในปี 2556 ธนาคารมีการตั้งสารองพิเศษเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter cyclical provision)
ทั้งนี้ คุณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีข้ ึน ทาให้อตั ราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพของทั้งปี ปรับเพิ่มขึ้นมา
อยูท่ ี่ร้อยละ 157 (ตามงบการเงินรวม) เทียบกับร้อยละ 140 ณ สิ้ นปี 2556




กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

ในปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้จานวน 10,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5
จากจานวน 7,044 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในขณะที่ภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 8.2 จากจานวน 1,297
ล้านบาทสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 1,191 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนกลับของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการขายสิ นเชื่อด้อยคุณภาพและตัดออกบัญชี ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่ได้นามาเป็ นรายการทางภาษีมาก่อน
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจานวน 9,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจานวน 5,737 ล้านบาท ในปี 2556 หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 66.3


ตาราง 14.6: กาไรสุ ทธิ
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.2 รายการในงบดุล
 สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 810,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44,435 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 5.8 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน และเงินลงทุน ในขณะที่ให้สินเชื่อและทรัพย์สินรอการขายลดลง โดยรายละเอียดมีดงั นี้ :
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- เงิ นให้สินเชื่ อ (ไม่รวมดอกเบี้ ยค้างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 530,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 30,886
ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.2 โดยมาจากการขยายตัวของสิ นเชื่ อคุณภาพของลูกค้าธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง และลูกค้า
รายย่อย
ตาราง 14.7 : สิ นเชื่อรวมและอัตราการเติบโต
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หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม

- เงินลงทุนสุ ทธิ มีจานวน 110,859 ล้านบาท ขยายตัวจานวน 7,582 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.3 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยส่ วนใหญ่มาจากบัญชีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for sale) และ Bond Trading
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 113,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 16,660 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการเคลื่อนไหวของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินดังกล่าว เป็ นไปเพื่อการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
- ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 1,860 ล้านบาท ลดลงจานวน 37 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 2.0 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่ องมาจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่ องตามแผนงานของธนาคาร
ทั้งนี้ สัดส่ วนของทรัพย์สินรอการขายต่อสิ นทรัพย์รวมของธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 0.23 ค่อนข้างคงที่จาก ณ สิ้ นปี 2556
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมเป็ นจานวน 740,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 36,475 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 5.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก และรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน รายละเอียดมีดงั นี้
- เงินรับฝากรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยูท่ ี่ 571,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 42,019 ล้านบาท หรื อร้อยละ
7.9 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (จานวน 34.3 พันล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.8) และบัญชีเงินฝากไม่ประจา (No Fixed) และเงินฝากไม่ประจา ME (จานวน 31.4 พันล้านบาท หรื อ ร้อย
ละ 21.1) ในขณะที่เงินฝากประจาลดลง (24.5 พันล้านบาท หรื อ ร้อยละ 12.3)


ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม (Transactional accounts) ที่เป็ นจุดเด่นของธนาคาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TMB
One Bank One Account (เปิ ดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 สาหรับกลุ่มลูกค้า SME) และผลิตภัณฑ์ TMB Free Flow Daily
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Account (เปิ ดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2555 สาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล) เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นจานวนรวมกว่า 18.8 พันล้านบาท
หรื อร้อยละ 40.5 จากสิ้ นเดือนธันวาคม 2556
เมื่อพิจารณาสัดส่ วนบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวันและบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ (CASA) ณ เดือนธันวาคม 2557
ธนาคารมี CASA ซึ่ งไม่รวมบัญชี เงินฝากไม่ประจาและบัญชี เงินฝากไม่ประจา ME ที่ร้อยละ 37.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.4 ณ
สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 เนื่องมาจากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น
ตาราง 14.8 : เงินฝากรวมและอัตราการเติบโต
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หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม

- เงินกูย้ ืมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย อยู่ที่ 36,249 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,924 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.0 จาก
ณ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะยาว ตัว๋ ชาระเงิน (BE) และการไถ่ถอนตราสารหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ ที่
ออกในปี 2552 จานวน 5.3 พันล้านบาท ในเดื อนพฤศจิ กายน 2557 ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกตราสารหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ ที่นับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ในเดือนสิ งหาคม 2557 จานวน 15,000 ล้านบาท
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 72,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จานวน 6,679 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.1 ซึ่ งเป็ นไปตามกลยุทธ์การบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 69,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,054 ล้านบาท หรื อร้อยละ
4.6 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 สาเหตุมาจากกาไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ทั้งนี้ มูลค่ากาไรต่อหุ น้ ซึ่ งปรับลดสัดส่ วนการถือหุ น้ เต็มจานวนแล้ว (Fully diluted EPS) เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 0.1312 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นมูลค่า 0.2177บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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14.3 รายการนอกงบดุล
 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบด้วยการรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันเงินกูย้ ืมเงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั
ไม่ครบกาหนด เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การค้ าประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ายังไม่ได้ถอนและภาระผูกพันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีภาระผูกพัน(ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุพนั ธ์) จานวน 154,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.3 จากจานวน 138,812 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
14.4 คุณภาพสิ นทรัพย์
14.4. เงินให้ สินเชื่อ
 การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
เงินให้ สินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ
ธนาคารใช้กลยุทธ์ในการสร้างพอร์ ตสิ นทรัพย์ที่หลากหลายและจากัดความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ภาคธุ รกิจใดธุ รกิ จ
หนึ่ งหรื อผูก้ รู้ ายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวนยอดเงินให้สินเชื่ อที่สูงที่สุดของธนาคารอยู่ในภาคการ
ขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์และจักรยานยนต์มีจานวนร้อยละ 29.7 ของเงินให้สินเชื่ อทั้งหมด การให้สินเชื่ อภาคการ
ผลิตมียอดเป็ นอันดับ 2 ด้วยสัดส่ วนร้อยละ 21.9 เงินให้สินเชื่ อแก่ภาคธุ รกิจอื่นที่มีความสาคัญ ได้แก่ ภาคธุ รกิจกิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย (ซึ่ งมีจานวนร้อยละ 20.1 ของเงินให้สินเชื่ อทั้งหมดของธนาคาร) ภาคอุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล (มีจานวนร้อย
ละ 15.1 ของเงิ นให้สินเชื่ อทั้งหมดของธนาคาร) ส่ วนการให้สินเชื่ อสาหรับภาคธุ รกิ จอื่นๆ นอกเหนื อจากนี้ คิดเป็ นร้อยละ 13.2 ของ
เงินให้สินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อของธนาคารแบ่งตามภาคธุรกิจ ในช่วงเวลาที่ระบุไว้
(ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(งบเฉพาะธนาคาร)

2557

ภาคธุรกิจ
เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบาบัดน้ าเสี ย ของเสี ย และสิ่ งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสิ นค้า
ที่พกั แรมและบริ การด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

ส่ วนที่ 3 หน้า 180

2556

จานวน

ร้ อยละของ
ทั้งหมด

จานวน

ร้ อยละของ
ทั้งหมด

5,265
1,593
139,084
20,051
1,044
8,265
188,352
13,208
5,054
4,553
127,904
7,124
1,472

0.83
0.25
21.91
3.16
0.16
1.30
29.68
2.08
0.80
0.72
20.15
1.12
0.23

6,456
1,516
133,056
20,105
989
7,258
177,175
11,536
6,273
6,873
102,082
5,530
1,538

1.12
0.26
23.02
3.48
0.17
1.26
30.66
2.00
1.09
1.19
17.66
0.96
0.27
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(งบเฉพาะธนาคาร)

2557

ภาคธุรกิจ
กิจกรรมการบริ หารและการบริ การสนับสนุน
การบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริ การด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อนส่ วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การ
ที่ทาขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรื อน ซึ่ งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิ ก
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
รวม(1)
(1)

2556

จานวน

ร้ อยละของ
ทั้งหมด

4,397
6,823
249
3,660
724
370
-

0.69
1.07
0.04
0.58
0.11
0.06
-

95,514
634,706

15.05
100.00

จานวน

ร้ อยละของ
ทั้งหมด

3,891
3,576
410
1,609
895
384

0.67
0.62
0.07
0.28
0.15
0.07

86,731
577,883

15.01
100.00

สิ นเชื่ อรวม รวมถึงรายการเงินให้ สินเชื่ อระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน

เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามระยะเวลาครบกาหนดชาระของสิ นเชื่อ
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเงินให้สินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบ่งตามระยะเวลาครบกาหนดชาระ ณ วันที่ระบุไว้
งบการเงินรวม
เงินให้ สินเชื่อ
เมื่อทวงถาม (1)
ภายใน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
มากกว่า 1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
รวม
(1)
(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่ วย: ล้ านบาท)
124,993
122,814
120,202
120,534
101,799
76,973
103,074
98,056
62,199
58,676
18,093(2)
22,421(2)
530,360
499,474

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็ นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งจานวน

ส่ วนที่ 3 หน้า 181

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามประเภทอัตราดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงถึงเงินให้สินเชื่ อของธนาคาร โดยแบ่งตามประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่

(งบการเงินรวม)

ระบุไว้

เงินให้สินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: ล้ านบาท)
มีอตั ราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตราดอกเบีย้
อ้ างอิงตามอัตรา
คงที่
ตลาด
322,247
203,240

ไม่ มี
ดอกเบีย้ *
4,873

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่ วย: ล้ านบาท)
มีอตั ราดอกเบีย้
อัตรา
ปรับขึน้ ลง
ไม่ มี
รวม
ดอกเบีย้
รวม
อ้ างอิงตามอัตรา
ดอกเบีย้ *
คงที่
ตลาด
530,360
311,685
183,506
4,283
499,474

หมายเหตุ : *สิ นเชื่อไม่มีดอกเบี้ยส่ วนใหญ่คือสิ นเชื่ อบัตรเครดิตที่ลูกค้าชาระหนี้ ครบจานวนตามงวดชาระ(Transactor) และบางส่ วน
เป็ นสิ นเชื่อจากเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letters of Credit) ที่ลกู ค้ามาชาระล่าช้า
เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ สิ้ น ปี 2557 สิ น เชื่ อ รวมของธนาคารเติ บ โตมาจากการขยายตัว ของสิ น เชื่ อ คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และลูกค้ารายย่อย สิ นเชื่ อคุณภาพของธนาคารเพิ่มขึ้นจานวน 35,214 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.4
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมาจากสิ นเชื่ อ Term Loan ของกลุ่มลูกค้าลูกค้าธุ รกิจ สิ นเชื่ อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน (Working
Capital) จากผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง และสิ นเชื่ อเพื่อการอุปโภคบริ โภคของลูกค้ารายย่อย โดยสิ นเชื่ อคุณภาพของกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจมีการขยายตัวร้อยละ 6.1 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางร้อยละ 18.9 ในขณะที่สินเชื่ อสาหรับผูป้ ระกอบการขนาด
ย่อมคงที่ อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนสิ นเชื่อ SME ต่อสิ นเชื่อรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 37.6 ใกล้เคียงกับร้อยละ 37.1 ในเดือนธันวาคม 2556
สิ นเชื่อสาหรับลูกค้ารายย่อยเติบโตร้อยละ 11.3 จากต้นปี โดยการขยายตัวดังกล่าวเป็ นผลมาจากสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย
สิ นเชื่อไม่มีหลักประกันและผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงเงินให้สินเชื่อของธนาคารทหารไทย ตามกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ระบุไว้
(ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)

(งบเฉพาะธนาคาร)

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

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556*
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จานวน
ทั้งหมด
จานวน
ทั้งหมด
235,431
44.4%
226,335
45.5%
199,467
37.6%
184,769
37.1%
95,420
18.0%
86,664
17.4%
497,768
100.0%
530,317
100.0%

หมายเหตุ : *สิ นเชื่ อคงเหลือตามกลุ่มลูกค้ า ณ สิ ้นปี 2556 เป็ นตัวเลขที่ ปรั บปรุ งหลังจากการทบทวนและโอนย้ ายกลุ่มลูกค้ าประจาปี ตามหลักเกณฑ์ การจั ดกลุ่มลูกค้ าของ
ธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาราง 14.9 : โครงสร้ างสิ นเชื่อแบ่ งตามประเภทของลูกค้ า

5.1%

10.1%

18.3%

25.5%

17.4%

32.7%

2.4%

37.1%

49.0%

8.0%
4.0%

45.5%

18.0%
37.6%
44.4%

-

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร
* ตั้งแต่ 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 นเชื่ อซึ่ งให้ แก่ ลกู ค้ าซึ่ งมีรายได้ ต่อปี รวมน้ อย 500 ล้ านบาท
(3) สิ นเชื่ อในกลุ่มธุรกิจรายย่ อย แสดงถึง สิ นเชื่ อผู้บริ โภคส่ วนบุคคล

การจัดชั้นสิ นทรัพย์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงิ นให้สินเชื่ อและดอกเบี้ ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่ อที่ ให้แก่ธนาคารและตลาดเงิ น - ด้าน
สิ นทรัพย์) จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารองของสถาบันการเงินดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

งบการเงินรวม

2556

เงินให้ สินเชื่อและ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
ดอกเบีย้ ค้างรับ
จะสู ญ (1)
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ (2)
รวม
บวก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกิน
จากเกณฑ์ข้นั ต่าของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
รวม
(1)

(2)
(3)

496,806
16,529
1,824
668
15,601

เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้างรับ

4,491
297
1,058
368
6,148

531,428

15,890(3)
28,252

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

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสู ญ (1)
4,218
285
1,979
468
8,518

15,932(3)
31,400

2555
เงินให้ สินเชื่อ
ค่าเผือ่ หนี้
และดอกเบีย้
สงสัย
ค้างรับ
จะสู ญ (1)
417,818
13,753
2,443
1,277
18,383
453,674

3,808
258
758
332
8,378

11,271
24,805

การกันสารองสาหรั บสิ นเชื่ อที่ ได้ รับการคา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ การกากับดูแลสิ นเชื่ อที่ ได้ รับการคา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนีจ้ ัดชั้นสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคารและบริ ษัท บริ หารสิ นทรั พย์ พญาไท จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้ รวมเงินสารองสาหรั บเงินให้ สินเชื่ อด้ อยคุณภาพจานวน 3,285 ล้ านบาท และ 3,839 ล้ านบาท ตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สิ นทรัพย์จดั ชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จาแนกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดซึ่ ง
รวมถึงประกาศที่ธปท. ฝนส. (23)ว.1564/2554 เรื่ อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ประกอบด้วยเงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม) เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ (รวม
เงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่น
สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง เงินให้สินเชื่ อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย
ชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินเชื่ อด้อยคุณภาพประเภทจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และ
จัดชั้นสงสัยจะสูญ จานวนทั้งสิ้ น 18,093 ล้านบาท ลดลงจานวน 4,328 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.3 เนื่ องมาจากการขาย การปรับ
โครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา และตัดออกจากบัญชี ของสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ธนาคารฯได้โอนขาย
สิ นเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (“บสก.”) โดยมีภาระเงินต้นประมาณ 3,300 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้โอนขายสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายให้แก่
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ 2 แห่ ง โดยมีมูลค่าตามบัญชี รวมประมาณ 1,100 ล้านบาท (เฉพาะธนาคารฯ: 600 ล้านบาท) ทั้งนี้ ราคา
ขายส่ วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวได้แสดงสุ ทธิ จาก “หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการ
ด้อยค่า” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ที่ระงับการรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์ คงค้าง จานวน
27,466 ล้านบาท และ 27,698 ล้านบาท ตามลาดับ
ทั้งนี้ อัตราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย (รวมรายการสิ นเชื่อระหว่างธนาคาร) ลดลง
102 จุด จากร้อยละ 3.87 ณ สิ้ นปี 2556 เป็ นร้อยละ 2.85 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557
สาหรับอัตราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่ อรวม (รวมรายการสิ นเชื่ อระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น) ของธนาคาร
ลดลง 74 จุด จากร้อยละ 3.58 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 2.84 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557
ตาราง 14.10: สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ

25,000

22,103

7.0%

22,421
18,093

20,000

6.0%
5.0%

15,000
10,000

4.0%

4.10%

3.87%

3.0%

2.85%

2.0%
1.0%

5,000

(3.75%)*

(3.58%)*

(2.84%)*

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

0

0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
*อัตราส่วนเฉพาะธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มปี ัญหา
ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาปรั บโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา (เฉพาะรายที่ มีส่วน
สูญเสี ย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้) ดังนี้


(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ก่อนปรับ
หลังปรับ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้าง โครงสร้าง
โครงสร้าง โครงสร้าง
จานวนราย
หนี้
หนี้
จานวนราย
หนี้
หนี้
รูปแบบการปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มีปัญหา
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
รวม

1,761
1,761

4,609
4,609

4,608
4,608

1,760
1,760

4,604
4,604

4,604
4,604

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ก่อนปรับ
หลังปรับ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้าง โครงสร้าง
โครงสร้าง โครงสร้าง
จานวนราย
หนี้
หนี้
จานวนราย
หนี้
หนี้
รูปแบบการปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มีปัญหา
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
การปรับโครงสร้ างหนี้ ในหลายลักษณะ
รวม

10
2
12

259
29
288

259
20
279

10
10

259
259

259
259

ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกสิ นทรัพย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ไม่สูงกว่ามูลหนี้ตามบัญชี บวกดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ได้รับตามกฎหมาย
ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึ กบัญชี ในกรณี ที่การปรับโครงสร้างหนี้ ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการชาระหนี้ จะมีการคานวณหามูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้ ผลต่างของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตและมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้างรับจะถูกบันทึ กเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากนั้นธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดย
ใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ ในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ สาหรับสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่
ธนาคารฯเข้าทาสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารฯใช้อตั ราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ เป็ นอัตราคิด
ลด และสาหรับสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารฯใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งตามสัญญาเดิ มเป็ น
อัตราคิดลด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารทหารไทยสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556


(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสารอง
เงินสารองในอัตราขั้นตา่ ตามเกณฑ์ ธปท.
ส่ วนทีเ่ กิน
อัตราขั้นตา่
กล่ าวถึง ตา่ กว่ า
สงสัยจะ ตามเกณฑ์
ปกติ เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
สู ญ
ธปท.

รวม

4,218
273
4,491

31,400
4,110
417
(4,316)
(3,359)
28,252

285
12
297

1,979
(921)
1,058

468
(100)
368

8,518
4,888
417
(4,316)
(3,359)
6,148

15,932
(42)
15,890

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินสารอง
เงินสารองในอัตราขั้นตา่ ตามเกณฑ์ ธปท.
ส่ วนทีเ่ กิน
อัตราขั้นตา่
กล่ าวถึง ตา่ กว่ า
สงสัยจะ ตามเกณฑ์
ปกติ เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
สู ญ
ธปท.

รวม

3,808
410
4,218

24,805
7,654
672
(1,715)
(16)
31,400

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

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธปท.ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงิน
ให้สินเชื่ อประกอบด้วย (ก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละขั้นต่าตามประกาศธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนที่เกิ น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

กว่าอัตราขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน และ (ค) สารองส่ วนเพิ่ม
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ ทั้งนี้การคานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจะคิดคานวณจากยอด
หนี้ คงค้างตามบัญชี หลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันซึ่ งเป็ นไปตามวิธีการของประกาศธปท.
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนที่เกิ นกว่าอัตราขั้นต่ าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั
ไม่ได้รับรายงานพิ จารณาจากปั จจัย ต่ าง ๆ เช่ น ประเภทสิ นเชื่ อ ส่ วนสู ญเสี ยในอดี ต ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ของลูกหนี้ และ
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น และสารองส่ วนเพิ่มพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้จากหลักประกัน แผนการบริ หารจัดการหนี้ เป็ นต้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ งั เพิ่มถือเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยตัดหนี้ สูญกับค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเรี ยกหนี้คืนได้และหนี้สูญได้รับคืน (ส่ วนของเงินต้น) จะบันทึกบัญชี เพิ่ม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าเผื่อหนี้สูญและสงสัยจะสูญและการปรับปรุ งมูลค่าจากการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ จานวน 28,362 ล้านบาท ลดลงจานวน 3,106 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.9 เนื่ องมาจากการโอนกลับสารองส่ วนเกิน
จากการขายสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ และสารองส่ วนเกินจากการแก้ไขหนี้มีปัญหา
ธนาคารและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี อ ตั ราส่ ว นส ารองฯ ต่ อ สิ นเชื่ อ ด้อ ยคุ ณ ภาพ (งบการเงิ น รวม) เพิ่ ม ขึ้ น มาอยู่ที่ ร้ อ ยละ 157
เปรี ยบเทียบกับร้อยละ 140 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 สาหรับอัตราส่ วนดังกล่าวตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร อยู่ที่ร้อยละ 157
เทียบกับร้อยละ 147 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตาราง 14.11:
NPL coverage
ratio อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
180%

อัตราส่วนสารองต่อ สินเชือ่ ทีไ่ ม่ก อ่ ให้ เก ดิ รายได้

160%
140%

140%

120%
100%

157%

113%

80%
60%
40%
20%

118%*

147%*

157%*

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
*อัตราส่ วนเฉพาะธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การโอนขายสิ นทรัพย์ ด้อยคุณภาพให้ แก่ บรรษัทบริหารสิ นทรัพย์ ไทย (“บสท.”)12
สั ญญาโอนสิ นทรัพย์ และการแบ่ งปันผลกาไรขาดทุน
ตามเงื่ อนไขของพระราชกาหนดบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาโอน
สิ นทรัพย์ กับ บสท.ในปี 2544 โดยธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย (ในฐานะผูโ้ อน) ขายสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่ บสท. (ในฐานะ
ผูร้ ั บโอน) และได้รับชาระราคาโอนเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจาก บสท. จากการโอนสิ นทรั พย์ดงั กล่าว บสท. และผูโ้ อนจะต้อง
แบ่งปันผลกาไรหรื อขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของ บสท. ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ สิ้ นปี ที่ 5
และสิ้ นปี ที่ 10 นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังต่อไปนี้
- กรณี ที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่ วนแรกจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ผูโ้ อนจะเป็ นผูร้ ับผลขาดทุน ส่ วน
ที่ สองจานวนไม่เกิ นร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโ้ อนจะแบ่งกันคนละครึ่ ง ผลขาดทุนส่ วนที่ เหลือ บสท. จะรับไป
ทั้งหมด
- กรณี ที่มีผลกาไร ผลกาไรส่ วนแรกจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโ้ อนจะแบ่งกันคนละครึ่ ง
ทั้งนี้ หากยังคงมีกาไรเหลืออีก ผูโ้ อนจะได้รับผลกาไรส่ วนหลังนี้ ในจานวนที่ ไม่เกิ นมูลหนี้ ตามบัญชี หักด้วยราคาโอนและผล
กาไรส่ วนแรก
ในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากบสท.เรื่ อง “ผลการคานวณผลกาไรหรื อผลขาดทุนจาก
การบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการ และเรี ยกชาระผลขาดทุนให้กบั บสท.” โดยแจ้งผล
ขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ที่รับโอน (ไม่รวมส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคาโอน) จากธนาคารฯและบริ ษทั
ย่อยโดยธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจานวนรวม 1,403 ล้านบาท (เฉพาะธนาคารฯ: 1,317 ล้านบาท) ซึ่ งธนาคารฯ
และบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาปรับปรุ งประมาณการหนี้ สินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้รับจากบสท. ดังกล่าว ต่อมาในเดื อน
ตุลาคม 2556 บริ ษทั ย่อยได้ชาระส่ วนแบ่งผลขาดทุนจานวน 86 ล้านบาทให้กบั บสท. แล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 ธนาคารฯมีส่วนแบ่งผลขาดทุนคงค้างจานวน 1,317 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชี “ประมาณการหนี้ สินจากการโอน
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ”ในงบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนที่มขี ้ อโต้ แย้ งเกีย่ วกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริ หารสิ นทรัพย์โดยบสท. บสท.ได้มีหนังสื อแจ้งธนาคารฯเกี่ยวกับการปรับลดราคารับโอนโดยสรุ ป
ดังต่อไปนี้
(ก) ในเดื อนพฤศจิ กายน 2549 ธนาคารฯได้รับแจ้งจากบสท. โดยบสท.ขอปรั บลดราคารั บโอนสิ นทรั พย์ดอ้ ย
คุณภาพส่ วนที่มีเครื่ องจักรจานาเป็ นหลักประกันจานวน 4,341 ล้านบาท ซึ่ งธนาคารฯได้ปฏิเสธรายการดังกล่าว เนื่ องจากเป็ น
การปฏิ บตั ิ ที่ ไม่ เ ป็ นไปตามสัญญาโอนสิ นทรั พย์ลงวันที่ 12 ตุ ลาคม 2544 จึ งไม่ มีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารฯได้
ดาเนินคดีตามกฎหมายกับ บสท. แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้ธนาคารฯชนะคดี แต่เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษากลับโดยยกฟ้ องของธนาคาร ขณะนี้คดีอยูใ่ นกระบวนการของศาลฎีกา
1

บสท.ชาระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2556 และได้ส่งมอบสิ นทรัพย์และหนี้สินคงเหลือให้แก่กระทรวงการคลังเป็ นผูด้ าเนินการต่อไป
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(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารฯได้ฟ้องบสท.เพิ่มเติมจากการที่บสท.ปฏิเสธที่จะชาระราคารับโอนสิ นทรัพ ย์
ด้อยคุณภาพ จานวน 4 ราย จานวนรวม 56 ล้านบาท และไม่ชาระดอกเบี้ ยตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ นของปี 2549 และ 2550 ให้แก่
ธนาคารฯ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 242 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษายกฟ้ อง และเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2557 ศาลอุทธรณ์มี คาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีอยูใ่ นกระบวนการของศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารฯบันทึกประมาณการหนี้ สินส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคา
รับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุ ณภาพ ซึ่ งได้รวมส่ วนที่ มีเครื่ องจักรจานาเป็ นหลักประกันตามที่ กล่าวไว้ในข้อ 8.2 (ก) (รวมดอกเบี้ ย
จานวน 276 ล้านบาท) และการที่ บสท. ปฏิเสธที่ จะชาระราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพตามที่ กล่าวไว้ในข้อ 8.2 (ข) รวม
จานวน 4,681 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชี “ประมาณการหนี้ สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
การชาระเงินตามตัว๋ สั ญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารฯมีตวั๋ สัญญาใช้เงินที่บสท.ให้ไว้กบั ธนาคารฯคงเหลือทั้งสิ้ นจานวน 4,413 ล้านบาท
(โดยแบ่งเป็ นส่ วนที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระจานวน 15 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี “เงินลงทุน” ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11.1 และส่ วนที่ครบกาหนดชาระแล้วจานวน 4,398 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการ
“ลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน) ยอดคงค้างของตัว๋ เงินจานวนรวม 4,413 ล้านบาทนี้ ส่ วนหนึ่ งจานวน 4,398 ล้านบาท เป็ น
ส่ วนที่ มีขอ้ โต้แย้งกับบสท. ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที่ 8.2 ซึ่ งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯ
และบสท. ได้ลงนามร่ วมกันในบันทึ กข้อตกลงการไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิ นโดยมีหลักการและแนวทางการบริ หารจัดการตัว๋
สัญญาใช้เงินที่ครบกาหนดดังนี้
1.

ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มีขอ้ โต้แย้ง เมื่อครบกาหนด บสท. จะชาระหนี้ตวั๋ เงินต้นและดอกเบี้ย

2.

ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีขอ้ โต้แย้ง

2.1 กรณี ที่เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีขอ้ โต้แย้งแต่ยงั ไม่มีการฟ้ องร้องดาเนินคดี เมื่อตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกาหนด
(ก) มูลค่ าตัว๋ สัญญาใช้เงิ นส่ วนที่ ไม่มีขอ้ โต้แย้ง บสท.จะชาระมูลค่ าที่ ไม่มีขอ้ โต้แ ย้งและดอกเบี้ ยจ่ ายให้กับ
ธนาคารฯ
(ข) มูลค่าตัว๋ สัญญาใช้เงินส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้ง บสท. จะฝากเงินในนาม บสท. ไว้กบั ธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ตวั๋
ครบกาหนด จานวนเงินที่ฝากจะเท่ากับตัว๋ เงินต้นรวมดอกเบี้ยจ่าย โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทัว่ ไปตาม
ประกาศของธนาคารฯ ทั้งนี้ เมื่อได้มีขอ้ ยุติหากบสท.ต้องชาระราคารับโอนในส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้ง บสท. จะ
ถอนเงินฝากดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก และชาระให้กบั ธนาคารฯ
2.2 กรณี ที่เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นที่ มีขอ้ โต้แย้งและมีการฟ้ องร้องดาเนิ นคดีแล้ว เมื่อตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกาหนด บสท.
จะนาเงินไปฝากในนาม บสท. กับธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ครบกาหนด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากทัว่ ไป
ตามประกาศของธนาคารฯและแบ่งเป็ น 2 บัญชี คือ
(ก) บัญชี ที่ 1 ส่ วนที่ ไม่มีขอ้ โต้แย้ง เมื่อ บสท. และธนาคารฯแถลงร่ วมกันต่อศาลแล้ว บสท. จะถอนเงิ นฝาก
และดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดชาระหนี้ตวั๋ ให้กบั ธนาคารฯ
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(ข) บัญชีที่ 2 ส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้ง บสท. จะคงเงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชี ที่ 2 จนกว่าจะมีขอ้ ยุติหรื อคาพิพากษา
ถึงที่ สุด โดยหากมีขอ้ ยุติหรื อผลคาพิพากษาถึงที่ สุดปรากฏว่า บสท. ต้องชาระราคารับโอนในส่ วนที่มีขอ้
โต้แย้งให้กบั ธนาคารฯ บสท. จะถอนเงินฝากดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก และชาระให้กบั ธนาคารฯหาก
เงิ นจานวนดังกล่าวไม่ พอชาระหนี้ ตามข้อยุติหรื อตามคาพิ พากษาของศาล บสท.จะต้องชาระหนี้ ให้แ ก่
ธนาคารฯจนครบถ้วนเต็มจานวนตามข้อยุติหรื อตามคาพิพากษาของศาล
ทั้งนี้ ธนาคารฯจะไม่เรี ยกเบี้ยปรับ หรื อดอกเบี้ยผิดนัด หรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จาก บสท. และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณี ที่ บสท. ไม่สามารถไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินได้ตรงตามกาหนดเวลาไถ่ถอน เนื่องจากข้อ
โต้แย้งเรื่ องการปรับลดราคารับโอนยังไม่ได้ขอ้ ยุติ หรื อศาลยังมิได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด
14.3.2 ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่า
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรขาดทุนจากการดาเนินงาน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรขาดทุน
จากการดาเนินงานเมื่อมีการจาหน่าย
ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ได้มาจากการรับโอนชาระหนี้จากลูกหนี้ สาหรับทรัพย์สินรอการขายที่ลูกหนี้ โอน
ให้เพื่อชาระหนี้ก่อนปี 2545 ราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้น หรื อราคาตามบัญชีของลูกหนี้แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า สาหรับ
ทรัพย์สินรอการขายที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชาระหนี้ ต้ งั แต่ปี 2545 ราคาทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมและหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ทางตรงในการขาย แต่ไม่เกิ นกว่ามูลหนี้ ตามบัญชี บวกดอกเบี้ยที่ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ได้รับตามกฎหมายที่ ยงั ไม่ได้
บันทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ได้แก่ราคาที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ และหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรง
ในการขาย
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของทรัพย์สินรอการขายเป็ นรายหน่วย มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ได้แก่มลู ค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการขายอ้างอิ งจากราคาประเมิ นของทรั พย์สินแต่ ละหน่ วยและปรั บลดลงในอัตราที่ แตกต่ างกันโดยพิ จารณาจาก
คุณภาพทรัพย์สิน (ทาเลที่ต้ งั สาธารณู ปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน) ระยะเวลาถือครอง ข้อมูลการขาย
ทรัพย์สินรอการขายในอดีต และ ความต้องการของตลาด
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของ
ทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยพิจารณา
จากราคาประเมิ นล่าสุ ดของทรั พย์สิน ระยะเวลาการถื อครองทรั พย์สิน ประเภทและคุ ณลักษณะของทรั พย์สิน ผลขาดทุ นจาก
ประสบการณ์ในการขายในอดีต เป็ นต้น ทั้งนี้ ธนาคารได้จาหน่ายทรัพย์สินรอการขายในระหว่างปี 2557 และปี 2556 และได้ทา
การตั้งค่าเผื่อสาหรับการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย ตามที่ได้แสดงตามตารางดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
ยอด ณ ต้นปี ..............................................................................
ลดลง..........................................................................
ยอด ณ ปลายปี ...........................................................................
ค่าเผื่อการด้อยค่า .......................................................................
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ....................................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้ านบาท)
2,584
(323)
2,261
(401)
1,860

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
2,936
(352)
2,584
(687)
1,897

ตาราง 14.12: ทรัพย์ สินรอการขาย
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.3.3 เงินลงทุน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขายหรื อตราสารหนี้ ที่
จะถือจนครบกาหนดแล้วแต่กรณี และจัดประเภทเงิ นลงทุนในตราสารทุนเป็ นเงิ นลงทุนเพื่อค้า เงิ นลงทุนเผื่อขาย เงิ นลงทุ น
ทัว่ ไป เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมแล้วแต่กรณี โดยบันทึกรายการซื้ อขายเงินลงทุน ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรขาดทุนจากการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทจะบันทึก
ในส่ วนของกาไรขาดทุนจากการดาเนิ นงานหรื อส่ วนเกิ น (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในส่ วนของเจ้าของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อ
ค้าและแสดงมูลค่ าในราคายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมบันทึ กรั บรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไร
ขาดทุนจากการดาเนินงาน
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตราสารหนี้ (รวมสิ ทธิ ที่จะได้รับชาระราคาโอนด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงิ นประเภทโอนเปลี่ ยนมื อไม่ได้แ ละอาวัลโดย
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น (“กองทุนฟื้ นฟูฯ”) ที่ ได้รับจากการทาสัญญาโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ให้แก่บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”)) ซึ่ งธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนด แสดงมูลค่าใน
ราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อหรื อได้มากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้
จะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นบั แต่วนั ได้มาหรื อลงทุน
ตราสารหนี้ และตราสารทุนที่ เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ ถือไว้เพื่อค้าหรื อถือไว้จน
ครบกาหนด จัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผื่อขายและแสดงมูลค่าในราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึ กเป็ น
รายได้หรื อค่ าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึ กในส่ วนของกาไรขาดทุนจากการดาเนิ นงานเมื่อได้
จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไข
การจ่ายผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ หรื อ (ง)
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและแสดงมูลค่า
ในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมี เงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในหลักทรั พย์ 110,859 ล้านบาท และ
101,754 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในตราสารหนี้ ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขายและตราสารหนี้ ที่จะถือ
จนครบกาหนด
ตารางดังต่อไปนี้แสดงพอร์ตการลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
เงินลงทุนเพือ่ ค้ า - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - มูลค่ ายุตธิ รรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
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20,201
20,201

8,801
8,801
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5
41,554

43,449
667
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48,034
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1,587

34
1,501
(816)
685

35
1,622
(819)
803
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
108,786
101,754

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารฯมีตวั๋ สัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้อาวัลโดยกองทุน เพื่อการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่ งได้รับจากบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) เพื่อการชาระราคาโอนลูกหนี้ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 และได้จดั ประเภทเป็ นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด จานวน 15 ล้านบาท
และ 46 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีวนั ครบกาหนดชาระคืนในปี 2558 และมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝาก
เฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง กาหนดชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารมีหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใช้วางเป็ นประกันต่อศาล โดยมีมูล
ค่าที่ตราไว้จานวน 13 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคารมีหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใช้เป็ นหลักประกันการทาธุ รกรรม
สัญญาซื้ อคืนโดยมีมลู ค่าที่ตราไว้จานวน 26,705 ล้านบาท และ 21,352ล้านบาท ตามลาดับ


ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน/การกลับรายการค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าเงินลงทุน

ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ปว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยอาจพิจารณากลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อฝ่ ายบริ หารเห็นว่าข้อบ่งชี้ ที่เป็ นเหตุให้
การตั้งด้อยค่าในปี ก่ อน ๆ หมดไป หรื อมีขอ้ บ่งชี้ อื่น ๆ รวมถึงมูลค่ ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในปั จจุบนั ที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าเงิ น
ลงทุนที่เคยตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไม่ดอ้ ยค่าอีกต่อไป
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 113,006
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 16,610 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการบริ หารสภาพ
คล่องของสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร


14.5 สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
 การบริหารสภาพคล่ อง
จุ ดประสงค์ของการบริ หารสภาพคล่อง คื อ การจัดเตรี ยมเงิ นทุ นเพื่ อให้ธนาคารสามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันทาง
การเงิ นของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่ เหมาะสมตามที่
เกิ ดขึ้นได้ โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงิ นฝาก การชาระหนี้ ที่ลงทุนเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน การขยายสิ นเชื่ อ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสารองตามที่กฎหมายกาหนด เป็ น
ต้น
ธนาคารมีแหล่งสภาพคล่องเพียงพอและสามารถบริ หารสภาพคล่องผ่านตลาดเงิ นในประเทศ และต่างประเทศ ตลาด
แลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้ อคืนพันธบัตร

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่อง ( ฉพาะส่ วนของธนาคาร) ตามวันที่ระบุไว้

2557
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง ....................................................................... 160,428
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (ร้อยละ) .......................................................... 92.8
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (ร้อยละ) ....................... 88.4
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ สิ นทรัพย์ (ร้อยละ) ...................................... 19.8
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ เงินฝาก (ร้อยละ) ......................................... 28.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(หน่ วย: ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)
148,497
137,933
94.0
90.8
89.2
85.4
19.4
19.4
28.0
27.8

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 160,428 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากจานวน 148,497 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในรายการหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน
เงิ นรับฝากของธนาคาร เพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 7.9 จากจานวน 529,663 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มาอยู่ที่จานวน
571,720 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาหรับเงินกูย้ ืมของธนาคารลดลง ร้อยละ 5 จากจานวน 38,173 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มาอยู่ที่จานวน 36,249 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเป็ นการลดลงในเงินกูย้ ืมระยะสั้น 7,500 ล้าน
บาท และเพิ่มขึ้นในเงินกูย้ ืมระยะยาว 5,577 ล้านบาท


14.6 รายจ่ ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditures)
ธนาคารมีเป้ าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น “ธนาคารไทยชั้นนา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai
Bank with World Class Financial Solutions) โดยมาจากการสร้างผลกาไรอย่างยัง่ ยืนให้ผถู ้ ือหุ ้น และเพิ่มส่ วนแบ่งทาง
การตลาดอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ธนาคารจึงได้ลงทุนโดยให้ความสาคัญใน 3 เรื่ อง ดังนี้
1. การลงทุ นปรั บปรุ งมาตรฐานของระบบการทางานพื้ นฐาน เช่ น การจัดหาและซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ การทางาน
ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ของธนาคารเพื่อให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ การปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารที่ทาการของสาขา
การจัดสรรพื้ นที่ การทางาน การปรั บปรุ งโครงสร้ า งด้านเทคโนโลยี ทั้ง Hardware และ Software รวมถึ งการสร้ างศูนย์
คอมพิวเตอร์สารองและศูนย์ขอ้ มูลของธนาคาร
2. การลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าที่ นาเสนอต่อลูกค้า (Customer value proposition) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการ
Transformation ของธนาคารในระยะที่ 3 ในการเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม ซึ่ งการลงทุนในปี
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2557 สาหรั บลูกค้าธุ รกิ จ และลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คื อการลงทุนในระบบเพื่ อให้ลูกค้าสามารถทา
ธุ รกรรมได้ง่ายขึ้น และการอนุมตั ิสินเชื่ อ สาหรับลูกค้ารายย่อย คือการปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet Upgrade) ระบบ
ตรวจสอบผูท้ ี่ มาใช้งานระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต การสร้างระบบธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (New Mobile Banking
Platform) และปรับปรุ งความปลอดภัยของระบบ ATM
3. การลงทุนในช่องทางการให้บริ การที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยธนาคารมีการ ย้ายที่ต้ งั สาขาให้อยู่ในสถานที่
ที่เหมาะสม ปรับปรุ งภาพลักษณ์ของสาขาซึ่ งดาเนิ นการต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวรวมไปถึงการติ ดตั้ง
เครื่ อง ATM/ADM ใหม่ในสถานที่ที่เหมาะสม การขยายและปรับปรุ งสานักงานเขตลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
การปรับปรุ งช่องทางด้าน Call Center และ Internet เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริ การของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มด้วย
14.7 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป ธนาคารมีการคานวณเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR), เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CET1) และเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึ่ งได้มีการกาหนดให้เพิ่มฐานเงินทุนเพื่อให้
สามารถรองรับความเสี่ ยงได้ดีข้ ึน โดย ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีการดารงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงที่ร้อยละ 18.3
การดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยู่ที่ร้อยละ 11.0
โดยเงินกองทุนรวมต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมานั้น มาจากการออกตราสารด้อยสิ ทธิ ที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ตามตามเกณฑ์ Basel III จานวน 15,000 ล้านบาท
จะเห็นได้วา่ ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดไว้
ที่ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตาราง 14.13: เงินกองทุนทั้งสิ้น

ตาราง 14.14: เงินกองทุนชั้นที่ 1

ความเพีย งพอของเงินกองทุ นทั้งสิ้น
เกณฑ์ข้นั ตา่ ของเงิน กองทุ นรวมของธนาคารแห่ งประเทศไทย
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สำหรั บกำรเปิ ดเผยข้ อมูลควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมเกณฑ์ BASEL III, Pillar III สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbbank.com หน้ ำ webpage นักลงทุนสัมพันธ์
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14.8 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ความสาเร็ จของทีเอ็มบีข้ ึนอยู่กบั การบรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ของธนาคาร 6 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง
การเพิ่มจานวนเงินฝากคุณภาพ การสร้างความเป็ นเลิศด้านธุ รกรรมทางการเงิ น การสร้ างรายได้ ที่มิใช่ ดอกเบีย้ อย่ างยั่งยืน การ
บริ หารเงิ นทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการบริ หารต้นทุ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม ที เอ็มบี อาจไม่
สามารถได้รับผลตอบแทน และประโยชน์อื่นๆ ตามที่คาดหวังเนื่ องจากปั จจัยบางอย่าง ปั จจัยที่สาคัญได้แก่ การแข่งขันด้านเงิน
ฝากที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่าเป็ นพิเศษเกินกว่าที่คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน
และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้ เผชิญกับการแข่ งขันที่เพิม่ มากขึน้ ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งอาจต้ องเผชิญกับความท้ าทายในการได้ มา
ซึ่งเงินฝากที่มคี ุณภาพ สิ่ งเหล่ านีอ้ าจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อต้ นทุนทางเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนแปลงเงินฝากที่มี
คุณภาพไปเป็ นสิ นทรัพย์ ที่สร้ างกาไร ทีเอ็มบียงั คงต้องประสบกับการแข่งขันที่มากขึ้น อีกทั้งวิวฒั นาการทางการเงินการธนาคาร
อาจมีผลให้คู่แข่งที่ มีความสามารถในการจัดการเงิ นทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ นที่
หลากหลายในราคาที่ได้เปรี ยบมากกว่า นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั อาจยังต้องเผชิ ญกับคู่แข่งที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นกับลูกค้า ซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของทีเอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น
อาจส่ งผลเสี ยต่อธนาคาร โดยสร้างความกดดันให้ทีเอ็มบีลดกาไรส่ วนต่างจากผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อแม้กระทัง่ ไม่สามารถ
ได้มาซึ่ งเงินฝากที่มนั่ คง ซึ่ งอาจทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของธนาคารสูงขึ้น
ทีเอ็มบีอาจไม่ สามารถสร้ างกาไรในระดับที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ต่ากว่ าที่คาดการณ์ เหตุการณ์ นีอ้ าจส่ งผล
กระทบในทางลบต่ อธุรกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้ จากการดาเนินงาน อัตราดอกเบี้ยที่ต่าอาจ
เกิดจากการดาเนินนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่าเป็ นพิเศษอาจก่อให้เกิดความ
ท้าทายที่สูงขึ้นต่อความสามารถของธนาคารในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่คุณภาพและการทากาไร ทั้งนี้ การที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ
ธนาคารมีความน่าดึงดูดน้อยลง ลูกค้าอาจจะเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เช่น ตราสารหนี้ และตราสารทุน แทนการฝาก
เงินกับธนาคาร นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต่าอาจลดทอนกาไรของธนาคาร ผลักดันให้รายได้ของทีเอ็มบีข้ ึนอยู่กบั รายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบี้ยมากขึ้น ดังนั้น ธนาคารอาจไม่สามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการเติบโตของธุ รกิจ
ในระดับที่ คาดหวัง อันส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุ รกิ จของธนาคาร สถานะทางการเงิ น และผลประกอบการที่ ได้จากการ
ดาเนินงาน
ทีเอ็มบีอ าจไม่ สามารถปรั บเปลี่ยนและพัฒ นาบริ ก ารธุ รกรรมทางการเงินให้ ได้ ทัดเทียมเท่ ามาตรฐานของธุ รกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ธนาคารอาจไม่ สามารถพัฒนาและนาการบริ การธุ รกรรมทางการเงินออกสู่ ตลาดอย่ างต่ อเนื่อง อีกทั้ง
อาจจะไม่ สามารถปรับปรุ งและตอบสนองต่ อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงดาเนินงานในการให้ บริ การธุรกรรมทางการ
เงินอาจไม่ สอดคล้ องกับค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณไว้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสาหรับการทาธุ รกรรมทางการเงินที่ให้บริ การทางการเงินที่มี
ความหลากหลายผ่านช่องทางมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การนาเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ การบริ การ
ทางอินเทอร์เน็ต ส่ งผลให้ธนาคารจาเป็ นที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ ทั้งนี้ ทีเอ็มบี อาจจะ
ไม่ประสบความสาเร็ จในการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองต่ อพฤติ กรรมทางการใช้จ่ายละการออมที่
เปลี่ยนแปลงของลูกค้า อีกทั้งบริ การทางการเงินของธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า หรื อไม่เพียงพอต่อการรักษา
ไว้ซ่ ึ งลูกค้าที่มีอยู่ นอกจากนี้ ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถดาเนินงานในการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่
ประมาณไว้ อันจะส่ งผลเสี ยต่อสถานะทางการเงิน และการดาเนินงานของธนาคารได้
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หากกฎหมายเกีย่ วกับค่ าธรรมเนียมของธนาคารเปลีย่ นแปลงโดยหน่ วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้ รับผลกระทบ
ด้ านความได้ เปรียบในการแข่ งขันด้ านค่ าธรรมเนียม การเปลีย่ นแปลงดังกล่ าวอาจคุกคามเป้ าหมายของธนาคารที่ต้องการเติบโต
ทางด้ านธุ รกิจและการทาผลกาไรอย่ างยั่งยืน ที เอ็มบี ให้ความสาคัญกับธุ รกิ จและการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้เงิ นทุ นเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ ยวกับค่าธรรมเนี ยมที่ ธนาคารในประเทศไทยได้รับอนุ ญาตให้เรี ยกเก็บจาก
ลูกค้าได้ เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมสาหรับการโอนเงิ นข้ามเขต ค่าธรรมเนี ยมเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และค่ าธรรมเนี ยมกรณี ชาระเงิ นเกิ น
กาหนด อาจมี ผลกระทบต่ อ รู ปแบบธุ ร กิ จ และความได้เ ปรี ยบในการแข่ งขันของธนาคารอย่า งสู ง เนื่ องจากที เ อ็มบี ย กเว้น
ค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าของธนาคารแล้ว เมื่อลูกค้าทาธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ของทีเอ็มบี เช่น บัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบีฟรี
ค่าธรรมเนี ยม และบัญชี ออมทรัพย์ทีเอ็มบีธุรกรรมทาฟรี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมอาจทาให้ธนาคาร
เผชิญกับความท้าทายด้านกลยุทธ์และการเงินเพิ่มมากขึ้น

ส่ วนที่ 3 หน้า 197

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่ นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษัท ได้จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ า บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อ เป็ นหลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ งหมดเป็ นเอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ รองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ง
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลายมือชื่อ
.................................................

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ

ตาแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื่อ
.................................................

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม
และ
เลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
- ประธานกรรมการ
(แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
- ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สําหรับนักบริ หารระดับสู ง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง วิทยาลัย
การยุติธรรม
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง 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, Role of the
Chairman Program, Finance for Non-Finance Director, Audit
Committee Program, Successful Formulation
& Execution the Strategy, Director Certification Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.57
เม.ย.57
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ก.พ.56
เม.ย.57
ส.ค.56
ต.ค.55
ต.ค.55
เม.ย.56
ม.ค.56
ก.พ.54
2548
2553
2553
2554

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

- ปั จจุบนั - กรรมการและประธานกรรมการ กําหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)
- ปั จจุบนั - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั - ปลัดกระทรวงการคลัง
- ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
- ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ จัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
- ปั จจุบนั - กรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
- ปั จจุบนั - กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปั จจุบนั - กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
- ปั จจุบนั - กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- ก.ค.57 - กรรมการ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด
- เม.ย.57 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- มี.ค.57 - กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
- ต.ค.56 - รองปลัดกระทรวงการคลัง
- พ.ค.56 - กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล ไปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
- พ.ค.56 - กรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- พ.ค.56 - กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ก.พ.56 - กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- 2555 - กรรมการ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (กบศ.) สํานักงานศาลยุติธรรม
- 2555 - อธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2555 - กรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**

นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ (ต่อ)

2 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
- กรรมการ
(แต่งตั้ง 3 ธ.ค. 2557)

59 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

1,314

-

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

64 - 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)

10,580

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
2553

-

2555

2553
2552
2552
2552

-

2555
2553
2553
2553

ต.ค.57
ต.ค.57
ก.ค.57
ก.ค.57
ต.ค.55
ต.ค.54
ต.ค.52
2557
2557
2557
ธ.ค.56
เม.ย.56
เม.ย.56
ธ.ค.54
พ.ค.54
2549
2549
2544

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ก.ย.57
ก.ย.55
ก.ย.54
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
พ.ค.55
ก.ย.54
ม.ค.53

- กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
กรรมการ องค์กรร่ วมไทย-มาเลเซี ย (MTJA)
- กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ผูต้ รวจราชการ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ การประปาส่ วนภูมิภาค
- กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จํากัด
-

ที่ปรึ กษาพิเศษกองทัพบก
กรรมการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
กรรมการ การประปานครหลวง
ผูบ้ ญั ชาการ หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
รองผูบ้ ญั ชาการ หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เสนาธิ การ หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
Board member, The Blue Circle (Singapore)
Board member, Sport Sevens (Singapore)
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)
Director, ING Mauritius
Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
Director, ING Asia Private Bank (Singapore)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
4 นายสิ งหะ นิ กรพันธุ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 10 ม.ค. 2557)

5 นายราเชนทร์ พจนสุ นทร
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 8 ต.ค. 2555)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - Master of Science (Human Relations and Management),
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สําหรับนักบริ หารระดับสู ง สถาบันพระปกเกล้า
- Advanced Management for Bankers Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
- Director Certification Program Update, Role of the
Chairman Program, Advanced Audit Committee Program,
Anti-Corruption for Executive Program, Financial
Institutions Governance Program, Role of the
Compensation Committee และ Director Certification
Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
62 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์ (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส.20)
- Director Accreditation Program และ Financial Institutions
Governance Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
เม.ย.57
ก.พ.56
2556
พ.ย.55
2549
2551
2548

-

-

2557
2557
2552
2552

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

- ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
- ปั จจุบนั - ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิ
สระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั - ปั จจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- 2555 - ผูอ้ าํ นวยการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- 2554 - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

- ปั จจุบนั - อนุกรรมาธิ การ ด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน คณะกรรมาธิ การ
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
- ปั จจุบนั - ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่ องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ปั จจุบนั - รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริ มอัญมณี และเครื่ องประดับ
- ก.ย.55 - รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
6 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 23 ก.พ. 2555)

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

อายุ
(ปี )
56 -

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

MA (Economics), Northwestern University, USA
B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School
หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
นักบริ หารระดับสู ง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
- การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งภาครัฐ (PDI)
- Financial Institutions Governance Program, Director
Certification Program, Financial Statement for Directors,
และ Role of Chairman Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
63 - M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business
School, London, UK
- Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of
Singapore
- Director Accreditation Program สมาคมส่ งเสริ 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

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ก.พ.57
ธ.ค.56
เม.ย.55
2554
2554

2552
2552
2552

-

2553
2553
2553

2549

- ปั จจุบนั - 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 าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
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
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
- กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - BA (Business Studies, First Class Honors), London
Southbank University, 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 India
- Legal Developments in Corporate Governance, Accounting
and Finance Developments, Developments in Directors
and Officers Insurance and Regulator Update – APRA,
ING Direct Australia
- Various other courses in Insurance, Asset Management,
Credit and Financial Analysis, Capital Market, Also lectured
and written for Euromoney, The Treasurer and the FTA
Journal
- Regular speaking & writing engagements on Leadership,
Customer Service, Corporate Culture, IT and ING Direct
Philosophy and Business Model

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ย.57
ก.ย.57
2557
ส.ค.55
ส.ค.55
ส.ค.55
ก.พ.53

มิ.ย.52

มี.ค.55
2543
ก.พ.54
ม.ค.53

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

- ปั จจุบนั - Member, Challengers & Growth Countries Management Team,
ING Group N.V.
- ปั จจุบนั - Leadership Council, ING Group N.V.
- ปั จจุบนั - Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- ปั จจุบนั - CEO and Member of the Board, ING Bank (Austalia) Limited
- ปั จจุบนั - Member Council Australian Bankes Association
- ปั จจุบนั - CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
- ปั จจุบนั - Member of Board of Executive Directors, Member of Risk Committee,
Member of Audit Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Bank (Australia) Limited
- ปั จจุบนั - Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk
Management and Review Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- ก.ย.57 - Member of Retail Banking International Management Team and Member
of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
- ก.ค.57 - Member of Management Council, ING Group N.V.
- มี.ค.56
Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KF Financial Group
- ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
9 พลเอก กมล แสนอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 11 เม.ย. 2555)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

66 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Executive MPA)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสู ตรเสนาธิ การทหารบก โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและพาณิ ชย์ (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการค้า
- Infantry Officer Advance Course and Instructor Course,
FT.BENNING, GA, USA
- การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- Anti-Corruption for Executive Program, Director
Certification Program, Role of Compensation Committee
และ Financial Institutions Governance Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
100,000

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ย.55
2554
2553
2552
2551
2551
2550
2550
2546
2540
พ.ค.55
2553
2552

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

- ปั จจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- ปั จจุบนั - ประธานที่ปรึ กษาสมาคมบาสเกตบอลแห่ งประเทศไทย
- ปั จจุบนั - กรรมการที่ปรึ กษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กองทัพไทย
- ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจํากรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- ปั จจุบนั - ที่ปรึ กษา สมาคมวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ปั จจุบนั - ที่ปรึ กษาคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- ปั จจุบนั - ราชองครักษ์พิเศษ กรมราชองครักษ์
- ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจํากรมนักเรี ยนนายร้อย รักษาพระองค์
- ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- พ.ย.55 - กรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- 2554 - ที่ปรึ กษากิติมศักดิ์ กรรมาธิ การพลังงาน วุฒิสภา
- 2554 - รองประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
10 นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2547)

11 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ย.55
มิ.ย.52

2535
เม.ย.56

- ปั จจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ซิ งเกอร์ ลีสซิ่ ง (ประเทศไทย) จํากัด
- ปั จจุบนั - กรรมการ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด และบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1. กรรมการ บริ ษทั เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ ง จํากัด
2. กรรมการ บริ ษทั โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จํากัด
3. กรรมการ บริ ษทั เคเอฟฟู้ ดส์ จํากัด
- ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ทิวาธาร จํากัด
- เม.ย.57 - กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ส.ค.57
ก.ค.57
ก.ค.57
มิ.ย.57
มิ.ย.57
พ.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57
ก.ค.51

-

2548

30,664,667

-

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

-

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI), สํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
1) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
1 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

58 - MBA (Finance and International Business),

จํานวนการถือ
ความสั มพันธ์
ครองหุ้นใน
ทางครอบครัว
บริษัท (หุ้น)* ระหว่ างผู้บริหาร**
30,664,667

New York University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ส.ค.57
ก.ค.57
ก.ค.57
มิ.ย.57
มิ.ย.57
พ.ค.57
พ.ค.57
พ.ค.57
ก.ค.51

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

-

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI), สํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
2 นายเบอร์นาร์ด มารี -ชาน มอรี ส พอล คุ๊ก
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย

3 นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอี
และซัพพลายเชน
(ลาออก มีผล 16 ธ.ค.2557)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

54 - Master in Legal Affairs, Katholieke ,
Universiteit Leuven, Belgium
- Bachelor Degree in Business Management,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
44 ปริ ญญาโท Finance,
Oregon State University, USA

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555
2551
2550
2547
2554
2553

N/A

2551

-

ปั จจุบนั
2555
2551
2550

- 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
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย
- ธ.ค.57
- 2554
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอีขนาด
เล็ก ธนาคารทหารไทย
- 2553
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย

4 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ

44 - ปริ ญญาเอก สาขาการบริ หารกลยุทธ์ ภายใต้โครงการ
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

1

-

2551
2550

- ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

5 นายยัน อองรี แวน วาลเลน

58 - Master degree in Applied Economics,

0

-

2556

- ปั จจุบนั - 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

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง

Sint-Ignatius University in Antwerp, Belgium

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
6 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

48 - Master Degree, Computer Engineer,

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

Hogeschool Enchede, The Netherlands

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2556

- ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย

2553

- 2556

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

- Chief Operating Officer, Managing Director in ING Bank (EurAsia) ZAO,
– Commercial Banking with Retail product, Moscow, Russia

2550

College,The Netherlands

- 2553

- Chief Operating Officer, Assistant Managing Director,
ING Bank N.V. Hungary Branch, - Commercial Banking, Budapest, Hungary

7 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

52 - Master of Business Administration ,

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
8 นางสาวแวววลัย วัฒนา

3,218,933

-

University of Eastern Michigan, U.S.A.
49 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต,

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

1,067,068

-

2552
2539

- ปั จจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Chief Financial Officer & Director , Standard Chartered Bank (Thai)

2534

- 2539

2554

- ปั จจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Business Planning & Analysis M , American Express (Thai) Co.,Ltd.
ธนาคารทหารไทย

2553

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน

- 2554

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

9 นาย จิรศักดิ์ จันทรโชติ

43

- Master of Business in Finance, University of

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

Technology, Sydney, Australia

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน

-Bachelor of Science in Business Administration,

0

-

2552

- 2553

2557

- ปั จจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน

- Thailand Financial Controller, Lehman Brothers (Thailamd)
ธนาคารทหารไทย

2551

- 2557

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง

- 2551

ธนาคารยูโอบี จํากัด มหาชน
- Asia-Pacific Regional Manager, Global Markets Capital Project, HSBC

New York Institute of Technolog, New York,
USA

2550

Hong Kong
10 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

46 - ปริ ญญาโท Public Administration

1,013,936

-

2552

- ปั จจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง

University of Southern California, U.S.A.

การเงิน ธนาคารทหารไทย
2543

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

- 2552

- Head of Business Finance-Consumer Banking ,Standard Chartered Bank (Thai)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
11 นางสุ นทรี ชีวะพัฒน์
-ผูอ้ าํ นวยการ
บริ หารหนี้ และผูจ้ ดั การสาขา Cayman

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

54

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
400

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2554

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ บริ หารหนี้ และผูจ้ ดั การสาขา Cayman

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย

-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต,

2553

- 2554

2553

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี ควบคุมทาง

- ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารสภาพคล่อง ธนาคารทหารไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 นายเมธ กนกพิบูล
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

46 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต,

290,134

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเงิน ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี

2547

- 2553

2554

- ปั จจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย

2551

- 2554

2556

- ธ.ค.57* - ผูอ้ าํ นวยการ งบการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย

2553

- 2556

- ผูอ้ าํ นวยการ งบการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย

2550

- 2553

- ผูอ้ าํ นวยการงานงบการเงิน ฝ่ ายงบการเงิน, ธนาคารทหารไทย

2551

- ปั จจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าบัญชีพิเศษ ธนาคารทหารไทย

- ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ควบคุมทางการเงิน
13 นาย ธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ
-รองผูอ้ าํ นวยการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี

33 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

73,200

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด

- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นางประภาศิริ ขุนเจริ ญ
- ผูอ้ าํ นวยการ

60 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,

153,115

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้างบการเงิน
*เกษียณอายุงาน มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 ม.ค.58

15 นางกมลมาลย์ สถาวร

50 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,

- รองผูอ้ าํ นวยการ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0

หัวหน้าบัญชีพิเศษ

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
16 นางศุลีพร ประทิพพรกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2553

- ธ.ค.57* - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป ควบคุมทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป
ควบคุมทางการเงิน

2549

- 2553

- ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างานควบคุมบัญชีสาํ นักงานใหญ่ ฝ่ ายการบัญชีทวั่ ไป
สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย

*เกษียณอายุงาน มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 ม.ค.58

17 นางสาว ภาวิณี ชยาวุฒิกุล

38

-ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป

-ปริ ญญาตรี บัญชีบริ หาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป ธนาคารทหารไทย

2556

- 2557

2551

- 2556

- ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน บริ ษทั เอสซี จีออโต้แก๊ส จํากัด
-ผูจ้ ดั การอาวุโสการควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ ยง, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย)

18 นางจาริ ณี ยิม้ อุดม

57 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

30,100

-

2549

- ปั จจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย

0

-

2554

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร วางแผนและวิเคราะห์

- รองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้าประมวลบัญชี
19 นายชาญพิชยั ชินสําราญ
- ผูอ้ าํ นวยการ

51 - ปริ ญญาโท สาขาสถิติประยุกต์,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย
2553

เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร

- 2554

งานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

- ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายสนับสนุนระบบข้อมูลการเงิน,
ธนาคารทหารไทย

2552

- 2553

- ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายบริ หารระบบและข้อมูลทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

20 นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชี

45 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

233,234

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

2557

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชี, ธนาคารทหารไทย

2556

- 2557

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ

2553

- 2556

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร วางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2553

- 2553

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชี
สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

21 นางสาว พิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร

35

- ผูอ้ าํ นวยการ

-

2557

- ปั จจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ

2555

- 2557

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
43

- Bechelor of Commerce in Computer and Information

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สายงานบัญชีบริ หาร ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต,

ลูกค้าธุรกิจ
-ผูอ้ าํ นวยการ

0

- 2552

สาขาวิชาการเงิน,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
22 นาย พรชัย ประกอบวณิ ชกุล

- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2552

รองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย

0

-

2557

- ปั จจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย
ธนาคารทหารไทย

System, Western Sydney University, Australia
2556

เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

- 2557

- ที่ปรึ กษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนม่าร์ โครงการทวาย
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั Swiss Port International Ltd.โครงการGround Handling /AOT

ลูกค้ารายย่อย
2550

- 2557

Principal Consultant MIS report Team Lead Kbank project, TEMENOS
Thailand

23 นางสุ ภาวดี วุฒิเทียร
- รองผูอ้ าํ นวยการ,

46 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,

0

-

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2553
2551

- ปั จจุบนั - รองผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกํากับธนาคาร, ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ, หัวหน้างานงานบริ หารรายงานภายนอก, ธนาคารทหารไทย

2554

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกํากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย

2553

- 2554

หัวหน้าจัดการรายงานกํากับธนาคาร
24 นายสุ รินทร์ มัธยธนา
- ผูอ้ าํ นวยการ

59 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,

50,781

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกํากับธนาคาร

- 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.

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
25 นางสาว สุ ภาภรณ์ เตชะโชควิวฒั น์
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

50 - ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุรกิจ,

จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
0

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

2555

- ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ) ,
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน,
ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
26 นาย เฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

0

-

เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุน

2553
2556

ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน, ธนาคารทหารไทย
- 2555
- ปั จจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย

2554

- 2555

- เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารและควบคุมต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย

2550

- 2554

- เจ้าหน้าที่บริ หาร Balance Sheet Management Executive, ธนาคารทหารไทย

2556

- ปั จจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน, ธนาคารทหารไทย

2555

- 2556

- Basel II Programme Director, Techcombank, Vietnam

2550

- 2554

- Head of Basel II and Special Projects, Standard Chartered Bank (Thai)

ทางการเงิน
27 นาย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน

46 - Bachelor of Arts,

0

The University of Sheffield , UK
- Chartered Accountant, Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Corporate Treasurer, Association of Corporate

Treasurers, UK

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม เลขานุการบริษทั หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
3) รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
ดร.เอกพล ณ สงขลา***
- เลขานุการบริ ษทั
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์
องค์กร และบรรษัทภิบาล
(ลาออก มีผล 1 ม.ค.2558)

หมายเหตุ :*
**
***

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

44 - ปริ ญญาเอก System Science, Tokyo Institute of Technology
ปริ ญญาโท System Science, Tokyo Institute of Technology
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม :
- Director Diploma Examination, Director Certification
Program, Company Secretary Program, and Anti-Corruption
for Executive Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
- หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริ 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**
1,581,301
-

ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.55 - ธ.ค. 57 - เลขานุการบริ ษทั ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - ธ.ค. 57 - 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)

รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

ณ ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายนามผู้บริหารธนาคาร
นายยัน อองรี แวน วาลเลน
นายเบอร์นาร์ด คุก๊
นางชมภูนุช ปฐมพร
นายมาร์ติน อเลน เซอร์ล
นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
นายวิลเฮลมุส เล็ค
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นางมารี แรมลี
นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า
นางสาววริ นทร กาญจนปาลกุล
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นางนุจรี ยิง่ เกียรติทวีสุข

ตําแหน่ งของผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสาขา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารสิ นเชื่อผูบ้ ริ โภค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคล
ระดับกลาง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีและ
ธนบดีธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ พญาไท จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ - ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาด
ใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารบริ การลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน
เอกสารแนบ 2 หน้า 1

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
L

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั ร่ วม

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

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

1. บริ ษทั เมโทร เดซิกนี จํากัด

1. บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จํากัด

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

เอกสารแนบ 3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
1. บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ พญาไท จํากัด
กรรมการของบริ ษทั มี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน
2. นายมาร์ติน อเลน เชอร์ล
3. นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
4. นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
5. นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า
2. บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จํากัด
กรรมการบริ ษทั มี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
2. นางสาววริ นทร กาญจนปาลกุล
3.

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
กรรมการบริ ษทั มี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย เบอร์นาร์ด คุก๊
2. นางชมภูนุช ปฐมพร
3. นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
4. นายวิลเฮลมุส เล็ค
5. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
6. นางมารี แรมลี
7. นางศิริจนั ทร์ พิพิทวิทยากุล
8. นายสมจินต์ ศรไพศาล

เอกสารแนบ 2 หน้า 3

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
1) รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

50 - ปริ ญญาตรี บญั ชี

ความสั มพันธ์
จํานวนการถือ
ทางครอบครัว
ครองหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
ม.ค. 2556

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
- ปัจจุบนั

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย

ก.ค. 2555

- ม.ค. 2556 -

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

- ปริ ญญาโทการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เม.ย. 2551

- ก.ค. 2555 -

การฝึ กอบรม :
- การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย
- วุฒิบตั รการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี

เจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ, หัวหน้าส่ วนตรวจสอบ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สํานักงานใหญ่ สาขาประเทศไทย

มี.ค. 2550

-

- การอบรมสัมนาวิชาชีพ มาตรฐานการบัญชีไทย
มาตรฐานการบัญชีสากล

พ.ย. 2548

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ก.พ. 2551 -

-

- ก.พ. 2550 -

- การบัญชีธนาคาร และ ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ธนาคาร
- การบัญชีบริ หาร และ การบัญชีการเงิน
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธ์ และ Treasury
Finance
- แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
- Basel II และ III
- ความรู ้เกียวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้นิติบุคคล
,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ.ที่จ่าย
- BoT Sharing :Best Practice to Practical Actions
- Integrated Risk Management & Strategy
- The Emerging Identity of Internal Audit
- Treasury & Risk Management 2014
- การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ :*
**

-

รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีและระบบบัญชีประจําภูมิภาค
ธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ่ภาคพื้นเอเซี ย ฮ่องกง
เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีกลาง
ธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ่ ประเทศอังกฤษ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
2) รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ ากํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - ปริ ญญาโท : MBA (บัญชีและการเงิน) University of
Bridgeport, Connecticut, U.S.A
- ปริ ญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
การผึกอบรม :
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- Director Certification Program : DCP
- กํากับดูแลบริ หารจัดการให้ธนาคารดําเนิ นธุรกิจ
โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้ งั ของทางการที่เกี่ยวข้อง
ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (รุ่ น
และภายในธนาคาร โดยมีการพัฒนาระบบการ
150)
บริ หารความเสี่ ยง ให้คาํ ปรึ กษากับหน่วยงาน
- ผูก้ าํ กับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจการธนาคาร
ต่าง ๆ ภายในธนาคาร รวมถึงสอบทานการ
พาณิ ชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิงานตามกฎเกณฑ์ทางการ
- ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
นอกจากนี้ มีการรายงานประเด็นต่างๆ รวมทั้ง
สําหรับผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในหน่วยงานกํากับดูแลการ
แนวทางแก้ไข ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง 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 :*
**

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จํานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
44,406

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - 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

รวมการถือครองหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
ไม่ มขี ้ อมูล

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านต่ างๆ ในปี 2557
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนามกรรมการและผู้บริหารธนาคาร
นายรังสรรค์
ศรี วรศาสตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิ งหะ
นิกรพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายราเชนทร์
พจนสุ นทร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางซุย-อิม
อึง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุ นทร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวอน นิเจล
ริ กเตอร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ตําแหน่ งของกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

จํานวนหุ้น
ทีถ่ อื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
1,314
2,116,900
105
-

จํานวนหุ้น
ทีถ่ อื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
1,314
10,580
105
-

จํานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
(2,106,320)
-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
ลําดับที่
10
11

รายนามกรรมการและผู้บริหารธนาคาร
พลเอก กมล
แสนอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบุญทักษ์

หวังเจริ ญ

ตําแหน่ งของกรรมการและ
ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
12

นายปิ ติ

ตัณฑเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ลูกค้าธุรกิจ

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
13

นายถนอมศักดิ์

โชติกประกาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ด้านการเงิน

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
14

นายปพนธ์

มังคละธนะกุล *

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
15

นายยัน อองรี แวน วาลเลน

จํานวนหุ้น
ทีถ่ อื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

จํานวนหุ้น
ทีถ่ อื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
-

100,000

100,000

20,618,500

30,664,667

10,046,167

-

-

-

2,763,867

1

(2,763,866)

-

-

-

2,308,900

3,218,933

910,033

-

-

-

1,164,433

NA

NA

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ความเสี่ ยง

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

เอกสารแนบ 5 หน้า 2

จํานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)

-

-

-

-

-

-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
ลําดับที่
16

รายนามกรรมการและผู้บริหารธนาคาร
นายเบอร์นาร์ด มารี -ชาน มารี ส พอล คุก๊

ตําแหน่ งของกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ลูกค้ารายย่อย

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
17

นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ด้านปฏิบตั ิการ

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ * ลาออก 16 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 5 หน้า 3

จํานวนหุ้น
ทีถ่ อื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

จํานวนหุ้น
ทีถ่ อื ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557

จํานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

