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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 พฤศจิ กายน 2500 โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ถนนราชดาเนิ น และมี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ และนายโชติ คุ ณะเกษม 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 วนใหญ่ เป็ นข้าราชการทหารทั้งในและนอกประจาการ ในปี 2525 เป็ นปี ที่ มีความสาคัญกับธนาคารมาก
กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้งให้ธนาคาร ทหารไทย
จากัด เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้มีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจานวน 10 ล้านบาท เป็ นจานวน
100 ล้านบาท เพื่ อเป็ นการขยายช่ องทางการระดมทุ น ธนาคารได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัด โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ธนาคารมี ทุ น จดทะเบี ยนจานวน 41,903,301,555 บาท และมี ทุ น ช าระแล้วจ านวน
41,426,006,153 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจานวน 43,606,322,266 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
ธนาคารทหารไทย ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุ นอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ได้ดาเนิ นการรวม
กิจการกันเป็ นธนาคารทหารไทย โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2547 เป็ นต้นมา ซึ่ งการรวมกิจการดังกล่าวส่ งผล
ให้ธนาคารสามารถดาเนิ นธุ รกิ จรู ปแบบธนาคารครบวงจร หรื อ Universal Banking ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีเครื อข่ ายธุ รกิ จใน
เครื 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 ้น
ของกระทรวงการคลังในธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 26.1 และกลุ่มไอเอ็นจี ถื อหุ ้นในธนาคารร้ อยละ 25.2 และถื อหุ ้น NVDR ที่ มี
หลักทรัพย์ของธนาคารเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงและ/หรื อหุ ้นสามัญของธนาคาร ร้อยละ 4.92 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของธนาคาร
ปัจจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นหนึ่งในธนาคารชั้นนาซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาดในด้านสิ นทรัพย์ เงินฝาก และสิ นเชื่อโดย
มี ข นาดใหญ่ เป็ นลาดับที่ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมี สิ นทรั พ ย์รวมทั้งสิ้ น 838.2 พัน ล้านบาท เงิ น ฝาก 644.7
พันล้านบาท และสิ นเชื่อ 580.7 พันล้านบาท (งบเฉพาะธนาคาร)
1.1.2 เป้ าหมายหลักและกลยุทธ์ ของธนาคารในการดาเนินธุรกิจ
เป้ าหมายหลักของธนาคาร ปี 2559
เพื่ อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น “ธนาคารไทยชั้ นนา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai Bank with
World Class Financial Solutions) ธนาคารได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของธนาคารในปี 2559 ดังต่อไปนี้
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มุ่งเน้นการสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้งานอย่างแท้จริ งและมอบสิ ทธิ ประโยชน์
เพิ่มเติม เพื่อให้ลกู ค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ตอ้ งการ
 สร้างประสบการณ์ ที่ดีของลูกค้า ในทุกช่ องทางการบริ การ โดยเน้นที่ นวัตกรรมเครื่ องมือทางการเงิ นที่ มี
ความสามารถหลากหลายเพื่อให้ลกู ค้าบริ หารจัดการบัญชีธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทุกที่ทุกเวลา และ
มีความปลอดภัยสูง
 เสริ มความแข็งแกร่ งในการดาเนิ นงานด้าน IT Securities โดยการกากับดูแลที่ เข้มงวดและมีกระบวนการ
ทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ (Strategy) ปี 2559-2563
ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายทางกลยุทธ์ 6 ประการที่จะช่ วยผลักดันให้ทีเอ็มบีบรรลุเป้ าหมาย โดยทั้งหมดนี้ พฒั นา
มาจากกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 2551:
1. มีความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึ้ง
ที เอ็มบี มุ่งเน้นความสาคัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุ มชน (รวมถึง
ความเข้าใจในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่ งจะทาให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีนวัตกรรมที่ ดีและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
2. เพิม่ จานวนเงินฝากคุณภาพ
ทีเอ็มบี มุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่มจานวนเงินฝากที่ มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริ หารต้นทุนเงินฝากให้ใกล้เคียงกับธนาคารชั้นนาที่
เป็ นคู่แ ข่ ง การเพิ่ มจานวนเงิ นฝากคุ ณ ภาพจะช่ วยให้ธนาคารสร้ างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้า ขณะเดี ยวกันเงิ นฝากที่ มี
คุณภาพยังสามารถนาไปปล่อยสิ นเชื่อหรื อลงทุนเงินในสิ นทรัพย์ได้ซ่ ึ งทาให้ธนาคารมีผลกาไรที่ยงั่ ยืน
3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับธุ รกรรมทางการเงินเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคารของ
ลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น การมองเห็นการทาธุ รกรรมของลูกค้า
ได้ดีข้ ึ นจะช่ วยให้ธนาคารมีการบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงที่ ดีข้ ึ น และมีตน้ ทุนในการกูย้ ืม (Funding Cost)
ลดลง สาหรับที เอ็มบี ความเป็ นเลิศด้านธุ รกรรมทางการเงินยังหมายถึงการให้บริ การลูกค้าด้ว ยวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยส่ งผลให้ทีเอ็มบีกลายเป็ นธนาคารหลักของลูกค้า
4. การสร้ างรายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ อย่ างยัง่ ยืน
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยัง่ ยืนมาโดยตลอด เนื่ องจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ทา
ให้ธนาคารสามารถบริ หารเงินทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการปล่อยสิ นเชื่อ อีกทั้ง
ยังเป็ นการสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ
5. ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ องอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ที เอ็ ม บี มุ่ ง มั่น อย่ า งเต็ ม ที่ ที่ จ ะบรรลุ เป้ าหมายในการสร้ า งก าไรสุ ท ธิ ต ามความคาดหวังของนั ก ลงทุ น โดย
วางเป้ าหมายที่จะบรรลุอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นให้อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนาภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายดังกล่ าว ธนาคารจึ งเน้นเพิ่ มจานวนลูกค้าในกลุ่มที่ มีอตั ราผลตอบแทนที่ ป รั บค่ าความเสี่ ยงแล้ว (Risk-adjusted
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return) ให้มากขึ้น อาทิเช่น กลุ่มลูกค้า SME พร้อมกับบริ หารสภาพคล่องในเชิ งรุ กและเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย (Share of Wallet) โดยการทา Cross-selling และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ลกู ค้าปัจจุบนั
6. บริหารต้ นทุนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ในขณะที่ ธนาคารเติ บโตขึ้ น ธนาคารจะต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานทั้งทางด้านรู ปแบบของการ
ประกอบธุ รกิ จ (Business Model) และกระบวนการทางาน (Operational Process) ทุ กภาคส่ วนของธนาคารมี ส่วนสาคัญใน
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานผ่านโครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2553






ปี 2554







ปรับปรุ งบัญชี ในส่ วนผูถ้ ือหุ ้นด้วยการลดราคาพาร์ จาก 10 บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.95 บาทต่อหุ ้น
และล้างขาดทุนสะสม การปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดารงฐานะเงินกองทุนตาม
เกณฑ์ฯ จานวนหุ ้น กาไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานและอานาจการควบคุ มของผูถ้ ื อหุ ้น แต่ ทาให้มี
ความคล่องตัวในการบริ หารงานธนาคาร
สื บเนื่ องจากการปรับปรุ งบัญชี ทีเอ็มบี เริ่ มกลับมาจ่ายเงินปั นผลได้อีกครั้งในรอบ 14 ปี ที่จานวน
1.5 สตางค์ต่อหุน้
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2010 ธนาคารได้มี การจาหน่ ายหนี้ สงสั ยจะสู ญจานวน 8.4 พันล้านบาท
ให้กบั บริ ษ ทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ซึ่ งท าให้อตั ราหนี้ สงสัยจะสู ญลดลงจาก
ระดับร้อยละ 12.1 เป็ นร้อยละ 10.2 ในเดือนเมษายน 2553 จากการจาหน่ายหนี้ สงสัยจะสู ญครั้งนี้ ทา
ให้ ตัวเลข ณ เดื อนธั น วาคม 2553 อยู่ ที่ ร้ อยละ 7.7 ลดลงร้ อยละ 4.2 จากปี ก่ อนหน้ า ปั จจัย
สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ การระงับการปล่อยสิ นเชื่อ (Loan Exit) จานวน 5.8 พันล้านบาท และจากการ
ตัดหนี้สูญจานวน 4.3 พันล้านบาท
ที เอ็มบี นาเสนอภาพลักษณ์ องค์กรใหม่ “Make THE Difference” เพื่ อยืนยันความตั้งใจที่ จะ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้ น
ส่ งผลให้ในปี 2554 ระดับความสนใจที่จะใช้แบรนด์ (Brand Consideration) ขึ้นเป็ นร้อยละ 74
และการปฏิเสธแบรนด์ (Brand Rejection) ลดลงครึ่ งหนึ่งเป็ นร้อยละ 2
ที เอ็มบี ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ซ่ ึ งตอบโจทย์กบั ความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่ อง เช่ นผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากไม่ประจา “No Fixed” และสิ นเชื่ อบัตรเครดิ ต “So Good” ซึ่ ง
“No Fixed” ได้ฉีกกฎเกณฑ์เดิ มๆ ของผลิตภัณฑ์เงิ นฝากโดยให้ดอกเบี้ ยสู งพร้อมกับการไม่
กาหนดระยะเวลาฝาก ขณะที่ “So Good” ให้ทางเลื อกในการผ่อนสิ นค้า 3 เดื อนโดยไม่คิ ด
ดอกเบี้ยสาหรับ สาหรับสิ นค้าทุกอย่างในทุกร้าน
ที เอ็มบี ได้ทาการปรับปรุ งช่ องทางการติ ดต่ อกับธนาคาร โดยได้เปิ ดสาขาใหม่เพิ่ ม 13 สาขา
ย้าย 15 สาขาไปยังสถานที่ ที่ ส ะดวกมากขึ้ น และปรั บปรุ งสาขาจานวน 48 สาขา ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้ตวั เลขความพึงพอใจในความสะดวกสบายของช่องทางการติดต่อ
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

กับธนาคาร เพิ่มขึ้น 6 เท่าจากเดือนธันวาคม 2553
แนวโน้ม เสถี ย รภาพทางการเงิ น ของที เอ็ม บี ไ ด้รั บ การเลื่ อ นขั้น โดย S&P จากเสถี ย รภาพ
ระดับกลาง เป็ นเสถียรภาพในเชิงบวก ซึ่ งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของธนาคารในทางที่ดี
ทีเอ็มบียงั คงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น บัญชี เงินฝากทีเอ็ม
บีธุรกรรมทาฟรี ME by TMB บัญชี ธุรกิ จ One Bank One Account และบัญชี ธุรกิ จ One Bank
One Day บัญชี เงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทาฟรี TMB Free Flow ทาให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรม
ทางการเงินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมจานวน 10 ครั้งต่อเดือน เพียงลูกค้ามีรายการเงินเข้าบัญชี
ขั้นต่า 15,000 บาทต่อเดือน ผลิตภัณฑ์น้ ี มอบอิสระแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบัญชี ที่เครื่ องเอทีเอ็ม
ของธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศ หรื อสามารถโอนเงิ นต่ างธนาคารหรื อข้ามเขตโดยไม่ เสี ย
ค่าธรรมเนี ยม ผลิตภัณฑ์ ME by TMB เป็ นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์หลักที่ ปฏิ วตั ิวงการการเงินแบบ
ดั้งเดิม ด้วยการส่ งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการดาเนินงานผ่านช่องทางดิจิตอลเท่านั้น
ไปเป็ นการให้ ด อกเบี้ ยกับ ลู ก ค้า ที่ สู งขึ้ น นอกเหนื อ จากนี้ ME by TMB ยังมุ่ ง เน้น การท า
ธุ รกรรมด้วยตนเองอันส่ งผลให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของและความอิสระ อีกทั้งเป็ นการ
สร้างประสบการณ์ที่เอกลักษณ์ของ TMB บัญชี ธุรกิจ “One Bank One Account” และบริ การ
“One Bank One Day” ช่ วยให้ลูกค้าธุ รกิ จได้รับยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมและ
สามารถเคลียร์เช็คระหว่างภูมิภาคได้ภายในวันเดียวกัน
ธนาคารปิ ดความเสี่ ยงสิ นเชื่อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิม (Remaining Legacy NPL) โดยการขาย
สิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ เพื่ อเร่ งการลดลงของปริ มาณสิ นเชื่ อที่ ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้และตั้งสารอง
พิ เศษ ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุ ณ ภาพลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 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 โดยมี วิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒ นาธุ รกิ จในระยะยาวและ
กลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
การเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรัพยากรบุคคลส่ วนใหญ่ให้อยูภ่ ายใต้ Empowering Organization
Framework เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ด
โอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชี พให้กบั พนักงานของธนาคาร ในปี นี้ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัว 'Career
by ME' เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีอิสระในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเอง โดย
ทีเอ็มบี ได้จดั หาเครื่ องมือสาหรับพนักงานในการวางเป้ าหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับทักษะ
ในปั จจุ บัน และเติ มเต็มทักษะที่ พ นักงานยังขาด พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่ อพัฒ นา
ตัวเองพร้อมกับปรึ กษาหัวหน้างานและสามารถรับผิดชอบกับเส้นทางอาชีพของตัวเองได้
ในปี 2556 ที เอ็มบี ได้กาไรก่อนตั้งสารองถึง 14.4 พันล้านบาท เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของธนาคารที่มีกาไรก่อนตั้งสารองทะลุหมื่นล้านบาท
ทีเอ็มบี ได้รับการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นโดยสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ ส (Standards & Poor’s)
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จาก BB+ เป็ น BBB- เนื่องจากการพัฒนาอย่างมัน่ คงของผลประกอบการ ความสามารถในการ
จัด การคุ ณ ภาพสิ นทรั พ ย์ รวมถึ ง สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ ที เอ็มบี ยงั ได้รับการเข้าร่ วมเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่ ง
การได้เข้าร่ วมในดัชนี MSCI เป็ นตาแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการสู ง และเพิ่มความโดดเด่นให้แก่หุน้
ของธนาคารในสายตาของนักลงทุนทัว่ โลก
ปี 2557











ทีเอ็มบี บรรลุเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ร้อยละ 14.6% ซึ่ งการเติบโตที่
แข็งแกร่ งนั้นมาจากความส าเร็ จของการปรั บ ใช้กลยุทธ์ ข องธนาคาร นอกจากนี้ ที เอ็มบี ย งั
ประสบความสาเร็ จในการควบคุมคุณภาพสิ นทรัพย์ สะท้อนให้เห็นได้จาก อัตราส่ วนสิ นเชื่ อ
ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อของทีเอ็มบีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 อยูท่ ีร้อยละ 2.85%
และ อัตราส่ วนสารองต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 157
ที เอ็ ม บี ไ ด้รั บ การปรั บ อัน ดับ เครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นโดยสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มู ดี ส์
(Moody’s) จาก Baa3 เป็ น Baa 2 พร้อมกับแนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” เนื่ องจากการดาเนิ นงานที่
ดี ข้ ึ น อย่างต่ อ เนื่ อ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อและสั ด ส่ วนส ารองต่ อ สิ น เชื่ อ ด้อ ยคุ ณ ภาพที่
แข็งแกร่ ง รวมถึงการรักษาสภาพคล่องและการดารงเงินกองทุนที่อยูใ่ นระดับสูง
ที เอ็มบี ยงั ประสบความส าเร็ จในการเสนอขายตราสารหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ เพื่ อนับเป็ นเงิ นกองทุ น
ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ งผูอ้ อกตราสารมีสิทธิ ไถ่ถอน
ก่อนกาหนด ที่อตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ทาให้ ณ สิ้ นปี
2557 เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR) อยูใ่ นระดับสูง ที่ร้อยละ 18.3%
ในปี 2557 ธนาคารได้พ ฒ
ั นาระบบที เอ็มบี อิ นเตอร์ เน็ ตแบงก์กิ้ง สาหรั บคอมพิ วเตอร์ หรื อ
แท็ บ เล็ต และระบบที เอ็มบี ทัช โมบายแอพลิ เคชั่น ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ระบบปฏิ บัติ การ
iOS/Android เพื่อช่วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงินของลูกค้าเป็ นเรื่ องง่าย ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้เพิ่มจุด
บริ การสาหรับการทาธุ รกรรมฝากเงินสดมากกว่า 2,400 จุดบริ การ ผ่านสาขาของธนาคารออม
สิ นและที่ทาการไปรษณี ยไ์ ทยทัว่ ประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารใน
การฝากเงินสด
ธนาคารได้ออกผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ เช่ น กลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์บตั รเครดิ ต ได้แก่ บัตรเครดิ ต So Smart
และ บัตรเครดิ ต So Fast นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ได้ยกระดับสิ ทธิ ประโยชน์ One bank และพัฒนา
อีกขั้นหนึ่งของความสะดวก ด้วยบริ การรับเช็คถึงที่ เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าให้กบั ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

1.2.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2558
ในปี 2558 ทีเอ็มบีได้ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการการทางาน และจะมุ่งมัน่ ที่จะ
พัฒนาองค์กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น
- ประสบความสาเร็ จในการเติบโตเงินฝากและเงินให้ สินเชื่ อ รวมถึงกาไรก่ อนตั้งสารองเพิ่มขึ้นถึง 20% แม้ ใน
สภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน
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ทีเอ็มบีสามารถเติบโตเงินฝากได้อย่างต่อเนื่ องในปี 2558 โดยเงินฝากสามารถเติบโตได้ถึง 13% เงินฝาก No fixed
และ ME ขยายตัวถึง 30% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึ่ งการเติบโตที่แข็งแกร่ งนั้น มาจากความสาเร็ จในการปรับใช้กลยุทธ์
การใช้เงินฝากเป็ นตัวนาของธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่ อของธนาคารก็สามารถเติบโตได้ถึง 10% สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้ และรายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ นสู งถึ ง 22% เมื่ อเที ยบกับปี ก่อนหน้า ทั้งจากกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จ อันมาจากค่าธรรมเนี ยม
สิ นเชื่ อและผลิตภัณ ฑ์ประกันชี วิตสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ และจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่มาจากรายได้
ค่ าธรรมเนี ย มการขายกองทุ น รวมในรู ป แบบ Open-Architecture และผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ชี วิต ซึ่ งในปี 2557 ธนาคารได้
นาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตใหม่ที่เหมาะสมสาหรับลูกค้าบุ คคลระดับกลาง ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ธนาคารสามารถเติ บโต
กาไรก่อนตั้งสารองได้ถึง 20% แม้จะอยูท่ ่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจผันผวนก็ตาม
นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยงั ประสบความส าเร็ จในการออกหุ ้นกูไ้ ม่ มีหลักประกันไม่ ดอ้ ยสิ ท ธิ ส กุลเงิ นหยวน (ติ่ มซ า
บอนด์) วงเงิน 600 ล้านหยวน อายุ 3 ปี ชุดแรกจากประเทศไทยที่จาหน่ายในต่างประเทศ โดยมีเอชเอสบีซีสนับสนุนในฐานะ
ผูป้ ระสานงานระดับโลก และเป็ นผูจ้ ดั การในการจัดสรรหุ ้นกูร้ ่ วมกับไอเอ็นจี ซึ่ งที เอ็มบี ได้รับรางวัลตราสารหนี้ สกุลเงิ น
ท้องถิ่นยอดเยี่ยม 2015 (Best Local Currency Bond 2015) จาก The Asset Triple A Country Awards
- มุ่งสู่ การเป็ นธนาคารเพือ่ ธุรกรรมธนาคารที่เป็ นเลิศ
ที เอ็มบี มีความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมธนาคารซึ่ งช่ วยลดความ
ยุ่งยากในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นและช่ วยให้ลูกค้าเชื่ อมโยงเครื อข่ายสังคมและธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี
2558 ธนาคารได้เปิ ดตัว ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นโมบายแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงิน
เป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ มากขึ้ น เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในการใช้งาน ซึ่ งสามารถตอบโจทย์
Life Style ของลูกค้าในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งในปี นี้ ธนาคารยังได้พฒั นาระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์
สาหรับลูกค้าธุ รกิ จ หรื อ TMB Business Click ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้ น ด้วยการเพิ่มฟั งก์ชนั่ การโอนเงิ นต่างธนาคารผ่านระบบ
SMART และ BAHTNET เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถบริ หารจัดการการเงิ นได้ครบวงจร นอกจากนี้ ที เอ็มบี ยงั
ได้เปิ ดตัวบริ การค้ าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ TMB e-Guarantee ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการประมูล
งานภาครัฐฯ ด้วยการดาเนิ นการออก หรื อการยกเลิก ค้ าประกันได้ทนั ที เชื่ อมโยงแบบไร้รอยต่อกับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธี
e-Bidding ของรัฐบาล ผูป้ ระกอบการสามารถทารายการขอค้ าประกันได้อย่างสะดวก ได้ขอ้ มูลครบถ้วนและดาเนิ นธุ รกิจได้
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร
ทีเอ็มบีได้พฒั นาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในการทาธุ รกรรมที่ดี
เลิศ โดยในปี 2558 ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทาธุ รกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้ น อาทิ
เช่ น บัญ ชี ที เอ็มบี ออลล์ ฟรี ซึ่ งเป็ นบัญ ชี เพื่ อ การทาธุ รกรรม ที่ พ ฒ
ั นาต่ อยอดมาจากผลิ ตภัณ ฑ์เดิ มเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถทาธุรกรรมภายในธนาคารทีเอ็มบีและถอนเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มทุกธนาคารทัว่
ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมและไม่จากัดจานวนครั้ง รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิน และหัก
บัญชี อตั โนมัติ 5 รายการแรกต่อเดือน อีกทั้งไม่จาเป็ นต้องมีเงินขั้นต่าคงไว้ในบัญชี ทั้งนี้ ความสาเร็ จของทีเอ็มบี สะท้อนให้
เห็นได้จากการที่ฐานเงินฝากสาหรับการทาธุรกรรม (Transactional deposit) ในปี 2558 ที่เติบโตขึ้นถึง 10% จากปี 2557
- การเปลีย่ นแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation)
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ถกู นามา ดาเนินการในธนาคารเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่
ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชี พให้กบั พนักงานของธนาคาร ในปี 2558 นี้
ธนาคารได้มีการริ เริ่ มโครงการพัฒนาพนักงานผูม้ ีศกั ยภาพ (Talent Development Program) เพราะทีเอ็มบีเชื่ อว่าพนักงานที่มี
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ศักยภาพจะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็ นการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของทีเอ็มบี โดยธนาคารได้สร้างโอกาสให้กบั พนักงานในการเสริ มสร้างความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ตนเอง
อีกทั้งยังวางแผนให้พนักงานได้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตภายในธนาคาร และสนับสนุนให้พนักงานได้พฒั นาศักยภาพของ
ตนให้มากยิ่งขึ้นสื บเนื่องไป
ในปี 2558 ทีเอ็มบียงั คงดาเนิ นโครงการ 'First hand day' สาหรับระดับพนักงานตั้งแต่เจ้าหน้าที่บริ หารขึ้นไปอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อที่ผบู ้ ริ หารจะได้สมั ผัสประสบการณ์ตรงกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น สาขา ช่องทางบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์
การออกพบลูกค้า และอื่นๆ การที่ผูบ้ ริ หารได้รับประสบการณ์จริ งในการติดต่อลูกค้า ซึ่ งจะทาให้สามารถเข้าใจลูกค้าอย่าง
ถ่ อ งแท้ม ากยิ่ งขึ้ น โดยสิ่ งที่ ไ ด้รั บ จากโครงการนี้ จะสามารถน ามาพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละกระบวนการของธนาคาร ให้
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
- ความรับผิดชอบและการสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ สังคมอย่ างยัง่ ยืน
ตลอด 6 ปี ที่ทีเอ็มบี มุ่งมัน่ มอบโอกาส และปลูกฝังเยาวชนอายุ 12-19 ปี ด้วยโครงการไฟฟ้ า เพื่อสร้างสิ่ งดีๆ คืนสู่
สังคมไทยอย่างยัง่ ยืน ผ่านการเรี ยนรู ้กิจกรรมสร้างสรรค์เชิ งศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ใช่แค่การก้าวย่างในรู ปแบบซี เอสอาร์ทวั่ ไป
แต่เป็ นก้าวอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยงั มีโครงการไฟ ฟ้ า อินอะบ็อกซ์ โดยให้พนักงานสาขาเป็ นพลังขับเคลื่อน รับฟั งชุ มชน
แก้ปัญหาชุมชน และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนที่อยูร่ อบธนาคาร โดยช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน เป็ นการพัฒนา
สังคมไทยอย่างยัง่ ยืน เพราะเจาะลึกความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง และเป็ นการปลูกฝังจิตสานึก Make THE Difference
ให้กบั พนักงาน อันนามาซึ่ งทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรที่ แข็งแกร่ งมากขึ้ น โดยในปี 2558 ทีเอ็มบีได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ด้านการพัฒนาชุ มชนของ “ไฟ ฟ้ า” และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุ รกิจการเงินและการธนาคาร
ในระดับภูมิภาคเอเชี ย จากงาน ผลงานด้านซี เอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่ งเอเชี ย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Best CSR Practices Awards)
ที่จดั โดยเครื อข่ายผูบ้ ริ หารการตลาดแห่งเอเชีย (Chief Marketing Officers Asia) ณ ประเทศสิ งคโปร์
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธนาคารแบ่ งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
ของธนาคารออกเป็ น 2 ประเภท แยกตามสัดส่ วนการถือหุน้ และประเภทของธุรกิจที่บริ ษทั ลูกดาเนิ นงาน ดังนี้
1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จให้สินเชื่ อ (Credit Institution) ซึ่ งธนาคารถือหุ ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 75 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการบริ หารงานของบริ ษทั อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของธนาคาร
2. กลุ่ ม Non-Solo Consolidation เป็ นบริ ษ ทั ที่ ประกอบธุ รกิ จ ด้านการเงิ นและธุ รกิ จสนับสนุ นการดาเนิ นการของ
ธนาคาร โดยบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
 ธุรกิจด้ านการเงิน จะเป็ นบริ ษท
ั ย่อยซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจด้านการเงิน ที่ธนาคารถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึ งบริ ษทั ลูกที่ ประกอบธุ รกิ จให้สินเชื่ อที่ ธนาคารถือหุ ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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ธุ รกิจสนับสนุนการดาเนินกิจการของธนาคาร จะเป็ นบริ ษทั ย่อยซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จที่ ให้การสนับสนุ น
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ถือหุ น้ เกิ นกว่าร้อยละ 10 ในบริ ษทั
ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยก่อน และภายใต้นโยบายการกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ธนาคารได้ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารกับธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
และได้รับอนุญาตของธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว ธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือครองและลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมื อ ในการให้บริ การทางการเงิ นต่ อลูกค้าของธนาคารได้อย่างครบวงจร (Universal Banking) ส าหรั บกลุ่ มบริ ษ ัท ที่
ประกอบธุ รกิ จทั่วไป ซึ่ งไม่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารและธนาคารถื อหุ ้นมากกว่าร้ อยละ 10 ธนาคารมี
นโยบายที่จะทยอยขายเพื่อลดการลงทุนลงเมื่อราคาเหมาะสม แต่จะดาเนิ นการให้อยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี้


1.3.2 ผังภูมโิ ครงสร้ างของกลุ่มบริษทั
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation

100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดาเนินกิจการของ
ธนาคาร

ธุรกิจการเงิน

87.50%
บลจ. ทหารไทย

99.50%
บจ. เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรค

1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารที เอ็มบี ประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิ จสถาบันการเงิ น และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับการเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ธุ รกิ จของธนาคารแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ คื อ กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดใหญ่ กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มลูกค้ารายย่อย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า 500
ล้านบาท ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบไปด้วยบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ
บริ ษ ทั ข้ามชาติ ที่ประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย ธนาคารมุ่งหวังที่ จะเป็ นธนาคารที่ ลูกค้าใช้บริ การเป็ นหลักผ่านการ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น และให้บริ การทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ บริ การ Supply Chain Solution และบริ หารการเงิน และ
สิ นเชื่ อ Project and Corporate Finance เงิ นทุนหมุนเวียน การออกหนังสื อค้ าประกัน บริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ การเข้า
ร่ วมให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นๆ และการให้บริ การนักลงทุน
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
กลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การกับลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท ลูกค้ากลุ่มนี้ สาคัญต่อธนาคารเป็ นอย่างมากเนื่ องจากจะเป็ นตัวผลักดันหลักให้ธนาคาร
สามารถบรรลุเป้ าหมายทางด้านรายได้ในอนาคต ปั จจุบนั ธนาคารให้บริ การทางการเงินที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า อาทิเช่น “บัญชีธุรกิจ TMB One Bank” “สิ นเชื่อ TMB SME 3 เท่าพลัส”
กลุ่มลูกค้ ารายย่ อย
เพื่ อที่ จะน าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การได้ตรงกับความต้องการของลู กค้า ธนาคารได้แบ่ งลู กค้าเป็ นกลุ่ มย่อ ย
(Customer segmentation) จานวน 3 กลุ่ มคื อ ลูกค้าบุ คคลพิ เศษ (Affluent) ลูกค้าบุ คคลระดับกลาง (Mid-Income) และลูกค้า
บุ คคลทั่วไป (Mass) เพื่ อที่ จะดึ งดูดลูกค้าใหม่ ให้มาใช้บริ การกับธนาคาร และเลื อกใช้ธนาคารเป็ นหลัก ธนาคารได้พ ฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิเช่น บัญชี เงินฝากเพื่อการทาธุ รกรรม TMB All free และบัญชี เงินฝากเพื่อออม TMB
No-Fixed ที่ทาให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินในชีวิตประจาวันที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย เมื่อลูกค้าเลือกใช้บริ การ
ธนาคารเป็ นธนาคารหลักแล้ว ธนาคารจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารให้แนบแน่ นยิ่งขึ้ นไปอี กโดยการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางสิ นเชื่ อ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการประกันอาทิเช่ น กองทุนรวม ประกัน
ประเภทต่างๆ สิ นเชื่อบ้าน บัตรเครดิต และสิ นเชื่อบุคคล ซึ่ งเหมาะกับความต้องการในทุกๆ ช่วงชีวิตของลูกค้า
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม 1 บริ ษทั ดังนี้

ชื่อบริษทั

บริษทั ย่ อย
1. บบส. พญาไท
2. บลจ. ทหารไทย
3. บจ. เดซิ กนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์

ประเภทธุรกิจ

บริ หารสิ นทรัพย์
บริ หารจัดการกองทุน
ธุ ร กิ จ สนับ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร
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มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม
2558
(ล้ านบาท)

การถือหุ้นของ
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม
2558
(ร้ อยละ)

3,870
304
-

100.00
87.50
99.50

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ชื่อบริษทั

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย สุ ทธิ
บริษทั ร่ วม
1. บจ. เมโทร เดซิ กนี

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ







การถือหุ้นของ
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม
2558
(ร้ อยละ)

4,174
(843)
3,331
ธุ ร กิ จ สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร

รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม สุ ทธิ


มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม
2558
(ล้ านบาท)

-

30.00

3,331

บริ ษัท บริ หารสิ นทรั พย์ พญาไท จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการรับโอนสิ นเชื่ อ
และสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุ ณ ภาพของธนาคาร รวมถึ งหลักประกันของสิ นทรัพ ย์น้ นั และนาไปบริ หารให้ได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ จัด การลงทุ น ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเป็ นแกนนา
ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั บริ ษทั ให้บริ การทางด้านกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกค้า
บริษัท เดซิ กนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ
บจม.ทางด่ วนกรุ งเทพ เพื่ อรับโอนสิ ทธิ สัญญาสัมปทานก่ อสร้างทางด่ วนขั้นที่ 2 ระหว่าง บมจ.ทางด่ วน
กรุ งเทพ และการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย โดยการรั บ โอนสิ ท ธิ ฯ จะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ บมจ.ทางด่ ว น
กรุ งเทพ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามหรื อผิดเงื่ อนไขของสัญญาเงิ นกู้ ซึ่ งธนาคารมี ฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษัท เมโทร เดซิ กนี จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุ่มผูใ้ ห้กู้ และ บมจ. รถไฟฟ้ า
กรุ งเทพ เพื่ อรั บโอนสิ ทธิ สัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิ มรั ชมงคล ระหว่าง 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 โดยมีรายละเอี ยดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2558 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้ างรายได้
รายได้ ดอกเบีย้ รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ร้ อยละ
36,430
75.0

2557 ร้ อยละ
35,848
77.4

2556
34,826

ร้ อยละ
77.0

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

2,037

4.2

2,229

4.8

2,430

5.4

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้

274
2,148

0.5
4.4

289
2,658

0.6
5.8

457
2,878

1.0
6.3

31,588

65.1

30,210

65.2

28,579

63.2

383

0.8

462

1.0

482

1.1

9,712

20.0

7,874

17.0

7,611

16.8

1,701

3.5

1,991

4.3

2,258

5.0

(16)
181
543
48,551

0.4
1.1
100.0

(51)
193
491
46,346

(0.1)
0.4
1.0
100.0

(9)
142
415
45,243

0.3
0.9
100.0

เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้ รวม

2.2 ความได้ เปรียบเชิงแข่ งขัน
 นวัตกรรมสิ นค้ าและบริการ
ทีเอ็มบีได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่ งในผูน้ าตลาดในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยในปี
2558 ธนาคารยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์กบั ความต้องการของลูกค้า เช่น บัญชีทีเอ็มบีออลล์ฟรี ซึ่ งเป็ นบัญชีเพื่อ
การทาธุรกรรม ที่พฒั นาต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถ
ทาธุรกรรมภายในทีเอ็มบีและถอนเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มทุกธนาคารทัว่ ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมและไม่จากัดจานวนครั้ง
รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ 5 รายการแรกต่อเดือน อีกทั้งไม่
จาเป็ นต้องมีเงินขั้นต่าคงไว้ในบัญชี นอกจากนี้ทีเอ็มบียงั ได้ออกประกันชีวิตรู ปแบบใหม่ ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ซึ่ งเป็ น
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าบุคคลระดับกลาง เน้นเรื่ องการออมเงิน และสามารถ
เลือกชาระเบี้ยได้ท้ งั แบบรายเดือนหรื อรายปี มากไปกว่านั้นในปี นี้ ทีเอ็มบียงั ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ TMB SME 3
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เท่าพลัส โดยให้วงเงินสูงสุ ด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน และให้เงินหมุนเวียนเพิ่มอีก 50% โดยพิจารณาจากวงเงิน
กูเ้ บิกเกินบัญชี อีกทั้งยังให้วงเงินเพิ่มสารองสิ นค้าอีก 30 วัน (Safety Stock) ระยะเวลาผ่อนชาระคืนสูงสุ ด 3 ปี เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นภายใต้หลักทรัพย์ค้ าประกันที่
มีอยูจ่ ากัด
 แบรนด์ ที่แข็งแกร่ ง
ธนาคารได้สร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ โดยเริ่ มต้นจากปี
2554 ที่ ธนาคารได้ออกแคมเปญสร้างแบรนด์ “พลังในตัวคุณ เปลี่ยนโลกให้ดีข้ ึ น” (Make THE Difference) พร้อมกับการ
ปลูกฝั งแบรนด์ ดี เอ็น เอให้กบั พนักงานทุ กคน และให้ความส าคัญกับการสร้ างแบรนด์มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปี 2558
ธนาคารได้ออกโฆษณาชุ ดความต้องการที่ คุณไม่เคยรู ้ เพื่ อเป็ นการเน้นย้ าถึ งแนวคิ ด Make THE Difference และเป็ นคา
สัญญาจากทีเอ็มบีที่จะสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าต่อไป จากความตั้งใจในการสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้แบรนด์มาอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้การยอมรับแบรนด์ของธนาคารที เอ็มบี ในปั จจุบนั นี้ มีความแข็งแกร่ ง
กว่าธนาคารขนาดกลางและใกล้เคี ยงกับธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นาอื่นๆในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นแบรนด์ของธนาคารยังมี
ความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์
หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ภายใต้ ความร่ วมมือกับไอเอ็นจี กรุ๊ ป และเอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
ตั้งแต่ ไอเอ็นจี กรุ๊ ป เข้ามาถือหุ น้ 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” ธนาคารยังได้ร่วมมือกับเอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต ซึ่ งเคยเป็ นหน่วยงานหนึ่ งของไอเอ็นจี ในด้าน
ธุรกิจประกันผ่านทางธนาคาร ทีเอ็มบีมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์อย่างสูงสุ ดจากการเป็ นหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์กบั เอฟดับบลิวดี ใน
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับลูกค้า ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางของเอฟดับบลิวดี


พันธมิตรทางธุรกิจในช่ องทางการจัดจาหน่ ายประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร กับ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
ธนาคารและเอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต เข้าร่ วมมือเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ เพื่ อร่ วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ของลูกค้าและมอบความ
อุ่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ธนาคารมี ความตั้งใจที่ จะร่ วมมื อกับเอฟดับบลิ วดี ประกันชี วิต เพื่ อนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ให้กบั ลูกค้าธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางของเอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต และมอบประสบการณ์และบริ การอันเป็ นเลิศด้านประกันชีวิตสาหรับลูกค้าธนาคาร
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) บริ ษทั ประกันชี วิตชั้นนาของประเทศไทย เป็ นบริ ษทั ในเครื อ
ของแปซิ ฟิ ค เซ็ นจูรี่ กรุ๊ ป (พี ซี จี) ประเทศฮ่ องกง ด าเนิ นธุ รกิ จการประกันชี วิต ที่ มุ่งเน้นการด าเนิ นงานด้วยนวัตกรรม
สมัยใหม่ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่สะดวกต่อการใช้งาน มีแบบประกันที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทุกช่ วงชี วิต นอกจากนี้ บริ ษทั ยังนาเทคโนโลยีนาสมัยด้วยบริ การทางอิเล็คทรอนิ คเพื่อส่ งมอบการบริ การที่ ดี
ให้แก่ลกู ค้า
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจ
การเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน TMB Touch ตอบสนองการให้บริ การธุรกรรมทางการเงินของธนาคารในรู ปแบบดิจิทลั อัน
ทันสมัยและให้คุณภาพการบริ การที่ดี ไม่เพียงแต่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างเท่านั้น หากยังนาเสนอบริ การที่แตกต่างกัน
ให้กบั ลูกค้าเป็ นรายบุคคลเพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดอีกด้วย ในการนี้ ธนาคารได้นาระบบ Client Profiling Engine มาวิเคราะห์
พฤติ กรรมลูกค้าจากประวัติ การติ ดต่ อหรื อการท าธุ รกรรมกับธนาคาร ท าให้ส ามารถนาเสนอบริ การให้กับลูกค้าได้ตรง
กลุ่มเป้ าหมายผ่านช่องทางดิจิทลั และช่วยเสริ มสร้างความผูกพันกับลูกค้า นี่ คือตัวอย่างหนึ่ งที่ ทีเอ็มบี นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริ ง
ธนาคารให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบของธปท. โดยที่ ลูกค้ายังคงได้รับความ
สะดวกในการใช้งาน เช่ น ธนาคารได้นาระบบการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้กบั TMB Touch ตลอดจนการเฝ้ า
ระวังเว็บไซต์หลอกลวงเพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในความปลอดภัย ด้านพนักงานของธนาคาร สามารถใช้อุปกรณ์พกพาส่ วนตัวซึ่ ง
ธนาคารติดตั้งระบบ Mobile Device Management ในการเข้าถึงระบบงานและข้อมูลของธนาคาร ทาให้พนักงานสามารถทางาน
ที่ไหนก็ได้อย่างปลอดภัย และธนาคารไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ ออุปกรณ์เหล่านี้ นอกจากนี้ ธนาคารได้นาซอฟต์แวร์ ออฟฟิ ศ
ทางธุรกิจแบบออนไลน์บนคลาวด์สาหรับการทางานร่ วมกันภายในทีมมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน พนักงาน
สามารถทางานที่ ไหนก็ได้และสลับอุปกรณ์ใช้งานระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน และแท็บเลตโดยยังคง
ทางานต่อเนื่ องได้ นี่ คือ “การทางานแนวใหม่” ซึ่ งพนักงานใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริ การให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
สูงสุ ด
จากการที่ธนาคารได้ขยายการใช้บริ การคลาวด์ไปยังระบบงานทางธุ รกิจรวมทั้งเครื่ องมือต่างๆ ด้วยเหตุน้ ี ธนาคาร
จึงติดตั้งคลาวด์เกตเวย์เพื่อเชื่ อมต่อคลาวด์แบบไฮบริ ดระหว่างระบบงานหลัก/สนับสนุ นที่ ติดตั้งที่ ธนาคาร กับระบบงานที่ ใช้
เป็ นช่ องทางบริ การบนคลาวด์ ตัวอย่างระบบงานที่ เชื่ อมต่อผ่านคลาวด์เกตเวย์ ได้แก่ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึ ง
ระบบทดสอบงานต่างๆที่ติดตั้งบนคลาวด์ ซึ่ งสามารถผลักดันให้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการทางานให้กบั นักพัฒนา ตลอดจนลดเวลาในการพัฒนาระบบและลดค่าใช้จ่าย
ระบบงาน Event Trigger Engine ที่เชื่ อมต่อระหว่างช่ องทางบริ การต่างๆ ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธุ รกิจที่เกิดขึ้ นกับลูกค้า ทาให้ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการให้บริ การจากเดิมที่ลูกค้า
รู ้สึกว่าประสบการณ์ในการใช้บริ การแต่ละช่ องทางแยกจากกัน เปลี่ยนเป็ นประสบการณ์ ในการใช้บริ การเชื่ อมต่อกันในทุ ก
ช่องทาง ทาให้ลกู ค้าใช้บริ การระหว่างช่องทางบริ การดิจิทลั ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ
ธนาคารได้พ ฒ
ั นาโครงข่ ายสาขาให้สามารถกาหนดเส้ นทางในการเชื่ อมต่ อกับอิ นเตอร์ เน็ ตแบบอัจฉริ ยะ โดย
กาหนดเส้นทางผ่านโครงข่ายสื่ อสารใหม่ที่มีราคาถูกและมีแบนด์วิธสู ง แทนการขยายแบนด์วิธโครงข่ายเช่ า MPLS เดิ มซึ่ งมี
ราคาแพง ทาให้สาขามีความพร้อมในการใช้งานคลาวด์และรองรับการใช้งานบริ การที่ ตอ้ งการแบนด์วิธสู ง เช่ น การประชุ ม
วิ ดี โ อทางไกลระหว่ างสาขา หรื อ ลู ก ค้าที่ ส าขาสามารถติ ด ต่ อ กับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ส านั กงานใหญ่ ไ ด้ โดยไม่ กระทบกับ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบงานต่างๆ ที่สาขาใช้งาน
ทางด้านสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี ธนาคารได้จดั ทา Target Operating Model ของห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ าทั้งหมดภายใน
ธนาคารเพื่อไม่ให้มีการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมกัน อีกทั้งจัดทา Framework
ของ Virtual Master Data Model เพื่อสนับสนุนการนาเสนอข้อมูลของลูกค้าแบบ 360 องศา ด้วยวิธีการเชื่ อมความสัมพันธ์ของ
Data model ของแต่ ละระบบงานที่ อยู่แยกกันให้สามารถมองเห็ นรวมเป็ น Data model เดี ยว เพื่ อให้แอปพลิ เคชันสามารถ
นาเสนอข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ธนาคารมีกลยุทธ์ในการพัฒนาให้องค์กรเป็ นสานักงานไร้
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กระดาษโดยมีการพัฒนาความสามารถของระบบจัดการเอกสารขององค์กรให้ครบวงจร การจัดเก็บ Image ของเอกสารมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเรี ยกใช้งาน ตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่าการจัดการด้านสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยีของ
ธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซ้ าซ้อนได้
โดยสรุ ปการใช้งานเทคโนโลยีที่กล่าวมา ที เอ็มบี พิจารณาใช้บริ การคลาวด์เป็ นอันดับแรก และให้ความสาคัญกับ
การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่นเดียวกันกับการพัฒนาองค์ความรู ้สารสนเทศ ซึ่ งเป็ นการนาเทคโนโลยีในแต่ละด้านมา
ประกอบรวมกัน ทาให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การของธนาคารที่ ใด เวลาใดก็ได้ และสามารถจัดการการเงิ นได้อย่างง่ายดาย
ทิศทางของเทคโนโลยีเหล่านี้ สอดคล้องกับนโยบายของที เอ็มบี ที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ส่ งผลให้ธนาคารสามารถก้าวสู่ การ
เป็ นผูน้ าการให้บริ การด้านการเงิน
ช่ องทางบริการที่สะดวกและเข้ าถึงได้ ง่าย
ทีเอ็มบีมีเครื อข่ายช่องทางการบริ การที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเครื อข่าย
สาขาทัว่ ประเทศจานวน 454 สาขา ตูเ้ อทีเอ็มจานวน 2,273 เครื่ อง และธนาคารยังได้พฒั นาระบบบริ การอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ
ลูกค้าธุ รกิจ ภายใต้ชื่อ TMB Business Click เพื่อเสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทางการเงินของลูกค้า ด้วยระบบธุ รกรรม
ออนไลน์ ที่รวมบริ การทางการเงินที่มีความหลากหลาย ครบวงจรและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งการทาธุ รกรรมภายในประเทศ ที่
ได้เพิ่ มบริ การโอนเงิ นต่างธนาคารผ่านระบบ SMART&BATHNET บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิ จ บริ การข้อมูลเครื่ องรู ดบัตร (EDC)
บริ การธุ รกรรมอัตราแลกเปลี่ยน บริ การข้อมูลบัญชี และบริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้ง Data Gateway/E-Logistics,
NPMS (National Payment Message Standard) เพื่ อเตรี ยมพร้อมรองรับการทาธุ รกรรม AEC Cross Boader ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถ
ทารายการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่มีวนั หยุด พร้อมตรวจสอบสถานะ เรี ยกดูขอ้ มูลและรายงานได้ในทันที ในรู ปแบบ Real
Time อีกทั้งยังเป็ นการช่วยลดภาระงานเอกสารโดยลูกค้าสามารถส่ งเอกสารผ่านระบบได้ทนั ที อีกทั้งในปี 2558 ที เอ็มบียงั ได้
เปิ ดตัวบริ การค้ าประกันทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ TMB e-Guarantee ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการประมูล
งานภาครัฐฯ ด้วยการดาเนิ นการออก หรื อการยกเลิก ค้ าประกันให้ทนั ที (Real-time) เชื่ อมโยงแบบไร้รอยต่อกับระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ของรัฐบาล โดยครอบคลุมการค้ าประกันอย่างครบวงจรธุ รกิ จ ได้แก่ ค้ าประกันการยื่นซองประกวด
ราคา (Bid Bond) ค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา (Performance Guarantee) ค้ าประกันการรับเงิน ค่าจ้าง/ค่าพัสดุ ล่วงหน้าหรื อ
ก่ อ นการตรวจรั บ (Advance Payment Guarantee) และค้ าประกั น การรั บ เงิ น ประกั น ผลงาน (Retention Guarantee)
ผูป้ ระกอบการสามารถทารายการขอค้ าประกันได้อย่างสะดวก ได้ขอ้ มูลครบถ้วน ไม่พลาดทุกการประมูล และดาเนิ นธุ รกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ e-Bidding โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบทีเอ็มบี
อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่ อง และได้เปิ ดตัว ที เอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่ อานวยความ
สะดวกสาหรับลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมด้วยฟั งก์ชนั การใช้งานที่ครบถ้วน สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจาวันของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี


บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนที่มสี ิ นทรัพย์ ภายใต้ การบริหารจัดการ
จากนโยบาย Open Architecture ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุ นรวมที่ ครบถ้วน
และหลากหลาย เพื่ อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุ นได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจากัดอื่ นๆ ของลูกค้า
ธนาคารจึ งได้พิ จารณาการเป็ นผูส้ นับ สนุ น การจาหน่ า ย รั บ ซื้ อ คื น และปรั บ เปลี่ ย นการถื อ หน่ วยลงทุ น ให้ กับ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การอื่น นอกเหนื อจาก บลจ.ทหารไทย จากัด โดยในปี 2558 ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้กบั ลูกค้า
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ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่บริ หารจัดการจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน รวมทั้งสิ้ น 5 บริ ษทั ได้แก่ บลจ.ทหารไทย
จากัด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด บลจ. อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด บลจ.ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล (ประเทศไทย) จากัด
และ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด โดยธนาคารได้คดั เลือกกองทุนรวมคุณภาพจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนชั้น
นาเหล่านี้ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกลงทุนได้อย่างมัน่ ใจ ตรงตามความต้องการ และสะดวกสบายในสถานที่เดียว
การบริหารงานภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการธนาคารที่เข้ มแข็ง
การกากับดูแลการบริ หารงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพถื อเป็ นหัวใจส าคัญ อย่างหนึ่ งในการบริ หารงานของธนาคาร
เพื่อให้ดาเนินไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ รวมถึงเป็ นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ผ่านคณะกรรมการธนาคารผูท้ ี่
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งถือเป็ นบุคลากรที่สาคัญในการกาหนดทิศทางและควบคุมให้การบริ หารงาน
ของธนาคารให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ การที่ คณะกรรมการของที เอ็มบี มีความเข้มแข็ง ทั้งในเรื่ องของนโยบาย
คุณสมบัติของกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ รวมไปถึงกระบวนการในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ส่ งผลให้ทีเอ็มบี สามารถ
ดาเนิ นงานได้อย่างแข็งแกร่ งภายใต้การกากับดูแลที่ดี สร้างผลกาไร และสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้ในระยะยาว โดยในปี
2558 คณะกรรมการที เอ็มบี ได้รับรางวัลคณะกรรมการดี เด่น จัดโดยสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ร่ วมกับ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย อันเป็ นเครื่ องหมายรับรองถึงคุณภาพและประสิ ทธิ ผลของคณะกรรมการธนาคาร


2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธนาคารทหารไทยประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิ จสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลายที่ ตรงกับความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับการเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ธุรกิจของธนาคารแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) กลุ่มลูกค้ารายย่อย
2.3.1 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ด้วยความเชื่ อที่ว่าธุ รกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายสูงขึ้นกว่า 500 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่มีความซับซ้อนทางธุ รกิจ และ
มีความต้องการทางการเงิ นเพิ่มขึ้ น ธนาคารจึงมุ่งมัน่ พัฒนาบริ การเพื่อความเป็ นเลิศในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นทั้งในและ
นอกประเทศ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและพัฒนาความสัมพันธ์ระยะ
ยาวกับลูกค้า เพื่ อที่ จะสนับสนุ นให้ลูกค้าสามารถที่ จะสร้ างความเจริ ญเติ บโตกับธุ รกิ จต่ อไป และมี สถานะทางการเงิ นที่
แข็งแกร่ ง โดยมีการบริ หารการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
 กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุ รกิ จขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking ) มี ยอดขายของกลุ่มมากกว่า 5,000 ล้านบาท
ต่ อปี ในปี 2558 ทางธนาคารมี ลู กค้าเงิ นฝากและสิ นเชื่ อ และธุ รกรรมทางการเงิ น ในกลุ่ มลูกค้าดังกล่ าว
ประมาณ 400 กลุ่มธุรกิจ
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 กลุ่ ม ลู ก ค้า บรรษัท ธุ ร กิ จ (Corporate Banking) มี ข องกลุ่ ม ตั้งแต่ 500 ล้านบาท ถึ ง 5,000 ล้านบาทต่ อ ปี
ธนาคารมีลกู ค้าเงินฝากและสิ นเชื่อและธุรกรรมทางการเงินกว่า 3,000 บริ ษทั
2.3.2 กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
กลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้บริ การทางการเงินที่ครบวงจรสาหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มียอดขายต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธนาคารได้มีการจัดแบ่งลูกค้าธุ รกิจ SME ออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อสามารถ
ให้บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่มได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากยอดขายต่อปี ดังนี้
 ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาทต่อปี
 ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ธนาคารมี ยอดสิ น เชื่ อธุ รกิ จรวม 224,443 ล้านบาท มี ส านั กงานเขตส าหรั บ ลู กค้า
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางของธนาคารจานวน 65 แห่ ง และสานักงานเขตสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดย่อมของธนาคารอีก
จานวน 53 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้ นที่ ศูนย์กลางของธุ รกิ จในเขตกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และในต่างจังหวัดทัว่ ทุกภาคของ
ประเทศ โดยมีผจู ้ ดั การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager) จานวน 454 คน ดูแลและให้คาปรึ กษาในเรื่ องสิ นเชื่ อ
ธุ รกิ จและบริ การทางด้านการเงิ นให้ กับลู กค้า SME ได้อย่างทั่วถึ ง อี กทั้งยังมี ศู นย์ธุ รกิ จสั มพันธ์ TMB SME (TMB SME
Relationship Management Center) ให้การดูแลลูกค้าที่มีวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารทางโทรศัพท์จานวนทั้งสิ้ น 79 คน
ธนาคารได้ดาเนิ นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการบริ การให้แก่ ลูกค้าในทุ กด้านอย่างต่ อเนื่ อง โดยเริ่ มจากการศึ กษา
พฤติ กรรมลูกค้า ทาความเข้าใจถึ งประสบการณ์ ของลูกค้าที่ มีต่ อผลิ ตภัณฑ์และการบริ การของธนาคาร ก่ อนน าไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารให้ตรงกับความต้องการสู งสุ ดของลูกค้า ลดข้อจากัดในการทาธุ รกรรม เพื่ อให้ลูกค้าได้รับ
บริ การที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และอานวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ธนาคารมุ่งหวังที่จะเป็ นธนาคารที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและใช้บริ การเป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์และบริ การ
หลักประกอบด้วย การให้บริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิน (Transactional Banking) การจัดหาเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
การให้สินเชื่ อเพื่อเป็ นทุ นหมุนเวียน การบริ หารความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน สิ นเชื่ อเครื อข่ายธุ รกิ จการค้า
(Supply Chain Solution) บริ การออกหนังสื อค้ าประกัน บริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ (Trade Finance) และบริ การบริ หาร
เงินสด (Cash management)
การให้บริ การทางการเงินหลักที่ธนาคารให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจได้แก่
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 บริการธุรกรรมทางการเงิน เพือ่ การทาธุรกิจภายในประเทศ และระหว่ างประเทศ
1. บริการธุรกรรมทางการเงิน ภายในประเทศ
1.1 ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมขาจ่ าย (Payment Services)
บริการรับเช็คตามนัด
 ช่ วยให้ SME ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดิ นทางไปที่ สาขาของธนาคารเพื่ อนาเช็คเข้าบัญชี เงิ นฝาก โดยที เอ็มบี จะจัด
พนักงานรับส่ งเอกสาร คอยอานวยความสะดวกให้ตามสถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการ
ผลิตภัณฑ์ Cheque Outsourcing
 ธนาคารทาหน้าที่ จดั พิ มพ์เช็คการค้า เช็คเงิ นปั นผล เช็คเพื่ อจ่ายดอกเบี้ ย หรื อการขายหลักทรัพย์ ตลอดจน
เอกสารประกอบการสั่งจ่ ายประเภทต่ างๆ แทนบริ ษ ัท อาทิ หนังสื อรั บรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย เหมาะ
สาหรับบริ ษทั ที่ สั่งจ่ายเช็คเป็ นจานวนมาก โดยธนาคารจะดาเนิ นการตามข้อมูลที่ บริ ษทั ได้ส่งคาสั่งมายัง
ธนาคารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
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 ้ ับเงินจานวนมากราย ที่มี
บัญชีอยูก่ บั ธนาคารทหารไทยด้วยการส่ งข้อมูลเพียงครั้งเดียวผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิ กส์ บริ การนี้จะ
ช่วยให้บริ ษทั จ่ายเงินได้ตรงตามเวลา รวมทั้งลดขั้นตอนการทางานและการจัดทาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ บัตรเงินคล่ องเพือ่ ผู้ซื้อสาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (TMB Supply Chain Card)
 เป็ นบัตรประเภทบัตร Electronic แบบ Closed loop สาหรับบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน นวัตกรรมทางการเงิ น
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 การการจ่ายเงินเดื อนพนักงาน จ่ายโบนัส จ่ายคืนภาษี หรื อจ่ายเงิ น
ปั นผล ฯลฯ ให้กบั ผูร้ ับเงินจานวนมากราย ที่ มีบญ
ั ชี ออมทรัพย์หรื อบัญชี กระแสรายวันกับธนาคารซึ่ งเป็ 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
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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
และนาเงิ นเข้าบัญชี ให้ผขู ้ อใช้บริ การ ตามเงื่ อนไขการให้บริ การซึ่ งผูข้ อใช้บริ การจะได้รับรายงานต่างๆ จากธนาคาร เพื่อตรวจ
รายละเอียดเช็คที่ เช็คนาฝาก ผลการเรี ยกเก็บ ตลอดจนการนาเงิ นเข้าบัญชี ได้จากรายงานที่ ธนาคารจัดส่ งให้ผ่านทางไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็ นรายวันหรื อรายเดือน
ประเภทของเช็คที่รับเรียกเก็บ
 เช็ คเคลียริ่ ง (Local Clearing Cheque) เป็ นเช็ ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิ น ตั๋วสัญญาใช้เงิ น หรื อตราสารอื่ นใด ที่
สาขาธนาคารผูร้ ับฝากและสาขาธนาคารผูจ้ ่ายอยู่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
 เช็คต่ างจังหวัด (BC) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารอื่นใด ที่สาขาธนาคารผูร้ ับฝาก
และสาขาธนาคารผูจ้ ่ายอยูต่ ่างเขตสานักหักบัญชีกนั
 เช็ คลงวันที่ล่วงหน้ า (Post-dated Cheque: PDC) เป็ นเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น หรื อตราสาร
อื่นใด ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดสัง่ จ่าย ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั เช็คเคลียริ่ งและเช็คเรี ยกเก็บข้ามเขต โดยธนาคารจะทาหน้าที่เก็บ
รักษาเช็คนั้น และทาการส่ งเรี ยกเก็บตามประเภทของเช็คเมื่อถึงกาหนดวันที่สั่งจ่ายตามหน้าเช็ค
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 ังเคาน์เตอร์ สาขาธนาคารทั่วประเทศและช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่ างๆ เช่ น ตู ้ ATM, Internet
Banking, Mobile Banking และ Phone Banking
ผลิตภัณฑ์ Direct Debit
 บริ การรับชาระเงิ นค่ าสิ นค้าและบริ การต่ างๆ โดยวิธีการหักบัญชี เงิ นฝากอัตโนมัติจากลูกค้ารายย่อยของ
บริ ษทั ที่ มีบญ
ั ชี เงิ นฝากกับธนาคารทหารไทย ซึ่ งเป็ นบริ การที่ ช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการ
ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ เหมาะกับบริ ษทั ที่ รับชาระเงินจากผูใ้ ช้บริ การหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั แบบรายเดื อน
ทุกเดื อน เช่ น การรับชาระค่าสมาชิ ก ค่าบริ การสาธารณู ปโภค ค่ าเช่ าซื้ อ ฯลฯ เพี ยงแค่ มีบญ
ั 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
ทุ กสิ้ นวัน โดยระบบงานอัตโนมัติของธนาคารจะตรวจสอบเพื่ อหายอดส่ วนที่ เกิ นภาระผูกพันในบัญชี ต่างๆ ของลูกค้า แล้ว
รวบรวมไว้ในบัญชี หลักที่ได้รับดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันก็จะเติมเงินให้แก่บญั ชีที่มียอดเงินต่ากว่าภาระผูกพัน และในวันทาการ
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ถัดไป ลูกค้ายังสามารถเลือกให้มีการโอนเงินกลับในสภาพเดิมหรื อไม่โอนเงินกลับก็ได้เช่นกัน ธนาคารจะส่ งรายงานรายละเอียด
การโอนเงินให้ลูกค้าทราบ 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
 ธนาคารสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการนาเข้า โดยธนาคารมีสินเชื่อเพื่อการนาเข้า (Trust Receipt)
เพื่อสนับสนุนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การจากต่างประเทศ โดยสามารถใช้ได้กบั วิธีการชาระเงินทุก
รู ปแบบ
 บริ การอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการนาเข้า 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
 ธนาคารสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนในการส่ งออก ทั้งในช่ วงเวลาก่อนส่ งออกสิ นค้าและภายหลังจากที่
มีการส่ งออกสิ นค้าแล้ว โดยผลิตภัณ ฑ์สินเชื่ อเพื่ อการส่ งออก (Packing Credit) จะสนับสนุ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในช่ วงก่อนการส่ งออกสิ นค้า และสนับสนุ นเงิ นทุนหมุนเวียนภายหลังจากที่ ส่งออกสิ นค้า
แล้ว โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื่ อ รั บ ซื้ อ เอกสารการส่ ง ออก (Export Invoice Financing และ Export Bills
Purchase)
 ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ในการลดความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการส่ งออก เช่น บริ การยืนยันการชาระ
เงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation) ประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance)
การรับซื้ อ/ซื้ อลดตัว๋ เงินค่าสิ นค้าออกแบบไม่ไล่เบี้ย (Export Bill Discount without Recourse) รวมถึง
เครื่ องมือในการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย
-

บริการโอนเงินระหว่ างประเทศ
 ธนาคารให้บริ การการโอนเงินตราต่างประเทศ ทั้งบริ การด้านการรับโอนเงินขาเข้า (Inward
Remittance) และโอนเงินจ่ายขาออก (Outward Remittance) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมที่
หลากหลาย รวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
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 บริการสิ นเชื่อธุรกิจ
 สิ นเชื่อระยะยาว (Term Loan) และสิ นเชื่อโครงการ (Project Finance)
ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่อระยะยาว และสิ นเชื่ อโครงการ ทั้งในรู ปสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ โดยอ้างอิงได้
ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรหรื อโครงการลงทุนต่างๆของลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 สิ นเชื่อเพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
ธนาคารให้บริ การสิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ สิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี สิ นเชื่ อตัว๋ สัญญาใช้เงิน สิ นเชื่อขายลดตัว๋ เงิน
บริ การออกหนังสื อค้ าประกัน บริ การออกหนังสื อค้ าประกันทางอิ เล็กทรอนิ กส์ บริ การอาวัลหรื อรั บรอง เพื่ อสนับสนุ นการ
สภาพคล่องในดาเนิ นธุรกิจของลูกค้า
 สิ นเชื่อเครือข่ ายธุรกิจการค้ า (TMB Supply Chain Financing)
เป็ นความร่ วมมือระหว่างองค์กรธุ รกิ จรายใหญ่และธนาคาร โดยธนาคารจะให้การสนับสนุ นแก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้า และหรื อ
ผูข้ ายสิ นค้า โดยผลิตภัณฑ์ไม่เพี ยงได้มีเพี ยงแต่สินเชื่ อเพื่ อการลงทุน สิ นเชื่ อเพื่ อเงิ นทุ นหมุนเวียนสาหรับผูซ้ ้ื อสิ นค้า (Buyer
Financing Program) สิ นเชื่ อเพื่อผูข้ ายสิ นค้า (Receivable on Demand) แต่ยงั ครอบคลุมถึงการนาเสนอธุ รกรรมทางการเงินต่าง ๆ
และองค์ความรู ้ผา่ น Lean Supply Chain by TMB ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรจะยกระดับประสิ ทธิ ภาพของทั้งวงจรธุ รกิจ
ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสาหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีมีหลากหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่
 สิ น เชื่ อ ที เอ็ ม บี SME 3 เท่ าพลัส ให้ วงเงิ น สู งสุ ด 3 เท่ า ของมู ล ค่ าหลัก ทรั พ ย์ค้ าประกัน พร้ อ มวงเงิ น
หมุนเวียนเพิ่มอีก 50% นอกจากนี้ ยังให้วงเงินเพิ่ มสารองสิ นค้าอีก 30 วัน (Safety Stock) ระยะเวลาผ่อน
ชาระคืนสู งสุ ด 3 ปี ได้เปิ ดตัวสู่ ตลาดตั้งแต่กลางปี 2558 และสามารถตอบสนองความต้องการด้านสิ นเชื่ อ
ของลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดทุกช่วงวงจรธุรกิจ
 โครงการพิเศษเพือ่ ช่ วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี ที่ผา่ นมา ทั้งยังจัดให้มี
ผูด้ ูแลลูกค้า SME ที่มีปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่เนิ่นๆ
 ผลิตภัณฑ์ ด้านเงินฝาก
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน
 เป็ นบัญชี เงินฝากประเภทใช้หมุนเวียนในการประกอบธุ รกิจการค้าโดยใช้เช็คในการถอน หรื อจ่าย หรื อโอน
เงิน และสามารถ ควบคุมการใช้จ่ายจากใบสรุ ปแจ้งยอดบัญชีรายเดือน
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
 เป็ น บั ญ ชี ส าห รั บ ใช้ อ อ ม เงิ น ที่ เห ลื อ จาก ก าร ก ารด าเนิ น งา น ค ล่ อ งตั วใน ก ารเบิ ก ถ อ น
เนื่องจากสามารถทารายการถอนได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ และยังคงได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากในบัญชี
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเพือ่ ธุรกิจ “ทีเอ็มบี วันแบงก์ ”
 เป็ นทั้งบัญชี เดินสะพัดและออมทรัพย์ที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนี ยม เช่น การฝากเช็คข้ามธนาคารหรื อ
ข้ามเขต ลูกค้ารับยอดเต็มโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนี ยม ซื้ อเช็ค1เล่มแถม1เล่มไม่มีวนั หมดเขต มีบริ การกลบ
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ยอดเช็คอัตโนมัติ และฟรี ค่าธรรมเนี ยมทัว่ ประเทศเมื่อโอนเงิ นภายในที เอ็มบี ผลิตภัณฑ์ทีเอ็มบี One Bank
ช่วยให้ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้า SME และส่ งเสริ มให้มีการเดินบัญชีผา่ นทีเอ็มบีมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจา
 บัญชี สาหรับการออมทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนที่ แน่ นอน เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 7
วัน – 36 เดื อน สามารถรั บดอกเบี้ ยเมื่ อครบกาหนด นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นหลักประกันเพื่ อขอวงเงิ น สิ นเชื่ อ
จากธนาคารอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
 เป็ นบัญชี เงิ นฝากเงิ นตราต่ างประเทศได้ในทุ กประเภทบัญชี คื อ ออมทรั พย์ ฝากประจาหรื อกระแสรายวัน
นอกจากนี้ บัญชี ออมทรัพย์ และกระแสรายวันยังสามารถโอนเงิ นจากบัญชี ไปต่ างประเทศ หรื อถอนเป็ น
ธนบัตรต่างประเทศได้อีกด้วย
 บริการวาณิชธนกิจ
ธนาคารให้บริ การวาณิ ชธนกิจที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ อาทิเช่น บริ การการเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น การจัด จาหน่ ายหลักทรั พ ย์ป ระเภทตราสารหนี้ การให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การจัด หาแหล่ งเงิ น กู้ การปรั บ
โครงสร้างองค์กร การประเมินมูลค่าหุ น้ และการหาพันธมิตรทางธุ รกิจและนักลงทุน นอกจากการให้บริ การด้านวาณิ ชธน
กิจส่ วนใหญ่แก่ลกู ค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ธนาคารยังได้ให้บริ การบางประเภทแก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอีกด้วย
ทางด้านธุ รกิจจัดจาหน่ ายตราสารหนี้ ธนาคารได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จการจัดจาหน่ายตราสารหนี้
และให้บริ การทั้งแบบเสนอขายต่ อประชาชนทัว่ ไป ผูล้ งทุ นรายใหญ่ และนักลงทุ นสถาบัน โดยตราสารหนี้ ที่ธนาคารจัด
จาหน่ ายมีหลายประเภท อาทิ พันธบัตร ตัว๋ เงิ นและ หุ ้นกู้ ทั้งนี้ ธนาคารเป็ นทั้งผูจ้ ดั การการจัด จาหน่ ายเพี ยงผูเ้ ดี ยว หรื อ
ร่ วมกับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายรายอื่นๆ สาหรับการเสนอขายหลักทรัพยนั้น ธนาคารมีทีมการตลาดลูกค้าสถาบันที่ มีความ
เชี่ยวชาญและมีความใกล้ชิดกับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ทีมบริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มผูล้ งทุน
รายใหญ่ รวมถึงธนาคารยังมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ผ่านเครื อข่ายสาขาของธนาคารที่กระจายอยูท่ วั่
ประเทศ
 ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารให้บริ การทางการเงินกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
ทั้งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุ พนั ธ์ ด้วยบริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน
รู ปแบบที่หลากหลาย
ธนาคารได้ดาเนินธุ รกรรมเงินกูย้ ืมในรู ปสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศเพื่อการบริ หารสภาพคล่องของ
ธนาคารและรองรับธุ รกรรมการค้าต่างประเทศของลูกค้า ทั้งการส่ งออกและนาเข้า ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็ นคู่สัญญาหลัก (Primary dealer) สาหรับธุ รกรรม
Bilateral repurchase ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึ งปั จจุ บัน ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร และ
สนับสนุนการส่ งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทยไปยังตลาดเงินและลูกค้าธนาคาร ซึ่ งแสดงให้เห็ น
ถึงความมุ่งมัน่ ของธนาคารในการร่ วมพัฒนาตลาดเงินของประเทศ
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ทางด้านธุรกิจตราสารหนี้ ธนาคารได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็ นผูค้ า้ ตราสารหนี้
ที่มีปริ มาณการซื้ อขายสู งสุ ดเป็ นอันดับที่ 3 1 นอกจากธุ รกรรมการซื้ อขายพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหุ น้ กูภ้ าคเอกชน
แล้ว ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลงทุนในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้น
(อายุไม่เกิน 270 วัน) และการลงทุนระยะยาวในตัว๋ แลกเงิน/ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคาร
สาหรับธุรกรรมการบริ หารสภาพคล่องผ่านธุรกรรมกูย้ ืม (Private repurchase) นั้น ธนาคารได้รับการจัดอันดับ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ให้เป็ นธนาคารที่ มีปริ มาณธุ รกรรมสู งสุ ดเป็ นอันดับที่ 3 2 ธนาคารมีความตั้งใจจะขยาย
ปริ มาณธุ รกรรมและคู่คา้ ในตลาดตราสารหนี้ ให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาตลาด ธุ รกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทาให้
ธนาคารสามารถนาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างเหมาะสม แต่ยงั เป็ นทางเลื อกในการระดมเงิ น
สาหรับธนาคารอีกด้วย
สาหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดอนุพนั ธ์ ธนาคารให้บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อ
ใช้บริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศ และกระแสรายรับและรายจ่าย
ในอนาคต ได้แก่ อัตราทันที (Spot) สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps)
และสัญญาสิ ทธิ สาหรับซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศ (FX Options) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการบริ หารความเสี่ ยง
ทางด้านอัต ราดอกเบี้ ย ได้แ ก่ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย (Interest Rate Swap) สัญ ญาสิ ท ธิ เลื อกรั บ หรื อจ่ ายอัต รา
ดอกเบี้ ย (Interest Rate Options) และสัญญาแลกเปลี่ ยนเงิ นต้นและอัตราดอกเบี้ ย (Cross Currency Swap) ส าหรั บป้ องกัน
ความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย และ/หรื อ อัต ราแลกเปลี่ ย น จากภาระเงิ น กู้ยื ม สกุล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรื อ การลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
ธนาคารยังได้มีการจัดสัมมนาองค์ความรู ้ในการบริ หารอัตราแลกเปลี่ยนให้กบั ลูกค้าธนาคาร โดยได้ส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สามารถรับมือกับความผันผวนของค่าเงิน ด้วยการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจ และเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับต้นทุนการดาเนินธุ รกิจ ตลอดจนสามารถคาดการณ์รายได้
และต้นทุน เพื่อการวางแผนกิจการ นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาช่องทางในการทาธุ รกรรมผ่านระบบ TMB Business Click
เพื่อให้ลูกค้าธนาคารได้รับความสะดวกในการใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อชาระภาระการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Finance) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance)
ธนาคารยังได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการป้ องกันความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่ตอ้ งใช้วงเงินในการทาธุ รกรรม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Prepaid FX Forward เป็ นต้น
นอกเหนื อจากการให้บริ การดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารยังให้บริ การโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance)
ประเภทการโอนเงิ นทางไกล (Telegraphic Transfers) หรื อ การโอนเงินผ่านระบบ Moneygram รวมทั้งให้บริ การเงิ นฝาก
สกุลเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารเชื่ อมัน่ ว่าความต้องการในผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นจะขยายตัวเพิ่ มมากขึ้ น จากการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ และความผันผวนของตลาดการเงิน โดยธนาคารได้พฒั นาศักยภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

1
2

ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.- ต.ค.. ปี 2558 โดยวัดตามมูลค่าการซื้ อขายแบบ Outright ของตราสารหนี้ ทุกประเภทที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.- ต.ค. ปี 2558 โดยวัดตามมูลค่าธุรกรรม Private repurchase (Transaction value x repo tern)
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริ การลูกค้าของธนาคาร และได้พฒั นาช่องทางการให้บริ การด้านอัตราแลกเปลี่ยนผ่านระบบอิเลคโทร
นิ คส์ (TMB Business Click) อย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ของธนาคาร
 บริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารให้บริ การตัวแทนและบริ การธุ รกิ จหลักทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าธุ รกิจกองทุน และกลุ่มลูกค้าผูอ้ อกหุ ้นกู้ ซึ่ ง
กลุ่ ม ลูก ค้า ธุ ร กิ จกองทุ น นั้น ครอบคลุ ม ถึ งกองทุ น รวมที่ ต ัวแทนและบริ ก ารธุ ร กิ จหลักทรั พ ย์ใ ห้บ ริ การในฐานะผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนส่ วนบุคคลในฐานะที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของกองทุน รวมถึง
บริ การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการจัดการกองทุน นายทะเบียนสมาชิ กกองทุน ตัวแทนชาระเงินกองทุนรวม ในด้านกลุ่มลูกค้าผูอ้ อกหุน้ กู้
นั้น ธนาคารให้บริ การการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ นายทะเบี ยน และตัวแทนชาระราคา นอกจากนี้ บริ การของตัวแทนและ
บริ การธุรกิจหลักทรัพย์น้ นั รวมถึง ตัวแทนผูใ้ ห้สินเชื่อ ตัวแทนการประสานงานผูใ้ ห้สินเชื่อ และตัวแทนหลักประกัน
2.3.3 กลุ่มธุรกิจลูกค้ าบุคคล
ทีเอ็มบี ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ในการดาเนิ นกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นธนาคารชั้นนาด้าน
ธุ รกรรมทางการเงิ นของประเทศ โดยยังคงนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
เวลาที่เหมาะสม ผ่านสาขาของธนาคาร 454 แห่ ง (สาขาทีเอ็มบี 450 แห่ ง และ ME Place 4 แห่ง) เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ 2,273
เครื่ อง และเครื่ องฝากและถอนเงินอัตโนมัติอีก 522 เครื่ องที่มีเครื อข่ายอยูท่ วั่ ประเทศ
ปี 2558 เป็ นปี สาคัญที่ทีเอ็มบีได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ บริ การและรู ปแบบช่องทางบริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับ
ประสบการณ์ ของลูกค้าผ่านการบริ การที่ เป็ นเลิ ศ เน้นการสร้ างคุ ณค่ าที่ จะ เปลี่ ยน เพื่ อให้ชีวิตลูกค้าดี ข้ ึ น เพื่ อ Make THE
Difference ตามสัญญาที่ ให้ไว้กบั ลูกค้า ที่ ว่าลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมการเงิ น ผ่านช่ องทางการ
บริ การต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น สาขา ตูอ้ ตั โนมัติ ศูนย์บริ การลูกค้า 1558 และช่องทางดิจิตอล ที่ลกู ค้าสามารถเลือกใช้ได้ทุกที่และทุก
เวลา โดยในปี 2558 ที เอ็มบี ได้ยา้ ยสาขา 11 แห่ งไปอยู่ในสถานที่ ที่เหมาะสมเพื่อให้เครื อข่ายการให้บริ การมีความครอบคลุม
มากขึ้น อีกทั้งยังมีแผนที่ จะเพิ่มจานวนเครื่ องฝากถอนเงินสดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทาง
ธนาคารยังคงเน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยการเพิ่มตูเ้ อที เอ็มในจังหวัดที่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการในการใช้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB
และ China Union Pay
ยิ่งไปกว่านั้น ที เอ็มบี ย งั คงเดิ นหน้าพัฒ นาช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ โฉมใหม่ อันได้แก่ อิ นเตอร์ เน็ ตแบงค์กิ้ง
(Internet Banking) และโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ในรู ปแบบแอพพลิ เคชั่น TMB Touch เพื่ อให้ลูกค้าเข้าถึ งการท า
ธุ รกรรมทางการเงิ นและบริ การของธนาคารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ครบถ้วน เช่ น การตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือ การโอนเงิน การชาระค่าบริ การและสาธารณูปโภค การตรวจสอบยอดและจ่ายบัตรเครดิต ซึ่ งสามารถทาได้ทุก
ที่ ทุกเวลาเมื่อลูกค้าต้องการ โดยทีเอ็มบีเน้นการพัฒนาให้ช่องทางการบริ การทุกช่องทางเป็ นหนึ่ งเดียวกัน เพื่อประสบการณ์ที่
ดีที่สุดของลูกค้า ส่ งผลให้ในปี 2558 ธนาคารมีผใู ้ ช้บริ การอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโมบายแบงค์กิ้งรายใหม่เติบโตถึง 738%
ทีเอ็มบี ยงั คงให้ความสาคัญกับเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนที่ สาคัญในการขับเคลื่อนเงินฝากของ
ธนาคาร และนาไปสู่ ตน้ ทุ นทางการเงิ นที่ มนั่ คง ธนาคารยังคงมุ่งไปในทิ ศทางกลยุทธ์ที่ใช้เงิ นฝากเป็ นตัวนา สื บเนื่ องจาก
ผลสาเร็ จของผลิตภัณฑ์เงินฝากคุณภาพหลายรู ปแบบที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดทั้งด้านการออมและ
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การทาธุรกรรมในหลายปี ที่ผา่ นมา การได้รับฟังเสี ยงจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี 2558 ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากใหม่ ล่าสุ ด “ที เอ็มบี ออลล์ ฟรี ” ซึ่ งเป็ นบัญชี เงิ นฝากรู ปแบบใหม่พร้ อมบัตรเดบิ ตเหมาะส าหรั บลูกค้าทุ กคนที่ ตอ้ งทา
ธุ รกรรมทางการเงิ น โดยลูกค้าสามารถกดเงิ น และถามยอดได้ที่ทุกเครื่ องเอที เอ็ม ทุกธนาคาร อีกทั้งสามารถโอนเงิ นภายใน
ทีเอ็มบี โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมและไม่จากัดจานวนครั้ง มากไปกว่านั้นลูกค้าสามารถโอนเงินข้ามธนาคารหรื อชาระค่าบริ การ
โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม 5 ครั้ งต่อเดื อน ซึ่ งลูกค้าไม่จาเป็ นต้องคงเงิ นขั้นต่ าในบัญชี ผลิตภัณฑ์น้ ี จะช่ วยให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกสบายที่มากขึ้น และไม่ตอ้ งกังวลกับค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมอีกต่อไป ทั้งนี้ ปี 2558 ที เอ็มบีมีลูกค้ามาเปิ ดบัญชี
เพื่อการทาธุ รกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 92 จากปี 2557 พร้อมทั้งการเติ บโตยอดเงินฝากจาก ที เอ็มบี โน ฟิ กซ์ และ ME by
TMB ทั้งหมดเติบโตได้ถึง ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ที เอ็มบี ได้ปฏิ วตั ิ วงการการเงิ นแบบดั้งเดิ ม ด้วยการส่ งผ่านประโยชน์ของต้นทุ นทางการเงิ นที่ ลดลงจากการ
ดาเนิ นงานผ่านช่องทางดิจิตอล ไปยังการให้ดอกเบี้ยกับลูกค้าที่ สูงขึ้ น ผ่าน ME by TMB ซึ่ งมุ่งเน้นการทาธุ รกรรมด้วยตนเอง
อันส่ งผลให้ลูกค้ารู ้สึกถึ งความเป็ นเจ้าของและอิ สระทางการเงิ น อีกทั้งยังสร้ างประสบการณ์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของธนาคาร
นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัวในต้นปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ME by TMB สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า 200,000 ราย
ที เอ็มบี ท าการศึ กษาเพื่ อระบุ ความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ พฤติ กรรมของลูกค้าอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
ส่ งผลให้ธนาคารสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินเช่น ผลิตภัณฑ์ประกัน กองทุน และบัตรเครดิต ที่เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของลูกค้า ในปี 2558 ทีเอ็มบี ยังคงเดินหน้าการเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก ที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนให้
ลูกค้าทุกคนทุกกลุ่ม (TMB Open Architecture - ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่ เดี ยวครบ) โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จาก
หลากหลาย บลจ.ชั้นนา มาให้ลูกค้าลงทุ นได้อย่างมัน่ ใจ และสะดวกในที่ เดี ยว ปั จจุ บันลูกค้ามี โอกาสลงทุ นในสิ นทรั พย์
หลากหลายประเภท จาก 5 บลจ.ชั้นนา อันได้แก่ Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, TMBAM, และ UOBAM นอกจากนี้
ทีเอ็มบี ยังได้เปิ ดตัว ผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการทาประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด
“ประกันทาง่าย ใครก็มีได้” ด้วยการเสนอบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าส่ งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม
และผลิตภัณฑ์ประกันของทีเอ็มบีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46 และร้อยละ 36 ตามลาดับ
ในด้านสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภค ธนาคารยังคงเน้นทั้งสิ นเชื่ อปลอดหลักประกันและสิ นเชื่ อที่ มีหลักประกัน โดยในปี
2558 ฐานสิ นเชื่อบัตรเครดิตของลูกค้ารายย่อยเติบโตร้อยละ 31 และสิ นเชื่อบ้านขยายตัวร้อยละ 27
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของธนาคาร Make THE Difference ธนาคารจึงยึดหลักความต้องการของลูกค้าใน
รู ปแบบ Segment เป็ นสาคัญ ซึ่ งได้มีการศึกษาการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยได้เน้นการออกผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับการเติมเต็ม
โดยยังคงรักษาแนวคิดในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้ลกู ค้าสามารถบริ หารเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยแนวคิดนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย จึงมีการจัดกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบุคคลตามความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ธุรกรรม
ธนาคาร (Primary Bank Products) (2) ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Investment Products) (3) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย (Retail
Lending Products)
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 ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมธนาคาร (Primary Bank Products)
ภายใต้สภาวการณ์ แข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ธนาคารยังคงยึดหลักในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
สาหรับลูกค้า
ในปี 2558 ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์บญ
ั ชี เงินฝากออลฟรี ซ่ ึ งเป็ นบัญชี เงิ นฝากเพื่อทาธุ รกรรมธนาคารที่ดีที่สุด
ในท้องตลาดภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เน้นความโปร่ งใส ใช้งานง่าย และ มีเงื่อนไขน้อยที่ สุด โดยลูกค้าสามารถถอนเงินสด
ได้จากเครื่ องเอทีเอ็มทุกธนาคารทัว่ ประเทศ โอนเงินระหว่างบัญชี TMB และ จ่ายค่าบริ การผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ TMB ได้
ฟรี ไม่จากัดจานวนครั้ง นอกจากนี้ ยงั สามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารและทารายการหักบัญชี อตั โนมัติฟรี สูงสุ ดไม่เกิน 5
รายการต่อเดือน ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธนาคารสามารถเพิ่มจานวนบัญชีออลฟรี ได้
ถึง 540,000 บัญชี ในระยะเวลาเพียง 9 เดือนหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด ส่ งผลให้จานวนบัญชี ธุรกรรมธนาคารรวมทุกประเภท
ที่เปิ ดในปี 2558 สูงถึง 900,000 บัญชี
นอกจากการเพิ่ มจานวนบัญชี ใหม่ ธนาคารยังเน้นกระตุน้ การใช้งานผ่านกิ จกรรมบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
(CRM) ที่หลากหลาย ทาให้ปัจจุบนั มีบญั ชีเงินฝากเพื่อทาธุรกรรมที่มีการใช้งาน (active account) สูงถึง 3 ล้านบัญชี
 ผลิตภัณฑ์ เงินฝากรายย่ อย
เงิ นฝากรายย่อยยังคงบทบาทส าคัญในการเป็ นแหล่ งระดมทุ นหลักและการสร้ างความเติ บโตของเงิ นฝาก
โดยรวมของธนาคาร ธนาคารยังคงเน้นนโยบายในการหาเงินฝากอย่างต่อเนื่ องผ่านผลิตภัณฑ์หลักๆ อาทิเช่น เงินฝากไม่ประจา
No Fixed ซึ่ งเป็ นบัญชีเงินฝากที่สามารถถอนได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ และได้รับดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก
หลังจากผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลาดในปี 2554 บัญ ชี เงิ น ฝาก No Fixed เติ บ โตอย่ างรวดเร็ วจนปั จจุ บัน จัด ป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์เงิ นฝากหลักตัวหนี่ งของธนาคาร โดยในปี 2558 มี ลูกค้าสมัครบัญชี No Fixed ใหม่ ถึง 300,000 บัญ ชี ส่ งผลให้
จานวนบัญชี รวมในปัจจุบนั สู งกว่า 1.7 ล้านบัญชี คิดเป็ นเงินยอดเงินฝากรวมกว่า 195,000 ล้านบาท และเติบโตขึ้นถึง 30% จาก
ปี 2557 ซึ่ งสู งกว่าการเติบโตของตลาดเป็ นอย่างมาก และ เป็ นการตอกย้ าสถานะความเป็ นผูน้ าเงินฝากรายย่อยของ TMB ได้
เป็ นอย่างดี
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ธนาคารได้ออกผลิตภัฑณ์เงินฝาก Savings Care ซึ่ งเป็ นบัญชี เงินฝากที่ให้
ความคุม้ ครองประกันสู งถึง 20 เท่าของยอดเงินฝากตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2558 ธนาคารได้เพิ่มความคุม้ ครองจากสูงสุ ดไม่เกิน
1 ล้านบาทเป็ น 3 ล้านบาท ส่ งผลให้ยอดเงินฝาก Savings Care เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปี 2558
TMB มุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่าง เข้าใจง่าย และ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ
การให้บริ การทางการเงินออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกและสิ ทธิ ประโยชน์แก่ลูกค้าของธนาคาร
 ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
ในปี 2558 ธนาคารได้มีการทบทวนและขยายการให้บริ การของผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต โดยมุ่งเน้นการนาเสนอ
สิ ทธิ ประโยชน์ที่ เหมาะสมขึ้ น ตามรู ปแบบการใช้ชีวิตและพฤติ กรรมการใช้จ่ายของลูกค้า โดยธนาคารมี การนาเสนอ 3
ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
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- บัตรเครดิต So Smart สาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบ Cash Back รับเงินคืน 1% เข้าบัญชี เงินฝากไม่
ประจา ดอกเบี้ยสูง จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
- บัตรเครดิ ต So Fast สาหรับลูกค้าที่ ชื่นชอบสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล โดยสามารถ
สะสมคะแนน TMB Rewards Plus ได้เร็ วขึ้น จากทุกยอดการใช้จ่ายบัตรเพียง 10 บาท
- บัตรเครดิต TMB So Chill บัตรเครดิตของคนรู ้จกั ใช้บตั รเดียวที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเบิก
ถอนเงินสด และยังให้ส่วนลดดอกเบี้ย
นอกเหนื อไปจากผลิตภัณฑ์หลักข้างต้นแล้ว ธนาคารฯ ยังมุ่งเน้นการนาเสนอบริ การเพื่อความคล่องตัวในการ
ใช้จ่ายของลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยทางเลือกในการชาระเงินตามที่ตอ้ งการ
- บริ การแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD โดยมีระยะเวลาการแบ่งจ่ายที่ลกู ค้าสามารถเลือก
ได้ ตั้งแต่ 3 เดื อนในอัตราดอกเบี้ ย 0% หรื อที่ 6 และ 10 เดื อนด้วยอัตราดอกเบี้ ยพิ เศษ ซึ่ ง
เป็ นการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในการจับจ่ายอย่างแท้จริ ง
- บริ การโอนยอดคงเหลือในบัตรเครดิตไปยังบัญชี ธนาคารของลู กค้า TMB Cash Chill Chill
เพิ่มความสะดวก ให้กบั ลูกค้าในการใช้วงเงินบัตรเครดิตเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ โดยจะมี
การขยายระยะเวลาการผ่อนชาระให้ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กบั ลูกค้า
ทั้ง นี้ ทางธนาคารฯ ยัง คงมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาในด้า นประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า โดยมุ่งเน้น
- การปรับปรุ งขั้นตอนการสมัครให้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
- พัฒนากระบวนการอนุมตั ิบตั รฯ ให้รวดเร็ วขึ้น
- พัฒนาการให้บริ การลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
- ยกระดับความปลอดภัยในการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตด้วยบัตรเครดิ ต โดยเพิ่มขั้นตอนการ
ยืนยันตัวตนของผูถ้ ือบัตรก่อนทารายการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริ การของลูกค้า
- เพิ่มการบริ การส่ งข้อความแจ้งลูกค้าในการทารายการ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
- มีกระบวนการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของลูกค้า
ด้วยความพยายามในการขยายการให้บริ การตลอดปี 2558 ส่ งผลทาให้ธนาคาร สามารถขยายฐานลูกค้าบัตร
เครดิ ตใหม่ได้กว่า 110,000 ราย โดยมีสัดส่ วนของจานวนลูกค้าบัตรเครดิ ตทั้งหมดของธนาคารที่ มีใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
เพิ่มขึ้ นเป็ น 52% ซึ่ งส่ งผลทาให้มีรายได้จากผลิตภัณฑ์บตั รเครดิ ตเป็ นจานวนกว่า 1,400 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นจากปี ที่ ผ่าน
มาถึง 40%

ส่ วนที่ 1 หน้า 26

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

 ผลิตภัณฑ์ การลงทุน (Investment Products)
 การจัดการกองทุน
จากกลยุ ท ธ์ Open Architecture ของธนาคารเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ก องทุ น รวมที่ เปิ ดกว้า ง
ครบถ้วน และหลากหลาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และข้อจากัด ของลูกค้า ในปี 2558 นอกจากเป็ นตัวแทนจาหน่ายและ
รั บ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นให้กับ บริ ษ ทั หลักทรั พ ย์จดั การกองทุ น ทหารไทย จากัด บริ ษทั หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น ยูโ อบี
(ประเทศไทย) จากัด บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนซี ไอเอ็มบี-พริ น
ซิ เพิ ล จากัด ธนาคารได้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายและรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น แมนู ไลฟ์
(ประเทศไทย) จากัด
ประกันชีวติ และประกันภัย
ธนาคารได้ให้บริ การเป็ นนายหน้าจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ประกันชี วิต และประกันวินาศภัย ผ่านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายของธนาคาร (Bancassurance) โดยดาเนิ นการร่ วมกับพันธมิตรทางธุ รกิ จของธนาคาร ซึ่ งในปั จจุบนั พันธมิตรด้าน
ธุรกิจประกันชีวิต คือ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)3 ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้แก่ลกู ค้ามีความหลากหลาย
เพื่อมอบความคุม้ ครองด้านการประกันชี วิตและการประกันสุ ขภาพที่ดี ที่ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้าในทุก
ช่วงชีวิตได้อย่างลงตัว ลูกค้าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมัน่ ใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง เช่น แบบประกันเพื่อ
การคุ ้ม ครองตลอดชี พ (Whole Life) แบบประกัน เพื่ อ การออมทรั พ ย์ (Endowment) แบบประกัน เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ
(Retirement) แบบประกันกาหนดระยะเวลา (Term) รวมถึงการประกันชีวิตคุม้ ครองสิ นเชื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีกบั ธนาคาร
สาหรับธุ รกิ จประกันวินาศภัย ธนาคารดาเนิ นการร่ วมกับบริ ษทั ประกันวินาศภัยหลายแห่ ง โดยให้บริ การรั บ
ประกันภัยหลักประกันสิ นเชื่ อ นอกจากนั้นยังมี บริ การประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่ น ประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุ คคล ประกัน
สุ ขภาพ และประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้น


 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรายย่ อย (Retail Lending Products)
สื บเนื่ องจากผลสาเร็ จในปี ที่ผา่ นมา ธนาคารยังคงมุ่งขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ผลสาเร็ จดังกล่าวเป็ นผลมา
จากการที่ธนาคารมีความเข้าใจลูกค้าเป็ นอย่างดี สาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารเสนอบริ การทั้งสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย และ
สิ นเชื่อบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยธนาคารได้พฒั นาสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดย
นาเทคโนโลยีม าเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพระบบการจัด การสิ น เชื่ อเพื่ อช่ วยให้ก ารพิ จารณาสิ น เชื่ อ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพทาให้ธนาคารสามารถดาเนิ นการอนุ มตั ิ สินเชื่ อได้อย่างรวดเร็ ว และลูกค้าสามารถรับทราบผลการพิ จารณา
เบื้องต้นได้ในทันที เป็ นผลให้ธนาคารสามารถลดระยะเวลาการขอใช้สินเชื่ อจากเดิมที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทราบผล
การอนุมตั ิสินเชื่อ ส่ งผลให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจในการให้บริ การของสาขาของธนาคาร
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติ ดต่ อผ่านสาขาธนาคาร และช่ องทางการติ ดต่ออื่ นๆ เช่ น Mobile agents และ
Outbound call agents เพื่ ออานวยความสะดวกในการติ ดต่อแก่ลูกค้า โดยที มพนักงานขาย ที่ มีความเชี่ ยวชาญและมีความรู ้
เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ อรายย่อยของธนาคารเป็ นอย่างดี ธนาคารยังคงเดิ นหน้าเพื่อพัฒนาช่ องทาง Digital เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าต่อไป
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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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทมีหลักประกัน (Secured Lending Products)
ธนาคารได้พฒั นาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์สินเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) เข้าใจความต้องการของลูกค้า และตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง โดย
ให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) รวมอีกทั้งยังมีบริ การสิ นเชื่ ออเนกประสงค์ ที่ มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน (Home
Equity) ซึ่ งลูกค้าไม่ตอ้ งรับภาระค่าธรรมเนี ยมในการขอสิ นเชื่ อ พร้อมทั้งเสนอโปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังคงพัฒนาการให้บริ การอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและ
ต่อเนื่อง
เพื่ อสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของธนาคาร ในความเป็ น Transctional Banking ชั้นนา ลูกค้าที่ สมัครสิ นเชื่ อ
เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย (TMB Home Loan ) หรื อ สิ น เชื่ อ บ้า น ที เอ็ม บี รี ไ ฟแนนซ์ (TMB Re- Finance Home Loan) จะได้อ ัต รา
ดอกเบี้ยพิเศษหากลูดค้าใช้บริ การ ผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ของธนาคารร่ วมด้วย
 บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระสิ นเชื่อ (Direct Debit)
 บัตร Debit Card
 ประกันชีวิตคุม้ ครองสิ นเชื่อ (MRTA)
ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิ ฟรี ค่าจดทะเบี ยนจานอง 1% , ค่าดาเนิ นการสิ นเชื่ อ ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าบริ การจด
ทะเบียนจานอง และฟรี ประกันอัคคีภยั สิ นเชื่อบ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทบุคคลไม่ มหี ลักประกัน (Unsecured Lending Products)
นอกจากผลิ ตภัณ ฑ์สินเชื่ อที่ อยู่อาศัย ธนาคารยังนาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์สินเชื่ อบุ คคลประเภทไม่มีหลักประกัน
(Unsecured Lending) ได้แก่ TMB Cash-2-Go, TMB Personal Loan Refinance ,TMB Ready Cash (ผลิตภัณฑ์บตั รกดเงินสด
ในรู ปแบบของวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน) โดยมีโปรแกรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และรักษาฐานลูกค้าเดิ ม รวมทั้งเพิ่ มฐานลูกค้าใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นธนาคารยังได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่ มเติ มในกลุ่มของสิ นเชื่ อ
สวัสดิการข้าราชการทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ใช้บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
ทหารไทยด้วย โดยให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระการผ่อนชาระของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทบุคคลไม่มีหลักประกันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go เป็ นบริ การสิ นเชื่อเอนกประสงค์ ในรู ปแบบของวงเงินสิ นเชื่อที่
มีกาหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล โดยเมื่อลูกค้าได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อ ธนาคารจะ
โอนเงินทั้งจานวนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในใบคาขอใช้บริ การ ลูกค้าสามารถชาระคืนเป็ นงวดรายเดือน
แบบลดต้น ลดดอก โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ าประกัน
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ บุ ค คล TMB Personal Loan Refinance เป็ นสิ น เชื่ อ ลัก ษณะหนึ่ งภายใต้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
สิ นเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ลกู ค้านาเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิไปชาระหนี้บตั รเครดิต และ/
หรื อ สิ นเชื่อบุคคลที่มีอยูก่ บั สถาบันการเงินอื่น ซึ่ งลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงแรก
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ประเภทไม่ มีหลักประกัน TMB Benefit Plus Loan เป็ นสิ นเชื่ อ
สวัสดิการ สาหรับกลุ่มข้าราชการทหาร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริ ษทั เอกชน(กลุ่มโรงพยาบาล) ที่ได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับธนาคาร ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 ผลิตภัณ ฑ์ สินเชื่ อบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash เป็ นบริ การสิ นเชื่ อเอนกประสงค์ในรู ปของวงเงิ น
สิ นเชื่ อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ าประกัน เพื่อเป็ นวงเงินสารองให้ลูกค้านาไปใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคตามความต้องการ โดยใช้บตั รกดเงินสด TMB Ready Cash เบิกถอนเงินสดได้จากทุกเครื่ อง ATM
ของ TMB และทุกเครื่ อง ATM ของธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ ทัว่ ประเทศที่มีเครื่ องหมาย
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการกด
เงินสด ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชาระรายเดือน ได้ท้ งั แบบชาระเต็มตามจานวน (100%) หรื อ ผ่อนชาระขั้นต่า 5% (แต่ไม่นอ้ ย
กว่า 1,000 บาท) ของยอดเงิ นตามใบแจ้งยอดบัญ ชี (Statement) โดยจะต้องเสี ย ดอกเบี้ ย ในอัต ราที่ ธนาคารกาหนด ทั้งนี้
ธนาคารจะเริ่ มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ลกู ค้าเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อ จนถึงวันที่ได้ชาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินเชื่ อสาหรับลูกค้ารายย่อยเป็ นจานวนรวม 104.5 พันล้านบาท ซึ่ ง
คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 15 จากปี 2557
2.3.4 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
 สาขาในประเทศ
สาขาเป็ นช่ องทางหลักของธนาคารในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การให้บริ การทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลและ
ลูกค้าธุ รกิจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริ การของธนาคาร รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้าง
ธุรกิจให้กบั ธนาคาร ในปี 2558 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงจานวนช่องทางการให้บริ การผ่านสาขา โดยสรุ ปได้ ดังนี้
- การเปิ ดดาเนินการสาขาใหม่ จานวน 9 สาขา
- การปิ ดดาเนินการสาขา จานวน 14 สาขา
ในการพิจารณาเปิ ด หรื อ ปิ ดดาเนินการสาขา ธนาคารพิจารณาจากโอกาสการทาธุรกิจและผลการประกอบการของสาขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคาร มีสาขาทัว่ ประเทศ จานวน 450 สาขา ปรากฎในตารางดังนี้
ภูมภิ าค
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวมทั้งสิ้น

จานวนสาขา
217
29
48
44
17
49
46
450
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ร้ อยละ
48%
6%
11%
10%
4%
11%
10%
100%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาขา ME by TMB
ME by TMB เปิ ดให้บ ริ การผ่ านสาขารู ป แบบใหม่ ที่ ให้บ ริ การเฉพาะบัญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ต้ งั แต่ เดื อ น
ธันวาคม 2554 โดยการทาธุ รกรรมทางการเงิน ที่ลูกค้าสามารถทาเองได้เองโดยง่าย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นหลัก จึ ง
ไม่ตอ้ งมีสาขามากมาย ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยของ ME by TMB จะสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สาขารู ปแบบปกติให้แก่ลูกค้าโดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคาร มีเครื อข่ายสาขา ME by TMB จานวน 4 แห่ ง โดยครอบคลุมพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และ ยัง
มีทีม Mobile unit ที่ออกไปให้บริ การเพื่อเปิ ดบัญชีนอกสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยตรงอีกด้วย ในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่เริ่ มให้บริ การตั้งแต่กลางปี 2555
 สาขาในต่ างประเทศ
ธนาคารมี ส าขาในต่ างประเทศจานวน 2 แห่ ง คื อสาขาหมู่เกาะเคย์แ มน และสาขานครหลวงเวียงจัน ทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
- สาขาในหมู่เกาะเคย์ แมน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริ ษทั ของหมู่
เกาะเคย์แมน (แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550) ธนาคารดาเนินกิจการสาขาโดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารประเภทบี
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารและบริ ษทั ทรัสต์ของหมู่เกาะเคย์แมน (แก้ไขปี 2550 และเพิ่มเติมในปี 2552) ซึ่ งใบอนุญาต
ดังกล่าวอนุญาตให้สาขาประกอบธุรกิจกับผูร้ ับใบอนุญาตรายอื่นๆ และบริ ษทั ที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจในหมู่เกาะเคย์แมนกับประชาชนทัว่ ไปหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยในหมู่เกาะเคย์แมนได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
สาขาของธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมนทาหน้าที่หลักเป็ นช่องทางในการระดมทุนต่างประเทศให้แก่ธนาคาร
ซึ่ งที่อยูจ่ ด
ทะเบียนสาขาของธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมน คือ Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street, George Town, Grand
Cayman KY1-1108, Cayman Islands


- สาขาของธนาคารในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จัด ตั้งขึ้ น เมื่ อปี 2536 โดยได้รั บ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจธนาคารเต็มรู ปแบบ (Full Banking License) จากผูว้ ่าการธนาคารแห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ทั้งนี้ การดาเนิ นกิจการของสาขาอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว สาขาเวียงจันทร์ ให้บริ การด้านธนาคารพาณิ ชย์แก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
บริ ษทั ที่ทาการค้าระหว่างประเทศและบริ ษทั ร่ วมทุน โดยมีบริ การผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า เช่น การให้บริ การด้าน
เงิ นฝาก เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว เล็ตเตอร์ ออฟเครดิ ต การออกหนังสื อค้ าประกัน และการโอนเงิ นต่างประเทศ ที่ ต้ งั
สาขาของธนาคารในประเทศลาว คื อ 034/2 ถนนสามเสนไท จันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ตู ้ ปณ.2423
 สานักงานเขตลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME Zone Offices)
ณ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสานักงานเขตสาหรับลูกค้า ผูป้ ระกอบการขนาดกลางของธนาคารจานวน 65
แห่ ง และสานักงานเขตสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดย่อมของธนาคารอีกจานวน 53 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ศูนย์กลาง
ของธุ ร กิ จ ในกรุ ง เทพ ปริ มณฑลและในต่ า งจัง หวัด ทั่ว ทุ ก ภาคของประเทศ โดยมี ผู ้จัด การดู แ ลความสั ม พัน ธ์ ลู ก ค้า
(Relationship Manager) จานวนทั้งสิ้ น 454 คน เพื่ อดูแลและให้คาปรึ กษาในเรื่ องสิ นเชื่ อธุ รกิ จและบริ การทางด้านการเงิ น
ให้กบั ลูกค้า SME
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ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์ TMB SME (TMB SME Relationship Management Center)
นอกเหนื อจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจอย่างเพียงพอและราบรื่ น
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ธนาคาร ธนาคารจึงได้จดั ตั้งศูนย์บริ การลูกค้า SME ทางโทรศัพท์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การดูแล
ลูกค้าผูป้ ระกอบการเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง เพิ่มความสะดวกในการรับบริ การจากธนาคาร อันจะสนับสนุนการทาธุ รกิจของลูกค้า
ให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
- ทีมดูแลบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจเป็ นรายบุคคล ซึ่ งจะดูแลทั้งบัญชีเงินฝากและเงินกูท้ ี่มีกบั ธนาคาร
- บริ การข้อมูลรายการเงินเข้า-ออกในบัญชี
- บริ การแจ้งเตื อนกาหนดจ่ายเงิ นต่ างๆ ล่วงหน้า เพื่ อให้การวางแผนทางการเงิ นของลูกค้าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- อานวยความสะดวกและจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่ลกู ค้าพบ ตั้งแต่ตน้ จนจบ
- เสนอโปรแกรมสิ นเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายลูกค้า
- นาเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจสาหรับลูกค้า เช่น งานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้น เป็ นต้น
ทั้งนี้ ศูนย์บริ การลูกค้า SME จะให้บริ การลูกค้าในกลุ่มผูป้ ระกอบการ SME ทัว่ ประเทศ สามารถขอใช้บริ การ
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2828-2828 หรื อผ่านทางศูนย์บริ การของธนาคารที่หมายเลข 1558
 บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ธนาคารทหารไทยให้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ สานักงานแลกเปลี่ยนเงิน สาขาและสานักงาน
ใหญ่ โดยมี นักท่ องเที่ ยวชาวต่ างประเทศและผูท้ ี่ จะเดิ นทางไปต่ างประเทศเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ธนาคารมีสานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวนทั้งสิ้ น 36 แห่ ง ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ ทั้งนี้
สานักงานแลกเปลี่ยนเงินจานวน 9 แห่ ง ตั้งอยู่ภายในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติ (ท่าอากาศยานภูเก็ต 3 แห่ ง
และท่ าอากาศยานดอนเมื อง 6 แห่ ง) นอกจากนี้ ธนาคารให้บริ การนอกสถานที่ สาหรับกลุ่มลูกค้า โดยสามารถติ ดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0-2299-1800 ธนาคารทหารไทยมีประสบการณ์ดา้ นธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเป็ น
เวลายาวนาน พนักงานมีทกั ษะ ความชานาญในการให้บริ การ
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเครื่ องเอที เอ็มให้บริ การจานวน 2,273 เครื่ อง และเครื่ องฝากถอนเงิ นสด
จานวน 522 เครื่ องทัว่ ประเทศ ซึ่ งธนาคารยังคงเน้นกลยุทธ์การให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าผูถ้ ือบัตรของธนาคาร ดังนี้
1) ปรั บ จุ ด ติ ด ตั้ง เครื่ อ งเอที เอ็ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยเน้น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารท าธุ ร กรรมใช้จ่ า ยเงิ น สด
หนาแน่น ทั้งนี้มุ่งไปใน 20 จังหวัดยุทธศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการสร้างเครื อข่ายที่ครอบคลุมการใช้งานเอทีเอ็มที่ชดั เจน
2) เพิ่มขีดความสามารถของเครื่ อง โดยปรับเปลี่ยนเป็ นฟั งก์ชน
ั่ ของเครื่ องจากฝากเงินสดเพียงอย่างเดียว เป็ น
ฟั งก์ชั่นฝากเงิ นและถอนเงิ นสดในเครื่ องเดี ยว เพื่ อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ที่ เรี ยกว่า “เครื่ องฝากถอนเงิ นสด” ทั่ว
ประเทศและจะขยายการเพิ่มสัดส่ วนจานวนเครื่ องฝากถอนเงินสดต่อจานวนเครื่ องเอทีเอ็มให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ แล้วทางธนาคารยังคงเน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าต่ างชาติ โดยการเพิ่ มตูเ้ อที เอ็มลงไปติ ดตั้งใน
จังหวัด ที่ เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ตอบสนองการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ผ่ า นบัต ร Visa, Visa Electron, Plus,
MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay
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บริการ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการให้บริ การธุรกิจร้านค้าบัตร (Merchant Acquiring Business) แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจเพื่อให้
บริ การรับชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA
Electron ของธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริ การที่ธนาคารให้บริ การในปัจจุบนั ประกอบด้วย
- บริ การร้ านค้ ารั บบัตร โดยธนาคารทาการติ ดตั้งเครื่ อง EDC ณ ร้ านค้าเพื่ อให้บริ การชาระค่าสิ นค้า และ
บริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต โดยผูถ้ ือบัตรเครดิต นาบัตรเครดิตมาชาระค่าสิ นค้าด้วยวิธีการส่ งมอบบัตรเครดิตให้กบั ร้านค้า
เพื่อทารายการขออนุมตั ิวงเงินผ่านเครื่ อง EDC พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเซลล์สลิปเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บเงิน
- Mail Order/Telephone Order คื อบริ การรับชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิ ต เมื่อร้านค้าได้รับ
คาสัง่ ซื้ อด้วยวิธีแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หรื อกรอกแบบฟอร์ มสัง่ ซื้ อสิ นเค้าโดยระบุให้หกั บัญชีบตั รเครดิตผ่านทางโทรสาร
โทรศัพท์ หรื อสื่ ออื่นๆ โดยลูกค้าไม่ได้มาที่ร้านค้าด้วยตนเอง
- Recurring คือบริ การรับชาระค้าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับคาสั่งซื้ อหรื อคาขอใช้
บริ การจากลูกค้าด้วยวิธีแจ้งขอให้ตดั บัญชีบตั รเครดิตเป็ นการชาระค่าสิ นค้า และบริ การโดยการตัดบัญชี บตั รเครดิตอัตโนมัติ
เป็ นรายเดือน
- ePayment เป็ นการรับชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน Website ของร้านค้าด้วยบัตรเครดิต โดยการเชื่อมโยง
ระบบของร้ านค้ามายัง Gateway ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบ VbV ของ VISA และ MasterCard Secure
Code จาก MasterCard
- DCC (Dynamic Currency Conversion) เป็ นบริ การแปลงสกุลเงิ นจากเงิ นบาทไปเป็ นสกุลเงิ นของบัตร
เครดิตที่ออกโดยประเทศต่างๆ เมื่อผูถ้ ือบัตรชาระเงินผ่านเครื่ องรู ดบัตรเครดิต EDC


 บริการธนาคารทางอินเตอร์ เน็ต TMB Internet Banking
ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง คือบริ การธนาคารออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ www.tmbdirect.com ซึ่ งได้มีการออกแบบ
ใหม่ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในปี 2558 ธนาคารยังได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในการบริ หารจัดการด้านบัญชีและธุรกรรมทางการเงิน มุ่งสู่ การเป็ นธนาคารออนไลน์ที่เอื้ออานวยต่อการใช้ชีวิต
ในปัจจุบนั ที่ลูกค้าจาเป็ นต้องบริ หารธุรกรรมทางการเงินจานวนมากในเวลาที่จากัดและเร่ งรี บ เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ของบริ การ
ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป สมาร์ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ก็สามารถทาธุรกรรมที่ตอ้ งการได้ทุก
ที่ทุกเวลา
ผูใ้ ช้บริ การสามารถโอนเงินและจ่ายบิลได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดายเช่นเดิ ม โดยธนาคารได้เพิ่มบริ การอื่นๆที่ ได้
พัฒนาใหม่เพื่อเป็ นการนาประโยชน์จากเทคโนโลยีออนไลน์มาอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า อาทิเช่น ระบบออนไลน์ เพย์
เมนต์ สาหรั บการไฟฟ้ านครหลวง ซึ่ งเชื่ อมตรงข้อมูลและแจ้งยอดที่ ตอ้ งช าระเพื่ อให้ลูกค้าสามารถชาระตามจานวนได้
โดยสะดวกแม้ไม่มีบิลค่าไฟฟ้ า พร้อมทั้งสามารถรับชาระค่าไฟฟ้ าที่ จ่ายล่าช้าได้โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไปชาระเองที่ ตวั แทน
สาขาของการไฟฟ้ า นอกจากนี้ ในด้านการเปิ ดบัญชี ผูใ้ ช้บริ การสามารถเปิ ดบัญชี ที เอ็มบี ออลล์ฟรี แบบออนไลน์ แล้วรับ
สิ ทธิ ประโยชน์จากการทาธุ รกรรมฟรี แบบไม่มีค่าธรรมเนี ยม พร้อมทั้งรอรับบัตรเอทีเอ็ม ณ ที่อยู่ตามต้องการได้ทนั ทีโดยที่
ไม่ต ้องไปสาขา ซึ่ งเป็ นครั้ งแรกของวงการธนาคาร ที่ มีบริ การเปิ ดบัญชี ออนไลน์พ ร้ อมสมัครบัตรเอที เอ็ม ทั้งหมดนี้ คื อ
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ประโยชน์ ในการใช้งานที่ ธนาคารมุ่ งมัน่ ที่ จะนาเสนอ เพื่ อความสะดวกสบาย รวดเร็ ว เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ น ที่ ท รง
ประสิ ทธิ ภาพและไว้ใจได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ การโอนเงิน การจ่ายบิล การเติมเงิน ทั้งยังสามารถตั้ง
ชื่ อเรี ยกแทนบัญชี ของตนเอง บัญชี ที่ตอ้ งการโอน และสามารถเปลี่ยน Profile Picture ได้ตามต้องการ และสามารถโอนเงิ น
ได้สูงสุ ดถึง 500,000 บาท ในการทารายการครั้งเดียว ในขณะที่ทวั่ ไปสามารถทารายการได้ 50,000 บาท/ครั้ง โดยที่ธุรกรรม
ทั้งหมดผ่านช่องทาง ทีเอ็มบี อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้งนี้ ยังมีระดับความปลอดภัยที่สูง มัน่ ใจได้ว่ามีการตรวจสอบ ปรับปรุ ง เพื่อ
รักษามาตรฐานในการเป็ นธนาคารออนไลน์ที่พร้อมสรรพ ฉับไว และมัน่ ใจได้ในความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
 ทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)
ทีเอ็มบี ทัช คือ บริ การธนาคารทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ สามารถสมัครใช้งานได้ง่าย
และรองรั บการใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนได้ท้ งั ระบบ iOS และระบบ Android ซึ่ งในปี 2558 นี้ ธนาคารได้พ ฒ
ั นาอย่างไม่
หยุด ยั้งให้ค รอบคลุ มการใช้งานไปยังเครื่ องอุป กรณ์ ข องลูก ค้าให้ม ากที่ สุ ด สามารถรองรั บ กาารใช้งานผ่า น iPad เพื่ อ
ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ในการใช้บริ การของลูกค้า
นอกจากพัฒนาการใช้งานให้สามารถเชื่ อมต่อผ่านเครื่ องมือสื่ อสารได้หลากหลายมากขึ้นแล้ว ธนาคารยังได้มี
การปรับปรุ งบริ การเพิ่มเติมให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบ Touch ID ซึ่ งเป็ นระบบ
การเข้าใช้บริ การโดยการตรวจสอบลายนิ้ วมื อบน iPhone และมี การเพิ่ มระบบออนไลน์ เพย์เมนต์ สาหรับการไฟฟ้ านคร
หลวง ซึ่ งเชื่ อมตรงข้อมูลและแจ้งยอดที่ ตอ้ งชาระเพื่ อให้ลูกค้าสามารถชาระตามจานวนได้โดยสะดวกแม้ไม่มีบิลค่าไฟฟ้ า
พร้อมทั้งสามารถรับชาระค่าไฟฟ้ าที่จ่ายล่าช้าได้โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปชาระเองที่ตวั แทนสาขาของการไฟฟ้ า นอกจากนี้ ใน
ด้านการเปิ ดบัญชี ผูใ้ ช้บริ การสามารถเปิ ดบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี แล้วรับสิ ทธิ ประโยชน์จากรายการธุรกรรมฟรี ค่าธรรมเนียม
พร้อมทั้งรอรับบัตรเอทีเอ็ม ณ ที่อยูต่ ามต้องการได้ทนั ทีโดยที่ไม่ตอ้ งไปสาขา
เหนื อสิ่ งอื่นใด ธนาคารฯได้มีการปรับปรุ งวิธีการใช้บริ การต่างๆให้สะดวกต่อการใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนและ
แท็บเล็ตยิ่งขึ้ น พร้อมทั้งพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ เป็ นมาตรฐานสากล โดยระบบจะทาการตรวจสอบ
ข้อมูลการเข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นอุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั ธนาคาร และ ธนาคารยังได้ลงทุนในโปรแกรม
ที่ตรวจจับโทรจัน ไวรัสที่มุ่งเจาะระบบของธนาคารโดยเฉพาะ โดยโปรแกรมดังกล่าวจะทางานทุกครั้งที่ มีการเรี ยกใช้งาน
ทีเอ็มบี ทัช ทาให้ลกู ค้าปลอดภัย ไร้กงั วลเมื่อทาธุรกรรมออนไลน์ผา่ นช่องทางของธนาคาร
 ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิก๊ (TMB Business Click)
บริ การธนาคารออนไลน์ ส าหรั บลูกค้าธุ รกิ จ เสริ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การทางการเงิ น ด้วยระบบ
ธุ รกรรมออนไลน์ TMB Business CLICK ที่รวมหลากหลายบริ การทางการเงินไว้แบบครบวงจร ทั้งบริ การข้อมูลบัญชี และ
บริ การจัดการด้านการเงิน บริ การธุรกิจการค้าประเทศ และบริ การเงินโอนระหว่างประเทศ บริ การธุ รกรรมอัตราแลกเปลี่ยน
บริ การสิ นเชื่ อเครื อข่ายธุ รกิ จ รองรับการทาธุ รกรรมตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมตรวจสอบสถานะ เรี ยกดูขอ้ มูลและรายงานได้
ทันทีแบบ Real Time ทั้งยังช่วยลดภาระงานเอกสาร โดยสามารถส่ งเอกสารผ่านระบบได้ทนั ที
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บริการแก่ ลูกค้ าทางโทรศัพท์ (Contact Center)

ธนาคารมีศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ รองรับการให้บริ การลูกค้าได้หลากหลายช่องทางดังนี้ :
ช่ อ งทางโทรศัพ ท์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพ ท์พิ เศษ 4 หลักคื อ 1558 หรื อโทรจากต่ างประเทศ ที่ หมายเลข
66-2299-1558 เพื่ อ ให้ ลูก ค้า ได้รั บ ความสะดวกสบายในการติ ด ต่ อตลอด 24 ชั่วโมงต่ อ วัน และ 7 วัน ต่ อ สั ป ดาห์ ทั้งนี้
ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารมีบริ การหลายรู ปแบบคือ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ผ่านระบบอัตโนมัติ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทางไปทาธุ รกรรมที่ธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกทาธุรกรรมทางการ
เงิน เช่น สอบถามข้อมูลบัญชี รายการเดินบัญชี โอนเงิน สอบถามข้อมูลบัตรเครดิต การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ขอสาเนา
ใบสรุ ปบัญชี ทางโทรสาร สอบถามยอดเช็คคืนได้ดว้ ยตนเอง เป็ นต้น และการบริ การผ่านเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ ง
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลในบัญชี ลกู ค้า เช่น ยอดเงินคงเหลือหรื อยอดเงินที่ตอ้ งชาระ คะแนนสะสมบัตรเครดิตและแลก
ของรางวัล เป็ นศูนย์รับแจ้งทารายการโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดื อนประเภท TMB So GooOD สาหรับบัตรเครดิ ต ให้ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ให้บริ การกรณี ฉุกเฉิ น เช่น เป็ นศูนย์รับแจ้งอายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตร
เดบิ ตและบัตรเครดิ ต เป็ นศูนย์ให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาลูกค้า Internet Banking, TMB Touch ในกรณี เกิ ดข้อปั ญหาหรื อ
ข้อขัดข้องทางเทคนิคระหว่างการใช้งาน ให้บริ การการเพิ่มวงเงินชัว่ คราวบัตรเครดิตกรณี ฉุกเฉิ น เช่น เดินทางไปต่างประเทศ
หรื อเป็ นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งยังมีหน่วยงานบริ การโทรออกโดยเจ้าหน้าที่การขายและแนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต TMB สิ นเชื่อบุคคล Cash2Go และผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคาร
และเพื่ อ แจ้ง ข้อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การให้ แ ก่ ลู ก ค้ า เช่ น บริ การ TMB เงิ น สดผ่ อ นชิ ล ล์ ชิ ล ล์ ให้ บ ริ การเปิ ดบั ต ร
เครดิต TMB บัตรกดเงินสด และมีศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางสาหรับลูกค้าในการให้คาแนะนา ติชม บริ การและ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ช่ อ ง ท าง “Web Chat” โ ด ย ลู ก ค้ าส าม า ร ถ ก ด ปุ่ ม จ าก ห น้ าจ อ ห ลั ก ข อ ง Website ธ น า ค าร ไ ด้
ทั้ง www.tmbbank.com หรื อ www.tmbdirect.com เพื่ อทาการสนทนากับเจ้าหน้าที่ ผ่านอิ นเตอร์ เนต และทางหน้าต่ างที่ ใช้
สาหรับการ chat โดยลูกค้าสามารถสนทนาและรับข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ผ่านทางข้อความที่ตอบสนองโดย
ทันทีจากเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า
ช่ อ งทาง “Web Mail” โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมู ล เพื่ อสอบถามเกี่ ย วกับ บัญ ชี เงิ น ฝาก สิ น เชื่ อ ส่ งเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ ผ่านWWW.TMBBANK.COM เมนู ติ ด ต่ อธนาคาร ซึ่ งระบบจะส่ งอี เมล์ไปยังหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อประสานงานและติดต่อกลับลูกค้าทางอีเมล์
ช่ องทางการให้ บริการลูกค้ าธุรกิจและซัพพลายเชน
เพื่อเป็ นการให้บริ การลูกค้าธุรกิจได้อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สาคัญ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาช่อง
ทางการให้บริ การ ทั้งเพิ่มช่องทางขององค์กรภายนอก รวมทั้งรู ปแบบการจัดการช่องทางเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าธุรกิจให้ได้รับความรวดเร็ วและเข้าถึงบริ การได้สะดวกมากขึ้น
นอกจากการเพิ่มช่องทางผ่านสาขาขององค์กรภายนอกแล้ว ธนาคารยังได้พฒั นาระบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์
อย่างต่ อเนื่ องเพื่ อรองรับการทาธุ รกรรมทางการเงิ นของลูกค้าธุ รกิ จและซัพพลายเชนอย่างครบวงจร สนองตอบต่อความ
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ต้องการของธุรกิจที่ตอ้ งการความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้นทุกวัน และธนาคารได้พฒั นาระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่ม
ความยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถจัดการการเงินและลดขั้นตอนการจัดการด้านข้อมูลการเงินได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การพัฒนา
ระบบ Data Gateway เพิ่มความสามารถของระบบการชาระเงินและระบบการทารายการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 TMB Corporate Call Center #02 643-7000
นอกเหนื อจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการทางธุ รกิจอย่างเพียงพอแล้ว เพื่อให้
การทาธุ รกรรมของลูกค้าเป็ นไปอย่างสะดวก ราบรื่ น และมีประสิ ทธิ ภาพ ทางธนาคารจึ งได้จดั ตั้ง Corporate Call Center
เพื่ อ เป็ นอี ก หนึ่ งช่ อ งทางในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้าธุ ร กิ จ ในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ต่ างๆ โดยบริ ก ารหลัก ของ TMB
Corporate Call Center มีดงั นี้
1. บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบริ การและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
2. บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และรายการธุรกรรมทางการเงิน
3. บริ การข้อมูลเกี่ยวกับบริ การผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ทุกสายของลูกค้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร ใน
การให้ขอ้ มูลโดยทันที หรื อตอบกลับ ภายในเวลา Service Level Agreement ที่ กาหนด ลูกค้าสามารถเรี ยกใช้บริ การได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-643-7000 หรื อ email: CorporateCallCenter@tmbbank.com
ช่ องทางการขายผ่ านตัวแทนขาย (Sale Representative Channel)
การขายผ่านตัวแทนขายเป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ธนาคารใช้ในการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่ อรายย่อย (ทั้งประเภท
มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) ผ่านพนักงานขายตรงและพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ธนาคารจึงมีการจัดตั้ง
หน่วยงานบริ หารงานขายทางโทรศัพท์เพื่อให้บริ การลูกค้า ซึ่ งตัวแทนดังกล่าวเป็ นนายหน้าอิสระตามสัญญาว่าจ้าง โดย
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดไว้


2.3.5 การให้ บริการอืน่ ๆ ของธนาคาร
 บริการตัวแทนธนาคารต่ างประเทศ (Correspondent Banking)
ธนาคารรั กษาความสัม พัน ธ์ กับ เครื อข่ ายธนาคารต่ างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ งทั่วโลก เพื่ อ ส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จระหว่างประเทศ และธนาคารให้บริ การธุ รกรรมต่างๆ ทัว่ โลกโดยผ่านทางธนาคารตัวแทนต่างประเทศ ซึ่ ง
บริ การต่ างๆ เหล่านี้ รวมถึงบริ การธุ รกรรมระหว่างประเทศ บริ การโอนเงิ นระหว่างประเทศ และบริ การบริ หารเงิ นอื่นๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริ การบัญ ชี เงิ นฝากสกุลเงิ นบาทสาหรั บผูไ้ ม่มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยแก่ ธนาคารต่ างประเทศ
เพื่อให้ธนาคารเหล่านั้นสามารถทาการชาระเงินเป็ นเงินสกุลบาทได้
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2.4 การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2558
ผลการดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ไทยในปี 2558 ขยายตัวในอัตราชะลอลงต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกันโดยความ
ต้องการสิ นเชื่ อเพิ่มขึ้ นในอัตราที่ มากกว่าอัตราการเพิ่มของการระดมเงิ นผ่านเงินฝากและการกูย้ ืม ทาให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่ อต่อ
เงินฝากและการกูย้ ืม เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 91 จากร้อยละ 87 ของปี 2557 ขณะที่อตั ราส่ วนสิ นเชื่อต่อเงินฝากเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
เป็ นร้อยละ 98 จากร้อยละ 93 ส่ งผลให้สภาพคล่อง ณ สิ้ นปี อยู่ที่ 1.0 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่ ระดับ 1.1 ล้านล้านบาท
ในส่ วนของสิ นทรัพย์รวมของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เป็ น 15.5 ล้านล้านบาท
สิ นทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ธนาคาร

สิ นทรัพย์
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)

กรุ งไทย
2,749
กรุ งเทพ
2,742
ไทยพาณิ ชย์
2,557
กสิ กรไทย
2,248
รวม ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ ง
10,297
กรุ งศรี อยุธยา
1,653
ธนชาต
939
ทหารไทย
838
รวม ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ ง
3,430
ยูโอบี
435
ทิสโก้
270
ซี ไอเอ็มบี
304
เกียรตินาคิน
221
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
209
ไอซี บีซี (ไทย)
151
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
198
รวม ธนาคารขนาดเล็ก 7 แห่ ง
1,788
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
33
เมกะสากลพาณิ ชย์
21
ธนาคารแห่งประเทศจีน
58
เอเอ็นแซด (ไทย)
20
ซู มิโตโม มิตซุ ย ทรัสต์ (ไทย)
21
รวม
15,514
ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้ นธันวาคม 2558)

เงินฝาก
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)

18%
18%
16%
14%
66%
11%
6%
5%
22%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
12%
0.2%
0.1%
0.4%
0.1%
0.1%
100.0%
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2,137
2,039
1,885
1,709
7,770
1,052
671
645
2,367
302
159
171
105
99
86
137
1,059
27
9
19
0
1
11,196

19%
18%
17%
15%
69%
9%
6%
6%
21%
3%
1%
2%
0.9%
0.9%
0.8%
1.2%
9%
0.2%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%
100.0%

เงินให้สินเชื่ อสุ ทธิ
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)
1,892
1,719
1,758
1,525
6,894
1,185
656
552
2,393
283
229
190
171
84
97
130
1,183
27
15
41
4
3
10,470

18%
16%
17%
15%
66%
11%
6%
5%
23%
3%
2%
2%
2%
0.8%
0.9%
1%
11%
0.3%
0.1%
0.4%
0.0%
0.0%
100.0%
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สาหรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
 ด้ านสิ นเชื่อ
ปี 2558 ธนาคารพาณิ ชย์มีปริ มาณสิ นเชื่อทั้งสิ้ น 11.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2557 ร้อยละ 4.3 ซึ่ งเติบโตใน
อัตราที่ชะลอตัวลงจากปี ที่ แล้ว ปั จจัยหลักมาจากการหดตัวลงของสิ นเชื่ อธุ รกิจขนาดใหญ่ ซึ่ งขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จาก
การลดลงของสิ นเชื่ อในอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคการค้าเป็ นสาคัญจากการชาระหนี้ คืนและเปลี่ยนไประดมทุนผ่าน
ตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุนมากขึ้นจากประโยชน์ของดอกเบี้ยต่า รวมถึงการตัดหนี้ สูญของลูกหนี้ บริ ษทั เหล็กรายใหญ่
แห่ งหนึ่ ง ในขณะที่ สินเชื่ อธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เติบโตร้อยละ 5.6 จากธุ รกิจวัสดุก่อสร้าง บริ การโรงแรม
และธุ รกิ จให้เช่ าสานักงานเป็ นสาคัญ ซึ่ งมี แนวโน้มสอดคล้องกับการเติ บโตเศรษฐกิ จภาคอสังหาริ มทรัพย์และท่ องเที่ ยว
ในช่ วงปี ที่ ผ่านมา สิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภคขยายตัวร้อยละ 7.1 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี ที่ แล้วจากสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย สิ นเชื่ อ
ส่ วนบุคคล และบัตรเครดิ ต เป็ นสาคัญ โดยสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยชะลอตัวลงจากผลของความต้องการซื้ อที่ อยู่อาศัยลดลงอย่าง
มากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาในช่วงไตร
มาสสุ ดท้ายของปี 2558 ช่วยหนุนสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยให้กลับมาเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 9.3
การขยายตัวของสิ นเชื่อจาแนกตามประเภทสิ นเชื่อ
%yoy
16
SME (38%)

14

12
10

7.4

8

6.3

6
4

5.0

2

7.1
5.6

4.3

3.4

0.1

0

*( ) แสดงสัดส่ วนต่อสิ นเชื่ อรวม
ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

การขยายตัวของสิ นเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%yoy
20
15

10

15.8
15.4
14.0

13.7

8.9

5.1
3.8

5
0

3.4

2.6

-0.4
-5

*( ) แสดงสัดส่ วนต่อสิ นเชื่ อธุรกิจ
ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย
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13.7
8.8
8.7

1.3
-0.4

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การขยายตัวของสิ นเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%yoy
30

20.2
20

10

12.1
11.1

13.6
12.5
8.4

9.3
9.2

8.0

6.4

0
1.0
-3.4

-10

*( ) แสดงสัดส่ วนต่อสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภค
ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

สาหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ อ (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ งแรกลดลง 24 basis points จาก
ร้อยละ 6.75 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 6.51 ซึ่ งน้อยกว่าดอกเบี้ ยนโยบายซึ่ งลดลง 50 basis points จากร้อยละ 2.00 เป็ นร้อยละ
1.50 จึงส่ งผลให้ส่วนต่างระหว่าง MLR กับดอกเบี้ยฝากประจา 12 เดือน (Spread) เพิ่มขึ้นเป็ น 511 basis points
แนวโน้ มอัตราดอกเบีย้ และส่ วนต่ าง (Spread)
MLR

6.84

6.75

6.51
511

503
Spread (bps)

464
2.25

2.00
1.50

2.20
1.73

1.40

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ งแรก
ที่มา: CEIC

ด้ านเงินฝาก
ปี 2558 เงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์มีปริ มาณทั้งสิ้ น 12.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2557 ร้อยละ 2.8 ซึ่ งเป็ น
อัตราการขยายตัวที่ต่ากว่าสิ นเชื่อ สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า ทาให้โครงสร้างของเงินฝากมีสดั ส่ วนบัญชี
เงิ นฝากประจาร้อยละ 42 ลดลงจากปี ที่ แล้วที่ อยู่ที่ร้อยละ 47 อัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ ง
ปรับตัวลดลงจากปี 2557 ตามทิศทางการลดของดอกเบี้ยนโยบาย โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ลดลง 36 basis points เป็ น
ร้อยละ 0.47 ดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดื อน ลดลง 48 basis points เป็ นร้อยละ 1.25 และ ดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 12 เดื อน
ลดลง 33 basis points เป็ นร้อยละ 1.40 ซึ่ งดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจาลดลงน้อยกว่าการลดลงของอัตราดอกเบี้ ยนโยบายซึ่ ง
ลดลง 50 basis points
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก
3%

10%
16%
7%
10%
53%

3%
6%
16%
7%
9%

ประจา>2ปี
ประจา1-2ปี
ประจา6-12เดือน
ประจา3-6เดือน
ประจา<=3เดือน

58%

กระแสรายวันและ
ออมทรัพย์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ แยกตามอายุเงินฝาก
1.92
1.73

1.73

-48bps

1.45
1.25
0.83

-20bps

-32bps

-33bps

1.60

1.95

-28bps

1.68

1.40

1.25

-36bps

0.47
กระแสรายวันและ
ประจา<=3เดือน ประจา เดือน
ออมทรัพย์

ประจา

เดือน

ประจา ปี

ประจา>2ปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ งแรก
ที่มา: CEIC

ด้ านสิ นเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
NPL ของธนาคารพาณิ ชย์ ณ สิ้ นปี 2558 อยู่ที่ 337.5 พันล้านบาท (Gross NPL) เพิ่ มขึ้ นจากสิ้ นปี 2557 จานวน
60.3 พันล้านบาท โดยสัดส่ วน NPL ต่อสิ นเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.6 เพิ่มขึ้น 40 basis points ซึ่ งเป็ นผลจากผูผ้ ลิต
เหล็ก รายใหญ่ ในขณะที่ สิ น เชื่ อ SME มี NPL Ratio อยู่ที่ ร้ อ ยละ 3.5 แนวโน้ม คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ยังด้อ ยลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในกลุ่มธุ รกิจขายเศษเหล็กและผูค้ า้ ของเก่าซึ่ งเผชิญกับปัญหาราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ตกต่า ในขณะที่สินเชื่ ออุปโภค
บริ โภคมี NPL Ratio อยูท่ ี่ร้อยละ 2.6 จากคุณภาพสิ นเชื่ อบัตรเครดิตด้อยลง 80 basis points อยู่ที่ร้อยละ 4.0 จากการชะลอตัว
ของการบริ โภคภาคเอกชนและปัญหาหนี้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

NPL Ratio จาแนกตามตามประเภทสิ นเชื่อ
%
4.5

SME

4.0

3.5

3.3

3.0
2.5
2.0

2.2
2.2

3.1

3.5

2.4

2.6
2.6

2.2

1.5
1.0

1.6

1.2
1.1

0.5

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

NPL Ratio ของสิ นเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%
6
4.4

4.6

4

2

3.6
3.5
2.3

1.7

3.4
3.3
2.7
1.0

4.6
4.1
3.9
2.8

0.6
0

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

NPL Ratio ของสิ นเชื่ออุปโภคบริโภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%
4.5
4.0

4.0
3.2

3.5

3.0

2.6

2.5

2.3

2.0
1.5

2.7
2.5 2.5

2.3

2.2
2.0

2.4

2.2

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

ด้ านผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกาไรสุ ทธิ รวม 180 พันล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
26 พันล้านบาทหรื อร้อยละ 12 จากผลของการตั้งสารองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพสิ นเชื่ อซึ่ งสู งขึ้นถึงร้อยละ
71 ในขณะที่ รายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากการปรับลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยกว่าร้อยละ 5 ตามการปรับลดลง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสุ ทธิ ข้ ึนร้อยละ 13 ซึ่ งขับเคลื่อนโดยค่านายหน้าการทาประกันภัย
ผ่านธนาคาร (Bancassurance) บัตรATMและInternet Banking และบัตรเครดิต
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
รายได้-ค่ าใช้ จ่าย (พันล้ านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
หั ก ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ
กาไรจากการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากการดาเนิ นงานอื่น
รายได้ ทมี่ ิใช่ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสู ญ และการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558
2557
เปลี่ยนแปลง (%)
663
661
+3 +0.4%
256
269
-12
-5%
407
392
+15
+4%
169
156
+14
+9%
33
31
+2
+5%
137
125
+12 +10%
39
31
+8 +24%
16
10
+5 +53%
0
-1
+1 +58%
42
42
+1
+2%
233
207
+26 +13%
288
270
+18
+7%
352
329
+23
+7%
136
80
+56 +71%
216
249
-33
-13%
36
43
-7
-17%
180
206
-26
-12%

โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2558

ATM
Internet
Banking
17%

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.4.2 แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2559
 ด้ านแนวโน้ มสิ นเชื่อและเงินฝาก
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2559 คาดว่าจะมีทิศทางการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน ตามการปรับดีข้ ึนของภาวะเศรษฐกิจจาก
การฟื้ นตัวของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะมาตรการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐซึ่ งจะเริ่ มเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 3
ของปี เป็ นผลดีกบั อุตสาหกรรมตลอดจนสายการผลิต (Supply Chain) ที่ เกี่ยวข้อง โดยอุตสาหกรรมที่จะได้รับอานิ สงส์จาก
มาตรการฯได้แก่อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม คุณภาพสิ นเชื่ อในปี นี้ยงั คงเป็ นที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าโภคภัณฑ์ซ่ ึ งยังตกต่า เช่ น การค้าปลีกหรื อค้าส่ งสิ นค้าเกษตร ผูผ้ ลิตเหล็ก เป็ นต้น ในส่ วน
ของสิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภค โดยเฉพาะสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยจะยังคงเติ บโตได้ดีในช่ วงโค้งสุ ดท้ายของมาตรการกระตุ น้ ภาค
อสังหาริ มทรั พย์ซ่ ึ งจะหมดลงในไตรมาส 2 ของปี นี้ อย่างไรก็ต าม สิ นเชื่ อส่ วนบุ คคลและสิ นเชื่ อบัตรเครดิ ตมี แนวโน้ม
คุณภาพสิ นเชื่อด้อยลงตามการชะลอตัวของการบริ โภคภาคเอกชน ราคาสิ นค้าเกษตรตกต่ายังส่ งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง
และหนี้ ครัวเรื อนที่ยงั เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องยังเป็ นอีก 2 ปั จจัยเสี่ ยงที่ สาคัญที่ อาจจะไปลดทอนความสามารถในการชาระหนี้
ของภาคครัวเรื อนและอาจส่ งผลลบต่อคุณภาพสิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภคได้ สาหรับเงิ นฝากอาจปรับตัวขึ้ นเล็กน้อยตามความ
ความต้องการของสิ นเชื่ อที่ จะเพิ่ มมากขึ้ นและการปรับลดวงเงิ นคุม้ ครองประกันเงิ นฝากจาก 25 ล้านบาทเป็ น 1 ล้านบาท
ในช่วงเดือนสิ งหาคมของปี นี้อาจทาให้ธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันเรื่ องระดมเงินฝากมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้ อ
ที่ อยู่ในระดับต่ าเนื่ องจากราคาน้ ามันดิ บที่ ปรับลดลงมาเป็ นอย่างมากอาจทาให้ทิ ศทางของนโยบายการเงิ นยังผ่อนคลาย
ต่อเนื่อง ซึ่ งในที่สุดสภาพคล่องของธนาคารพาณิ ชย์อาจตึงตัวขึ้นเล็กน้อยจากผลของการขยายตัวของสิ นเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
เงินฝาก
 ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. ดิจติ อลแบงค์ กงิ้
ธนาคารจะมี การลงทุ นในระบบดิ จิตอลมากขึ้ นทั้งในส่ วนของระบบเทคโนโลยีและบุ คลากร เนื่ องจากเป็ น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ วและต้นทุนในการดาเนิ นงานต่ากว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึ่ งการปรับเปลี่ยน
ไปเป็ นช่ อ งทางดิ จิ ต อลจะช่ วยให้ ธ นาคารพลิ ก โฉมรู ป แบบการท าธุ ร กิ จ โดยเน้น ประสบการณ์ ข องลู ก ค้า (Customer
Experience) มากขึ้ น ตลอดจนสามารถใช้ขอ้ มูลพฤติ กรรมการตัดสิ นใจทาธุ รกรรมของลูกค้า (Customer Journey) ซึ่ งจะมี
ขนาดใหญ่ มหาศาล (Big Data) ขึ้ นมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ (Analytics) ในการวางกลยุทธ์และสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดหรื อสามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อที่จะ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2. National e-Payment
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ งชาติ โดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ พัฒ นาระบบการช าระเงิ น ของไทยเข้า สู่ สั งคมดิ จิต อล (Cashless society) โดยมี ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการเงินเข้ามาร่ วมกาหนดยุทธศาสตร์ น้ ี โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการชาระเงินทั้ง
ระบบ สร้างรากฐานของระบบธนาคารพาณิ ชย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่ งจะเป็ นการเปลี่ยนโฉมภาคการเงินครั้งสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ อาทิ โครงการระบบการชาระเงินแบบ Any ID โครงการขยายการใช้บตั ร (Expansion of EDC) ซึ่ งธนาคาร
พาณิ ชย์จะเป็ นหนึ่ งในตัวแปรสาคัญที่จะทาให้แผนยุทธศาสตร์ ขบั เคลื่อนไปได้ ซึ่ งนอกจากการเพิ่มศักยภาพการทาธุ รกรรม
ทางการเงินให้สะดวกและรวดเร็ วแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึง
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3. Trade Finance
ธนาคารจะแข่งขันผลิตภัณฑ์ Trade Finance กันมากขึ้น และจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ธนาคารได้มาก
ขึ้ นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้ากลุ่ม SME เนื่ องจากมี โอกาสทางธุ รกรรมการค้าการลงทุ นระหว่างกันในภูมิภาค
อาเซี ยนมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบกับธนาคารกลางทั้ง 10 แห่ งของอาเซี ยนได้จดั ทา
หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลบริ การทางการเงินสาหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ
การให้บริ การของสถาบันการเงินในภูมิภาคที่ เกี่ยวกับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความโปร่ งใส สามารถเปรี ยบเทียบ
เพื่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้ จึงเป็ นโอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
4. การเชื่อมโยงระดับภูมภิ าค
การร่ วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุ รกิ จของธนาคารภายในอาเซี ยน รวมทั้ง ธนาคารของจีนและญี่ปุ่น จะมี
มากขึ้นเป็ นลาดับ เนื่องจากแต่ละประเทศยังระมัดระวังการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ดังนั้นการที่ธนาคารจากต่างประเทศจะเข้าไป
ตั้งสาขาใหม่หรื อรวมกิ จการเป็ นสิ่ งที่ ทาได้ไม่ง่าย การตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับประเทศเป้ าหมายจะเพิ่ ม
จานวนธนาคารพาณิ ช ย์ไทยที่ ออกไปทาธุ รกิ จในภู มิภ าคและจานวนธนาคารพาณิ ช ย์จากภู มิภ าคที่ จะเข้ามาทาธุ รกิ จใน
ประเทศ ซึ่ งจะทาให้เกิดบริ การทางการเงินที่อานวยความสะดวกในการทาธุ รกรรมการค้าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้นตามไปด้วย
5. Regulatory Landscape
ในปี 2558 ได้มีการพิ จารณากฎเกณฑ์และกฎหมายที่ สาคัญซึ่ งเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคารทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นกฎเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงิน Basel III หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของธนาคาร เช่น พรบ.ทวงถามหนี้ พรบ.หลักประกันทางธุ รกิ จ ซึ่ งพรบ.หลักประกันทางธุ รกิ จได้ประกาศลงพระราชกิ จา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยนาสิ นค้าคงคลัง ลูกหนี้ ของกิ จการ เครื่ องจักร ฯลฯ มาเป็ นหลักประกัน
โดยไม่ตอ้ งนาหลักประกันนั้นมาเก็บไว้ที่ธนาคาร ดังเช่ นการจานาหรื อจานอง ซึ่ งเป็ นกฎหมายใช้กนั แพร่ หลายในหลาย
ประเทศที่มีการปฏิรูปกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เตรี ยมเข้าสู่ การพิจารณาสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติเพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายดิจิตอลของประเทศ
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 2558 ธนาคารมี ยอดเงิ นฝากรวม (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ทั้งสิ้ นประมาณ
644,730 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นบัญชี เงิ นฝากประจาร้อยละ 26.4 บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ร้อยละ 63.5 และบัญชี เงิ นฝากกระแส
รายวันร้อยละ 10.1 ของเงินฝากรวม โดยเงินฝากรวมคิดเป็ นร้อยละ 90.3 ของแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนธนาคาร
ยังประกอบด้วย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น จานวน 36,217 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืม จานวน 30,184 ล้านบาท และ
หนี้ สินจ่ายคื นเมื่ อทวงถาม จานวน 3,008 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น ร้อยละ 5.1, ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 0.4 ของแหล่งเงิ นทุ น
ตามลาดับ
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ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2558
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

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

170,227
409,145
65,358
644,730
36,217
3,008
30,184
714,138

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

23.8
57.3
9.2
90.3
5.1
0.4
4.2
100.0

25.4
50.6
7.5
83.6
10.6
0.5
5.3
100.0

2556
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
197,988
294,555
37,120
529,663
66,038
3,276
38,173
637,149

31.1
46.2
5.8
83.1
10.4
0.5
6.0
100.0

 นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนิ นนโยบายจัดหาเงิ นทุ นโดยการระดมเงิ นจากแหล่งต่ างๆ ที่ กล่าวข้างต้น ให้มีจานวนและอายุ
เงิ นทุนที่ เหมาะสมและสอดคล้องหรื อใกล้เคี ยงกับความต้องการใช้เงินของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาปั จจัยการดารง
สภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร พร้ อมทั้งคานึ งถึ งปั จจัยด้านต้นทุ นเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างแหล่งเงินต่างๆ ส่ วนนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงิน
และของธนาคารเอง ประกอบกับปั จจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น
 นโยบายในการบริหารภาระหนีส้ ิ น
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้านหนี้ สินให้สอดคล้องกับด้านทรัพย์สิน หรื อความต้องการใช้สินเชื่ อของ
ลูกค้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงทั้งทางด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ อาทิ
เช่น FX Swap Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี ที่ผา่ นมา
ธนาคารมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของธุ รกรรม FX Swap ประมาณ 853 ล้านเหรี ยญสหรัฐ Interest Rate
Swap 15,000 ล้านบาท และ Cross Currency Swap ประมาณ 95 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จากการบริ หารความเสี่ ยงด้านหนี้ สิน
ตามนโยบายดังกล่าว ทาให้ธนาคารมีรายรับและรายจ่ายเป็ นเงินสกุลต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
2.5.2 การให้ สินเชื่อ
การพิ จารณาสิ นเชื่ อและภาระผูกพันเป็ นกิ จกรรมที่ สาคัญในธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ของธนาคารทหารไทยและ
ก่อให้เกิดรายได้หลักของธนาคาร ขณะเดียวกันก็อาจทาให้รายได้และเงินกองทุนของธนาคารตกอยูใ่ นความเสี่ 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 งได้แก่การวิเคราะห์สินเชื่อใหม่
อย่างรัดกุม การติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้า การเรี ยกเก็บหนี้ และแก้ไขหนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่ง
ต่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคารทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต การดาเนิ นการดังกล่าวจะประสบผลสาเร็ จได้ดว้ ยการ
สร้างวัฒนธรรมด้านสิ นเชื่ อที่เข้มเข็งให้เกิดขึ้นภายในธนาคารเพื่อจะช่วยลดความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของธนาคาร โดยพนักงาน
ของธนาคารซึ่ งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นจะต้องรู ้ จกั และเข้าใจลูกค้าอย่างรอบด้าน และเข้าใจการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สิ น เชื่ อ (และความเสี่ ย งด้านอื่ น ๆ) ตามหลักการป้ องกัน 3 ล าดับ (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 บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายความเสี่ ยงด้ า นสิ นเชื่ อ ,
กระบวนการ/มาตรฐานขั้นต่ า และแนวทางของธนาคาร โดยทาหน้าที่ ในการประเมินและลดความเสี่ ยงรวมถึง
รับมือกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อเพื่อให้แน่ ใจว่าเป็ นความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้เท่ านั้น 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 ทั้งนี้ หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงานในสาย
งานธุ รกิจ โดยจะเป็ นผูก้ าหนดและดารงไว้ซ่ ึ งนโยบาย, กระบวนการและมาตรฐานขั้นต่า รวมถึงติดตามกิจกรรม
ด้านสิ นเชื่อของสายงานธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามนโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
 สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มี ห น้ า ที่ ให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระต่ อ โครงสร้ า งและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุ มภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ นอกจากนี้ ย งั สามารถให้
ข้อเสนอแนะเป็ นการเฉพาะต่อการปรับปรุ งองค์ประกอบของกรอบในการควบคุมและการกากับดูแลความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อ
(1) หลักการสาคัญในการบริหารความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ (Core Credit Risk Management Principles)
ธนาคารปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อดังนี้:
a) การบริหารภาพรวมสิ นเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ธนาคารกาหนดองค์ป ระกอบของภาพรวมสิ นเชื่ อและกาหนดเพดานความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ธนาคาร
ยอมรับได้ เพื่ อควบคุมความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของภาพรวมสิ นเชื่ อและเพื่ อให้มนั่ ใจว่าภาพรวมสิ นเชื่ อ
ของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงตามที่ธนาคารกาหนด
b) การตรวจสอบและถ่ วงดุลของกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อ (Checks and Balances)
ธนาคารได้กาหนดกรอบการกระจายอานาจการอนุมตั ิ สินเชื่ อ เพื่อแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ ของพนักงานที่
นาเสนอสิ นเชื่ อและพนักงานที่อนุมตั ิสินเชื่ อออกจากกันอย่างชัดเจน (“4 eyes principles”) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการตัดสิ นใจ
ด้านสิ นเชื่ อได้กระทาโดยเจ้าหน้าที่ หรื อคณะกรรมการ ที่ มีประสบการณ์ และความรู ้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 การวิเคราะห์ และการวัดความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ มี การกาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ในนโยบาย กระบวนการทางาน ขั้นตอน
ปฏิ บตั ิ งาน และแนวทางปฎิ บตั ิ ต่างๆ ซึ่ งมีรายละเอียดเพี ยงพอที่ จะเป็ นแนวทางในการปฏิ ติงานแก่พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการสิ นเชื่ อ รวมทั้งมีการสื่ อสาร และฝึ กอบรมเพื่ อให้ปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามกระบวนการที่ กาหนด ทั้งนี้ ธนาคาร
ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่ อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสิ นเชื่ อ
ของธนาคาร
d) มาตรฐานความเป็ นมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมี ความมัน่ ใจว่าพนักงานที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการให้สินเชื่ อ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของการเป็ น
พนักงานธนาคาร รวมทั้งมี ค วามเข้าใจและมี การปฏิ บัติ ที่ ส อดคล้องกับนโยบาย ขั้น ตอนปฏิ บัติ งาน และแนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารได้อย่างเหมาะสม ธนาคารได้จดั ให้มีการอบรมเกี่ยวกับความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของธนาคารมีความรู ้และปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่อที่ได้มาตรฐาน
e) การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ ยง (Monitoring and Control)
ธนาคารมีการกาหนดมาตรฐานของรายงานต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการ
บริ หารภาพรวมสิ นเชื่ อให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้เครื่ องมือที่เป็ น Automate เช่น Early Warning Trigger ในการ
ติดตามดูแลและบริ หารจัดการหนี้ ทั้งในระดับรายลูกค้า และระดับ Portfolio
(2) การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ (Credit Risk Governance)
คณะกรรมการธนาคาร (BOD) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารโดยรวม คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง (RMC)ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ทาหน้าที่ทบทวนและดูแลการบริ หารความเสี่ ยงทุก
ด้านของธนาคาร โดยมี คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง (RPC) ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการย่อยเฉพาะความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ทา
หน้าที่ กากับดูแลในเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบาย กรอบการดาเนิ นงาน มาตรฐานการดาเนิ นงาน เป้ าหมายและขอบเขตของระดับ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ รวมถึงและประเด็นอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ในขณะที่ คณะกรรมการสิ นเชื่ อ (CC)
คณะพิ จารณาสิ นเชื่ อ (CUC) คณะปรับปรุ งคุ ณภาพสิ นเชื่ อ 1 และ 2 (CRC1 & CRC2) ทาหน้าที่ ตดั สิ นใจเกี่ ยวกับรายการ
ธุ รกรรมด้านสิ นเชื่ อ หน่ วยงานพิจารณาสิ นเชื่ อธุ รกิจ, พิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้ าธุ รกิจและธุ รกิจขนาดย่ อม พิจารณาสิ นเชื่ อ
ผู้บริ โภค และพัฒนาสิ นทรั พย์ จัดทามาตรฐานในการวิเคราะห์สินเชื่ อ คู่มือการปฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่ อและเครื่ องมือในการ
ปฏิ บตั ิ ดา้ นสิ นเชื่ อ เพื่ อให้มาตรฐานการดาเนิ นงานด้านสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างสอดคล้องกันทัว่ ทั้งธนาคาร นอกจากนี้ ยังทา
หน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ บริ หาร Portfolio สิ นเชื่ อ ทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ ติดตามและแก้ไขคุณภาพสิ นเชื่อ บริหารนโยบาย
ด้ านสิ น เชื่ อ ท าหน้าที่ ก าหนดและทบทวนนโยบาย แนวทาง การวัด และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้านสิ น เชื่ อ ตลอดจน
ตรวจสอบและควบคุมคุ ณภาพของการอนุ มตั ิ สินเชื่ อ , ควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ บริ หารความเสี่ ยงสิ นเชื่ อเชิ งกลยุทธ์
สนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง โดยการพัฒนาและติดตาม ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Credit Risk Appetite) ของธนาคาร
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วิเคราะห์ Portfolio ด้านสิ นเชื่ อ และสนับสนุนการทา Credit risk stress testing ให้การสนับสนุ นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ในด้านข้อมูลบริ หารความเสี่ ยงและระบบการตัดสิ นใจด้านสิ นเชื่อ จัดทารายงานต่างๆเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ตลอดจนรายงานต่อทางการ รวมถึงการพัฒนาและติ ดตาม Credit risk models การเปลี่ยน/ การนา
ระบบและกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อมาใช้ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ นอกจากนี้
ยังมีศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจทีเอ็มบี ทาหน้าที่ วิเคราะห์ภาพเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมให้แก่ธนาคาร รวมถึงการคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิ จมหภาคและการจัดระดับความเสี่ ยงของแต่ ละอุตสาหกรรม เพื่ อสนับสนุ นการติ ดตามความเสี่ ยงและการ
กาหนดกลยุทธ์ภายใน พร้อมทั้งนาเสนอมุมมองเศรษฐกิ จให้แก่สาธารณะชนทราบ หน่ วยงานสอบทานสิ นเชื่อ (3rd line of
defense) ท าหน้ า ที่ ส อบทานสิ น เชื่ อ อย่ า งอิ ส ระตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด รวมทั้ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพและกระบวนการพิจารณา ตลอดจนการปฎิบตั ิ งานด้านสิ นเชื่ อ เพื่อให้ทราบถึงปั ญหา สาหรับกลุ่มสิ นเชื่ อที่ มี
ความเสี่ ยงสูง หน่ วยธุรกิจ ในฐานะของแนวป้ องกันความเสี่ ยงเบื้องต้น (Fist line of defense) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุ รกิจของตน เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างผลตอบต่อความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
(3) ระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
ธนาคารนากรอบระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์เชิ งรุ กในภาพรวมของธนาคาร รวมถึง
การบริ หารความเสี่ ยงและการดาเนินธุรกิจ กรอบงานนี้ได้พฒั นาเพื่อใช้เป็ นวิธีการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ยอมรับได้ 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 ษรเพื่อติดตามการเติบโตของ
ธุรกิจ โดยกาหนดในลักษณะตัววัดความเสี่ ยงที่สาคัญทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ รวมถึงวงเงินความ
เสี่ ยงสูงสุ ดแต่ละประเภทที่ยอมรับได้

ภาพรวมของระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อได้กาหนดไว้ในแต่ละลาดับชั้นของธนาคาร เพื่อมัน่ ใจว่าการจัดการความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่ อสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ ยอมรับได้ โดยแบ่ งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ a) ระดับธนาคาร b) ระดับ
หน่วยงาน c) ระดับภาพรวมสิ นเชื่อ
ขั้นตอนของระดับความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้
เป้ าหมายและขอบเขตของตัววัดความเสี่ ยงสิ นเชื่ อทั้งหมดภายใต้ระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ยอมรับได้ (Credit
Risk RAS) ได้รับ การพิ จารณาและเห็ นชอบร่ วมกันระหว่างสายงานธุ รกิ จและสายงานความเสี่ ยง ซึ่ งจะพิ จารณาทบทวน
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ประจาปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก RPC, อนุ มตั ิโดย RMC และรับทราบโดย BOD ทั้งนี้ การดาเนิ นการที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
เปรี ยบเที ยบกับ แผนงานและขอบเขตจะถูกรายงานโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Risk Dashboard ต่ อ RMC ทุ กเดื อน ทั้งนี้ มีการ
ติดตามและการบริ หารจัดการเพิ่มเติมโดย POMOCO เป็ นรายไตรมาส และ CEC เป็ นรายเดือนอีกด้วย
 การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ/การกระจายความเสี่ ยง


ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวด้านสิ นเชื่ อในภาพรวมของธนาคารเป็ นมุมมองหนึ่ งที่มีความสาคัญในการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ การกาหนดวงเงินการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อ/ระดับความเสี่ ยงสู งสุ ดแต่ละ
อุตสาหกรรมที่ ยอมรั บได้ในภาพรวมสิ น เชื่ อเป็ นวงเงิ นที่ ป้ องกันความเสี่ ยงจากความสู ญเสี ย ที่ อ าจ
เกิ ดขึ้ นจากการผิดนัดชาระหนี้ ของกลุ่มลูกหนี้ ที่มีความสัมพันธ์กนั ทั้งนี้ ธนาคารมิ อาจคาดการณ์ ไว้
ล่วงหน้าได้ หรื อความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มลูกหนี้ ที่มีความไวต่อปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกซึ่ งมีลกั ษณะ
เดียวกันทั้งทางด้านภาวะเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม หรื อระดับประเทศ

ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อ โดยกาหนดระดับความเสี่ ยงสู งสุ ดที่ยอมรับได้
ในแต่ละอุตสาหกรรม ระดับประเทศ และวงเงินกลุ่มลูกหนี้ รายตัว เพื่อจัดการระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้ในปั จจุบนั และในอนาคตที่ อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิ ดการกระจายตัวของภาพรวมสิ นเชื่ อ และหลีกเลี่ยง
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกินกว่าที่กาหนด
สิ นเชื่อต้ องห้ าม/ ระงับการให้ สินเชื่อ





ธนาคารได้กาหนดหลักการของการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับสิ นเชื่ อต้องห้าม ได้แก่ การระงับการให้
สิ นเชื่ อแก่ธุรกรรมสิ นเชื่ อซึ่ งมีความเสี่ ยงที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรื อกฎระเบี ยบต่างๆ รวมถึงการให้
สิ นเชื่ อแก่กิจการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อสังคม ขัดต่อศีลธรรม หรื อส่ งผลในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม
หรื อเกิดความเสี ยหายกับชื่อเสี ยงของธนาคาร
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)









การทดสอบภาวะวิกฤตด้านสิ นเชื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ธนาคาร
ทาการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสิ นเชื่ อเพื่อประเมิ นผลกระทบสู งสุ ดโดยใช้เหตุ การณ์ ที่อาจเป็ นไปได้
หรื อการเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบในอนาคตด้านสภาพเศรษฐกิ จต่อคุณภาพในภาพรวมสิ นเชื่ อ
และกาหนดเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับระดับเงินกองทุนที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ
นอกจากนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตยังนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสดงปริ มาณเชิงรุ กเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ฝ่ าฝื นระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ยอมรับได้

(4) กระบวนการอนุมตั สิ ิ นเชื่อและการติดตามดูแล (Credit approval and monitoring process)
การพิจารณาและอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกหนี้ แต่ละราย หรื อแต่ละกลุ่มลูกหนี้ จะถูกดาเนิ นการโดยผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิหรื อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ตามอานาจอนุมตั ิที่ระบุไว้ในกรอบการอนุมตั ิสินเชื่อภายใต้หลักการของการสอบทาน
และถ่วงดุล (check and balance concept) สาหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่, ลูกค้าบรรษัทธุ รกิจ และลูกค้าธุ รกิจที่วงเงิน
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 วมกับเกณฑ์มาตรฐานในการพิ จารณาสิ นเชื่ อตามแต่ ละผลิตภัณฑ์ (Product Program)
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เพื่อช่ วยประกอบในการตัดสิ นใจในการพิจารณาสิ นเชื่ อ สาหรับลูกค้ารายย่อย ธนาคารได้ใช้การให้คะแนนสิ นเชื่ อ (Credit
scorecards) ทั้ง Application และ Behavioral Scores เป็ นเครื่ องมือในกระบวนการตัดสิ นใจในจุดที่เหมาะสม
ธนาคารแยกกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อตามกลุ่มธุ รกิจ ซึ่ งประกอบด้วย สิ นเชื่ อธุ รกิจ สิ นเชื่ อธุ รกิ จขนาดกลาง
และขนาดเล็ก และสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภค โดยแบ่ งแยกบทบาทหน้าที่ ภายใต้กระบวนการพิ จารณาสิ น เชื่ อ ได้แก่ งานบริ หาร
ความสั ม พัน ธ์ ลู กค้า (Relationship Management) และงานบริ ห ารด้านเครคิ ต (Credit Management) เพื่ อ การควบคุ ม และ
ถ่วงดุลระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
สาหรับสิ นเชื่ อธุ รกิจสายงานที่รับผิดชอบในการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าธุ รกิจจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารลูกค้าธุ รกิจ ในขณะที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นเชื่ อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความ
เสี่ ย ง ทั้ง นี้ เจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ใ นส่ ว นหน้า ของลู ก ค้า ธุ ร กิ จ ประกอบไปด้ว ยบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ลู ก ค้า
(Relationship Manager), ผลิ ต ภัณ ฑ์ธุร กรรมสิ น เชื่ อ (Lending and Structured Product -LSP) และผลิ ต ภัณ ฑ์สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ
(Credit Product) ซี่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการตลาด การขายผลิตภัณ ฑ์ ขยายธุ รกรรม การให้บริ การลูกค้า การวิเคราะห์
สิ นเชื่ อเบื้ องต้น (Pre-screening) และจัดเตรี ยมเอกสารสิ นเชื่ อ (Credit application) เพื่ อส่ งให้เจ้าหน้าที่ พิจารณาสิ นเชื่ อเพื่ อ
ประเมินความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ และจัดทาข้อเสนอแนะการตัดสิ นใจต่อไป เจ้าหน้าที่ บริ หารความสัมพันธ์ในส่ วนหน้าของ
ลูกค้าธุ รกิ จ ยังมีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริ หารจัดการสิ นเชื่ อตลอดวงจรสิ นเชื่ อ ตั้งแต่การเริ่ มให้สินเชื่ อ การติ ดตาม การ
บริ หารและทบทวนความเสี่ ยงของกลุ่มลูกค้าในความรับผิดชอบ สาหรับเอกสารสิ นเชื่ อซึ่ งมีความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
เจ้าหน้าที่ พิ จารณาสิ น เชื่ อแล้ว จะถูกนาเสนอไปยังผูม้ ี อานาจอนุ มตั ิ ซึ่ งจะพิ จารณาบนพื้ นฐานข้อมูลของผูก้ ู้และข้อ มูล
ภาพรวมของภาคอุ ตสาหกรรมที่ ผูก้ ูด้ าเนิ นการอยู่ ภายใต้กากับนโยบายของธนาคาร และกฎข้อบังคับของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สิ นเชื่ อที่มีสัญญาณหรื อแนวโน้มที่ แย่ลง จะมีการดูแลเป็ นพิเศษโดยบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship
Manager)ในแง่ของการติดตามและการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการผิดนัดชาระหนี้ สาหรับลูกค้าที่มีหนี้คา้ ง
ชาระในกรณี ที่ตอ้ งการปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของสายงานพัฒนาสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
ปรับโครงสร้างหนี้เป็ นผูด้ าเนินการแก้ไขหนี้ดงั กล่าวต่อไป
ในส่ วนของสิ น เชื่ อผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จขนาดเล็ก กระบวนการอานวยสิ น เชื่ อได้ถูกวางแบบแผนตามรู ปแบบ
ผลิ ตภัณ ฑ์มาตรฐาน หน่ วยงานการขาย/ การตลาดและการบริ หารจัดการสิ นเชื่ อนั้นได้ถูกแยกออกจากกัน โดยการขาย/
การตลาดจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
ในขณะที่หน่วยงานที่บริ หารจัดการสิ นเชื่ อจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง การสร้างฐาน
ลูกค้าจะดาเนิ นการโดยผ่านช่ องทางสาขา ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ หรื อผ่านช่ องทางการตลาดอื่ นๆ ภายใต้แผนการตลาด
ตลอดจนการแนะนาแนวทางการขายของผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย/บริ หารลูกค้า ธนาคารได้เริ่ มใช้ระบบการ
อานวยสิ น เชื่ ออัตโนมัติ (RLOS: Retail Loan Origination System) ส าหรั บ สิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคทั้งสิ นเชื่ อมี ห ลักประกัน และ
สิ นเชื่ อที่ ไม่มีหลักประกัน ซึ่ งได้เพิ่มความสะดวกในกระบวนงานต่างๆ ในขณะที่ยงั คงมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ อีกทั้งยัง
สนับสนุนการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น สาหรับสิ นเชื่ อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
ธนาคารได้เริ่ ม ใช้ร ะบบ การอานวยสิ น เชื่ ออัต โนมัติ ส าหรั บ สิ น เชื่ อ เอสเอ็ม อี ข นาดเล็ก (SLOS: Small Enterprise Loan
Origination System) ด้วย
ธนาคารใช้การให้คะแนนสิ นเชื่ อ (Credit Scoring) เป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อผูบ้ ริ โภค
แบบที่ ไม่มีหลักประกัน รวมถึงการเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆหรื อเสนอสิ นเชื่ อเพิ่มเติ มให้แก่ลูกค้าปั จจุบนั ของธนาคารที่ อยู่ใน
ภาพรวมสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารได้นา Application score model (A-score) มาช่วยเป็ นเครื่ องมือในการ
ส่ วนที่ 1 หน้า 49

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตัดสิ นใจสาหรับสิ นเชื่ อธุ รกิจขนาดเล็กในช่วงต้นปี 2558 พร้อมกันนั้นจะใช้กรอบของการส่ งสัญญานเตือนล่วงหน้า (Early
warning framework) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการเฝ้ าระวัง /ติ ด ตามความเสี่ ย งของกลุ่ ม ลู ก ค้า สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพยิ่งขึ้ น เพื่ อป้ องกัน ความสู ญ เสี ย ของธนาคารได้อย่างทันท่ วงที โดยธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒ นา Early
Warning เพื่อนาไปใช้สนับสนุนกลุ่มลูกค้าสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคในการติดตามกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยง สาหรับทีมติดตามหนี้ ราย
ย่อยซึ่ งอยู่ภายใต้สินเชื่ อผูบ้ ริ โภครับผิดชอบในการจัดการเพื่อบรรเทาปั ญหาการชาระหนี้ ของลูกค้า และติดตามเรี ยกเก็บหนี้
สิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีก ารผิดนัดชาระหนี้ รวมถึงดูแลสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภคแบบไม่มีหลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิ ด
รายได้ให้กลับ มาเป็ นปกติ (NPL Recovery) ในส่ วนของลูกค้าธุ รกิ จ SME การป้ องกันหนี้ ที่ ไม่ ก่อให้เกิ ด รายได้ (NPL
Prevention) ถูกด าเนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสายงานพัฒ นาสิ น ทรั พ ย์ (Credit Restructuring) ซึ่ งจะดู แล NPL Recovery
สาหรับลูกค้าธุรกิจทั้งหมดและลูกค้าของสิ นเชื่อผูบ้ ริ โภคแบบมีหลักประกันด้วย
2.5.3 การจัดหาเงินทุนหรือให้ ก้ ยู มื ผ่ านบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 สัดส่ วนเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ร้อยละ 1.92
 สัดส่ วนเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ร้อยละ 4.86
2.5.4 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงดังนี้
(หน่วย : ร้อยละ)
เงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III)
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

ขั้นต่าตามที่
31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.56 ธปท.กาหนด
11.32
11.32
16.68

11.04
11.04
18.34

9.91
10.62
15.89

4.50
6.00
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
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการธนาคาร ให้ทา
หน้าที่ ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ รวมทั้งพิจารณาจัดหา
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แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง
และมีการประชุ มวาระพิเศษกรณี เร่ งด่วนที่ ตอ้ งพิจารณาเพื่อให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดา้ นสภาพคล่องของ
ธนาคาร และดาเนินการได้ทนั ต่อเหตุการณ์
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ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ปี 2558 เป็ นปี ที่ถือว่าเป็ นโจทย์ยากสาหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื นตัวเปราะบาง ได้ส่งผล
กระทบต่อภาคการส่ งออกของไทยให้อยู่ในภาวะอ่อนแอโดยทั้งปี หดตัวถึงร้อยละ 5.8 เป็ นอัตราหดตัวลึกสุ ดในรอบ 6 ปี
ขณะที่ กิจกรรมเศรษฐกิ จในประเทศก็อยู่ในทิ ศทางฟื้ นตัวช้าเช่ นกัน โดยการบริ โภคยังคงอยู่ในระดับต่ า สาเหตุ จากราคา
สิ นค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ าและปั ญหาภัยแล้ง ทาให้รายได้ภาคเกษตรอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่ อง เช่ นเดี ยวกับการลงทุ น
ภาคเอกชนที่ภาคธุรกิจยังคงมีกาลังการผลิตเพียงพอ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่รอภาพความชัดเจนของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ทาให้เห็นการลงทุนใหม่หรื อขยายกาลังการผลิตน้อยมาก อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่ งปี หลัง เศรษฐกิจมีสัญญาณดีข้ ึนโดยเฉพาะ
ในไตรมาสสุ ดท้ายด้วยปั จจัยบวกจากการขับเคลื่อนของภาครัฐผ่านการเร่ งเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน และการ
ออกแพ็คเกจมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จระยะสั้น อาทิ การช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยและการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็ก รวม
วงเงิน 1.36 แสนล้านบาท การส่ งเสริ ม SMEs การกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ การเร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
และล่าสุ ด ได้แก่ มาตรการลดหย่อนภาษีสาหรับการซื้ อสิ นค้าและบริ การในประเทศ ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอย
ในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยว เป็ นอีกปัจจัยช่วยหนุนเศรษฐกิจในปี นี้ และแม้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อ
การร้ายในกรุ งเทพฯ เมื่อเดือนสิ งหาคม แต่กส็ ามารถฟื้ นกลับสู่ระดับปกติได้เร็ ว ทั้งนี้ จากเครื่ องยนต์สองด้านที่ยงั คงสามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จได้ ได้ช่วยลดผลกระทบที่ เกิ ดจากภาคส่ งออก แม้ไม่สามารถชดเชยได้ท้ งั หมด แต่ก็ทาให้เศรษฐกิ จปี
2558 ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.8 ปรับดีข้ ึนจากปี 2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.8
จากสัญญาณเศรษฐกิจที่ปรับดีข้ ึนในไตรมาสสี่ ทาให้มีโมเมนตัมส่ งต่อไปในปี 2559 โดยในช่วงครึ่ งปี แรกยังคงมี
แรงส่ งต่ อเนื่ องจากมาตรการกระตุ น้ เศรษฐกิ จระยะสั้นที่ ออกมาในปี 2558 และขยายระยะเวลาโครงการบางส่ วนออกไป
จนถึงภายในเดือนมิถุนายน กอปรกับในช่ วงครึ่ งปี หลัง คาดว่าจะมีเม็ดเงิ นลงทุนเข้าสู่ ระบบเพิ่มขึ้ น ด้วยการเร่ งเบิ กจ่ายงบ
ลงทุนที่มีอยู่ 5.4 แสนล้านบาท หรื อร้อยละ 20 ของงบประมาณรวม ควบคู่กบั การเร่ งขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ระยะ 8 ปี วงเงิน 1.8 ล้านล้านบาท ที่จะเร่ งการทาสัญญาโครงการที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็ จภายใน
ครึ่ งแรกของปี นี้ อาทิ โครงการรถไฟฟ้ า โครงการรถไฟทางคู่ มอเตอร์ เวย์ อันก่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบราว 1.5 แสนล้าน
บาทในปี นี้ ซึ่ งคาดว่าจะผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เกี่ยวข้องขยายตัวตาม กอปรกับมีมาตรการเร่ งรัดการ
ลงทุ นภาคเอกชน อาทิ เร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยให้สิทธิ ประโยชน์จูงใจในการลงทุนเพิ่มขึ้ น มาตรการ
เร่ งรัดการลงทุนในปี 2559-2560 ผ่าน BOI เร่ งรัดโครงการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ(PPP Fast Track) จะช่วย
ให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมปรับตัวดีข้ ึน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่ อง นาโดยนักท่องเที่ยวชาวจีน
และเอเชี ย ด้านการบริ โ ภคภาคเอกชน มี แ นวโน้ม ขยายตัวเพิ่ มขึ้ น จากความเชื่ อมัน่ ที่ ปรั บดี ข้ ึ น และแนวโน้มการออก
มาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ยงั มีปัจจัยหน่วงจากราคาสิ นค้าเกษตรที่ยงั คงอยู่ในระดับต่า และสถานการณ์ภยั แล้งที่
ยังกดดันรายได้ของภาคเกษตร เช่นเดียวกับภาคการส่ งออก ที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็ นบวกเล็กน้อยตามการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจคู่คา้ หลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ แต่ยงั มีปัจจัยเสี่ ยงจากการชะลอลงของเศรษฐกิจจีนและสถานการณ์ราคาน้ ามัน
และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่ยงั คงอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้ จากเครื่ องยนต์แต่ละด้านของเศรษฐกิจในปี 2559 ที่ มีแนวโน้มทางาน
ได้ส อดคล้อ งกัน มากขึ้ น โดยมี แ กนหลัก อยู่ก ารลงทุ น ของภาครั ฐ แม้ย งั คงมี ปั จ จัย หน่ ว งการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ อยู่
โดยเฉพาะภาคการส่ งออก ก็คาดว่าจะทาเศรษฐกิจไทยปี 2559 สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5
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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 ามกฎเกณฑ์ ข อง
พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิ น ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ธุ รกิ จหลักทรั พ ย์ซ่ ึ งกาหนดพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศและหนังสื อเวีย นที่ ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ นและกฎกระทรวงที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมี กฎหมายของหน่ วยราชการต่ างประเทศซึ่ งมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ
ภายใต้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิ ชย์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุ งประกาศเพื่อทาให้การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านตลาดและสภาพคล่องมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นซึ่ งประกาศฉบับสาคัญที่ มีผลกระทบต่อกระบวนการปฎิ บตั ิ งานในหลายด้านได้แก่ ธปท.ได้กาหนด
มาตรฐานการปฎิบตั ิ งานสาหรับสถาบันการเงินที่นาส่ งข้อมูลเพื่อจัดทาอัตราดอกเบี้ ย BIBOR ซึ่ งมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2558 ที่
กาหนดให้ธนาคารจัดทาเกณฑ์ คุณสมบัติ Prime bank และกาหนดรายชื่ อของผูเ้ ป็ น Prime bank รวมถึงกาหนดกระบวนการ
Submission รวมถึงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดารงเงินฝากกระแสรายวันที่ธปท.และเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคาร
พาณิ ช ย์ และแบบรายงาน Liquidity Coverage Ratio (LCR) แบบรายงาน Net Stable Funding Ratio (NSFR) แบบรายงาน
ฐานะสภาพคล่องสุ ทธิ (Liquidity Gap) แบบรายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration) นอกจากนี้ ธปท.
ได้ปรับปรุ งประกาศเกี่ยวกับการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ที่บงั คับใช้ปลายปี 2558 และธนาคารต้องจัดส่ งรายงานที่เกี่ยวข้องในต้น
ปี 2559 หลักการที่ปรับปรุ ง คือ การขยายขอบเขตของประเภทธุ รกรรมที่ ธปท.อนุญาตเป็ นการทัว่ ไปให้ชดั เจน การกาหนด
ประเภทของกลุ่มผูล้ งทุนและการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า การรายงานยอดคงค้างของธุรกรรม
การประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2558 เป็ นต้น
ไป มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสม และเป็ นธรรมทั้งการทวงหนี้ในระบบและนอก
ระบบ โดยคุม้ ครองลูกหนี้ และผูค้ ้ าประกันที่เป็ นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกาหนดบทลงโทษผูท้ วงถามหนี้ ที่ฝ่าฝื นอย่างชัดเจน
ทั้งโทษปรับทางปกครอง และโทษทางอาญา เนื้ อหาส่ วนใหญ่ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ยังคงเป็ นไป
ตามแนวปฏิบตั ิ ในการติดตามทวงถามหนี้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2551 คือ ห้ามทวงหนี้ กบั บุคคล
อื่นที่ มิใช่ลูกหนี้ กาหนดเวลาทวงหนี้ ห้ามทวงหนี้ เกินสมควรแก่เหตุ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ การรักษาความลับ
ของลูกหนี้ ห้ามข่ มขู่ คุ กคาม ใช้ความรุ นแรง ห้ามหลอกลวง หรื อทาให้ลูกหนี้ เข้าใจผิดว่าการทวงถามหนี้ น้ นั เป็ นการ
กระท าของศาล หน่ ว ยงานของรั ฐ ทนายความ ส านัก งานกฎหมาย หรื อ ด าเนิ น การให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ข้อมู ล เครดิ ต (NCB)
นอกจากนี้ยงั มีประเด็นอื่นที่เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติน้ ี เช่น
 ผูป
้ ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตอ้ งจดทะเบียนประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน ตามที่กฎกระทรวงกาหนด
 กาหนดให้มีคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการทวงถามหนี้ ของผูท
้ วงถามหนี้
 ให้ลกู หนี้ กาหนดสถานที่ที่ตนต้องการให้ติดต่อ หรื อบุคคลที่ลกู หนี้ระบุไว้ให้ทวงถามหนี้ ได้
 กาหนดวิธีติดต่อสอบถามข้อมูลลูกหนี้ จากบุคคลอื่น
 ห้ามเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ เกินกว่าที่คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ กาหนด
 ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐประกอบธุ รกิจทวงถามหนี้
ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 53

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส าหรั บ กรณี FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ซึ่ งเป็ นกฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ มี
วัตถุประสงค์ในการป้ องกันการหลี กเลี่ ยงภาษี ของบุ คคลธรรมดาและนิ ติบุคคลของสหรั ฐฯ ที่ ทาธุ รกรรมการเงิ นระหว่าง
ประเทศโดยผ่านการเปิ ดบัญชีกบั สถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐฯ หรื อมีการโอนเงินหรื อผลกาไรออกนอกประเทศนั้นใน
ปี 2557 ธนาคารได้ท าการลงทะเบี ย นกับ กรมสรรพากรของสหรั ฐ ฯ (International Revenue Service : IRS) เช่ น เดี ย วกับ
ธนาคารไทยอื่ น ๆ ในการเข้าร่ วมเป็ น Participating Foreign Financial Institution : PFFI การลงทะเบี ยนเป็ น PFFI กับ IRS
ดังกล่าวได้ทาให้ไม่เกิ ดการสะดุดของธุ รกิ จธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิ จต่างประเทศอันเนื่ องมาจากกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารได้ทางานร่ วมกับธนาคารสมาชิ กสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่ อง ในการพิจารณาแนวทางในการ
ปฎิบตั ิร่วมกับทางราชการในการกาหนดทิศทางตามพันธะที่รัฐบาลไทยจะมีกบั ทาง IRS อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2558 สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“สานักงานปปง.”)ได้มีการออก “พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558” และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยมีเหตุผลและความจาเป็ น ดังนี้
เนื่ องจาก พรบ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่ ยงั ไม่ครอบคลุมในการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปั จจุบนั จึ งได้ปรับปรุ งบทบัญญัติในส่ วนที่ เกี่ ยวกับความผิดมูลฐาน นิ ยามสถาบัน
การเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด และลักษณะการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทาธุรกรรม การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า การจัดฝึ กอบรม กาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
และการคุม้ ครองสิ ทธิ ผเู ้ สี ยหายในความผิดมูลฐาน การช่ วยเหลือผูป้ ฏิ บตั ิ การตามอานาจหน้าที่ และเพิ่ มอานาจหน้าที่ ของ
สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ ยง โดยสาระสาคัญที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินมี
ดังนี้
1.กาหนดให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ในภายหลังได้ กรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ธุรกรรม
ใดที่ ไ ด้กระท าไปแล้ว เป็ นธุ ร กรรมที่ มี เหตุ อ ัน ควรสงสั ย แต่ มิ ไ ด้มี ก ารรายงาน ให้ ส ถาบัน การเงิ น รายงานให้
สานักงานทราบโดยไม่ชกั ช้า
2.ห้ า มมิ ให้ ส ถาบัน การเงิ น หรื อ บุ ค คลใดเปิ ดเผยข้อ มู ล หรื อ กระท าด้ว ยประการใดๆ อัน อาจท าให้ ลู ก ค้า หรื อ
บุ คคลภายนอกทราบเกี่ ยวกับการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า การรายงานธุ รกรรมหรื อการส่ ง
ข้อมูลอื่นใดไปยังสานักงาน เว้ นแต่ เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามคาสัง่ ศาลหรื อเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลระหว่าง
สานักงานใหญ่ กบั สาขาของผูม้ ี หน้าที่ รายงานฯ ที่ ต้ งั อยู่ในหรื อต่ างประเทศเพื่ อดาเนิ นการอันเกี่ ยวเนื่ องกับการ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
3.ในกรณี ที่สถาบันการเงินไม่สามารถดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินรายงานให้
สานักงานปปง.ทราบโดยทันที หากสานักงานปปง. เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่ามีการกระทาความผิดมูลฐาน
หรื อความผิดฐานฟอกเงิน สานักงานปปง.ให้มีอานาจสั่งให้สถาบันการเงินหรื อผูป้ ระกอบอาชี พดังกล่าวระงับการ
ทาธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิ บวันทาการ
4.ให้สานักงานปปง. มีหน้าที่จดั ให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน
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ต้องจัดให้ผไู ้ ด้รับการฝึ กอบรมดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดทารายงานหรื อควบคุมการจัดทารายงานการจัดให้
ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าให้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัติน้ ี
5.กาหนดให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าเป็ นเวลา
สิ บปี นับแต่วนั ที่มีการปิ ดบัญชี หรื อยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า แต่ก่อนพ้นกาหนดเวลาสิ บปี ดังกล่าว หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี สาหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิ การแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปี นับแต่พน้ เวลาสิ บปี ก็ได้
6.ปรับปรุ งโทษโดยผู้ใดไม่ ปฏิบัตติ าม
 สถาบันการเงินไม่รายงานการทาธุรกรรม
 สถาบันการเงินไม่รายงานการทาธุรกรรมสงสัย กรณี ตอ้ งรายงานเพิ่มเติม
 ไม่รายงานการทาธุรกรรม หรื อไม่รายงานธุรกรรมสงสัยกรณี ตอ้ งรายงานเพิ่มเติม
 สถาบันการเงินไม่จดั ให้ลูกค้าแสดงตน
 สถาบันการเงินไม่ดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
 สถาบันการเงินไม่บนั ทึกข้อเท็จจริ งต่างๆ เกี่ยวกับการทาธุรกรรมของลูกค้า
 สถาบันการเงินไม่รายงานไปยังสานักงาน ปปง. กรณี ไม่อาจตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้
 ไม่ระงับการทาธุรกรรมไว้ชวั่ คราวไม่เกิน 10 วันทาการ ตามคาสัง่ ของสานักงาน ปปง.
 สถาบันการเงินไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริ ง
 สถาบันการเงินไม่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ยับยั้งการทาธุรกรรมไม่เกิน 3 วันทาการ
 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ยับยั้งการทาธุรกรรมไม่เกิน 10 วันทาการ
ต้ องระวางโทษปรับไม่ เกินหนึ่งล้ านบาท และปรับอีกไม่ เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่ หรื อ
จนกว่ าจะได้ ปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้ อง
7.สถาบันการเงินไม่จดั ให้ผไู ้ ด้รับการฝึ กอบรมปฏิ บตั ิหน้าที่ในการจัดรายงาน หรื อควบคุมการจัดทารายงาน การจัด
ให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าให้ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ นห้า
แสนบาท
8.ผูใ้ ดเปิ ดเผยข้อมูลหรื อกระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้ลูกค้าหรื อบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรื อการส่ งข้อมูลอื่นใดไปยังสานักงาน ปปง.ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
สาหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 ได้ปรับปรุ งเพิ่มเติม เนื่ องจากการประกาศรายชื่ อบุคคลคณะบุคคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กรที่มีการกระทาอันเป็ นการก่อ
การร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
บางประการยังไม่มีความเหมาะสมเป็ นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนิ นคดี จึงได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์
การประกาศรายชื่ อและบทกาหนดโทษในส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดให้ความผิดที่นิติบุคคลเป็ นผูก้ ระทาความผิดให้เป็ น
ความผิดที่เปรี ยบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรี ยบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
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1.ให้อานาจคณะกรรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็ นผูม้ ีมติให้สานักงานปปง. ประกาศรายชื่อบุคคล
เป็ น UN sanction list คณะกรรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่พิจารณาว่า “มติหรื อประกาศ
ดังกล่าวไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย“ สานักงานปปง. ต้องดาเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถกู กาหนด
โดยไม่ชกั ช้า
2. การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่จาเป็ นต้อง
คานึงถึงว่าพฤติการณ์น้ นั ต้องมีอยูใ่ นวันที่ศาลมีคาสัง่ ให้เป็ นบุคคลที่ถกู กาหนด
3. กาหนดบทลงโทษแยกเป็ นรายบุคคล กรณี ไม่ดาเนินการระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด
หรื อของผูก้ ระทาการแทนหรื อตามคาสัง่ ของผูน้ ้ นั หรื อของกิจการภายใต้การควบคุมของผูน้ ้ นั หรื อไม่แจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนินการให้สานักงานทราบ ดังนี้
 บุคคลที่ถกู กาหนดหรื อบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สิน รับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
 สถาบันการเงินปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยูห่ รื อจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
 กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลหรื อสถาบันการเงินผูม้ ีหน้าที่
รายงานรับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
3.3 ภาพรวมการบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้าง
มูลค่าและผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน และเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน โดย
ยึ ด หลัก การก ากับ ดู แ ลความเสี่ ย งที่ เข้ม งวดตามกฏเกณฑ์ ข องทางการ ทั้งนี้ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร
ประกอบด้วย โครงสร้างการจัดการที่เหมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ต่างๆและ
สภาพแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นให้หน่ วยงานธุ รกิ จตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากนี้
การวัดความเสี่ ยงยังได้ถูกผนวกรวมอย่างครบถ้วนในการวางแผนด้านกลยุทธ์ ซึ่ งทั้งหมดนี้ นาไปสู่ การกาหนดกลยุทย์การ
บริ หารความเสี่ ยงต่างๆ ดังนี้
 ในเรื่ องผลิตภัณฑ์และพอร์ต กาหนดให้มีโครงสร้าง กรอบการพิจารณา การกาหนดราคา กระบวนการอนุมตั ิ และการ
บริ หารที่เหมาะสม
 ในเรื่ อ งกฎเกณฑ์ที่เกี่ ย วข้อ ง กาหนดให้มีการกากับ การปฏิ บัติ งานให้ส อดคล้องกับ กฎเกณฑ์ท้ ังภายภายในและ
ภายนอกธนาคาร รวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอ
 มีการกาหนดความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร ให้มีความโปร่ งใสและสอดคล้องกัน
 กาหนดให้มีการมอบอานาจดาเนินการที่สอดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
 กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่ งใสเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
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โครงสร้ างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกากับดูแลเที่ เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการบริ หารความเสี่ ยง ขณะเดียวกันต้อง
มัน่ ใจได้วา่ ได้มีการกระจายอานาจในการรับความเสี่ ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและ หน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริ หารจัดการประเด็นความเสี่ ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและ
สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานกากับ
การปฏิ บ ัติ งานธุ ร กิ จ ธนาคาร มี ก ารท างานอย่ า งเป็ นอิ ส ระ ธนาคารได้ก าหนดให้ มี ก ารรายงานแบบคู่ ข นาน ทั้ง ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านความเสี่ ยง
โครงสร้ างการกากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอานาจในการ
ทบทวนและกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงในทุกด้านของธนาคาร ให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงให้อานาจ
ในการอนุ มตั ิ กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดาเนิ นงาน ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้และเพดานความเสี่ ยงต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานธุ รกิ จยังคงเป็ นผูร้ ับผิดชอบอันดับแรกในการบริ หารความ
เสี่ ยงพอร์ตที่หน่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสิ นใจความเสี่ ยงด้านต่างๆเฉพาะด้าน ดังนี้:
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1. คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง: มีหน้าที่ สนับสนุ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการกากับดูแลในเรื่ อง
เกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดาเนิ นงาน มาตรฐานการดาเนิ นงาน เป้ าหมายและเพดานของระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
 คณะกรรมการควบคุมธุ รกิ จการเงิน: เป็ นการประชุ มระหว่างสายงานธุ รกิ จ สายงานปฎิ บตั ิ การ และ
สายงานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีหน้าที่ หลักในการบริ หารธุ รกิจตลาดเงินให้มีการดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้งในแง่ การควบคุ มภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ ละ
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการดาเนินธุรกิจตลาดการเงิน
 The Portfolio Monitoring Committee: เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธรุ กิจและสายงานบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อติดตามดูแล ปรึ กษาหารื อและให้ความคิดเห็นต่อพอร์ ตด้านสิ นเชื่ อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการ
ดาเนิ นการในเชิ งรุ กในการบริ หารพอร์ ต ด้านสิ นเชื่ ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ: มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
3. คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน: มีหน้าที่ สนับสนุ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริ หารสิ นทรัพย์และและหนี้สินและการบริ หารเงิน
ทั้งนี้ สายงานธุ รกิ จจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบหลักในการประเมิ นและบริ หารความเสี่ ยงของตนเองภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานที่กาหนด
สายงานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง อยูภ่ ายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านบริ หารความ
เสี่ ยง (ซึ่ งเป็ นสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริ หารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) มีหน้าที่กากับดูแล ส่ งเสริ มให้
มีการพัฒนาและนาการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้านได้แก่
1) การระบุความเสี่ ยง: ธนาคารจาแนกความเสี่ ยง ที่ เกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุ รกรรมประจาวันออกเป็ น 5 ด้าน คื อ
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ความเสี่ ยงด้านตลาด (ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความ
เสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
2) การวัด และประเมิ น ความเสี่ ยง: ธนาคารใช้วิธีการและเครื่ องมื อที่ แ ตกต่ างกันในการวัด ความเสี่ ย งแต่ ล ะ
ประเภท โดยใช้วิธีการวัดความเสี่ ยงทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ
เพื่อวัดคุณภาพของพอร์ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะวิกฤติ
3) การติดตามและควบคุ มความเสี่ ยง: ธนาคารควบคุ มความเสี่ ยงโดยการกาหนด ตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง (Key risk
indicators) และขอบเขตความเสี่ ยง (Risk boundaries) รวมถึงเพดานความเสี่ ยง (Risk limits) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม
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ระดับพอร์ต ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบการเตือนภัย ล่วงหน้า
(Early Warning System) สาหรับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ เพื่อเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมีผล
ประกอบการหรื อคุณภาพที่เสื่ อมถอย
4) การรายงานความเสี่ ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการดาเนิ นการต่างๆ
ทั้งที่ได้ดาเนินการไปแล้วและกาลังจะดาเนิ นการ ไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง คณะกรรมการต่างๆ และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างสม่าเสมอ
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงดังกล่าว มีท้ งั ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้ องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริ มสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ องให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการ
บริ หารความเสี่ ยง โดยที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนวป้ องกันระดับที่ 1) เป็ นผูป้ ระเมินและรายงานความเสี่ ยง
พร้อมทั้งดาเนิ นการเพื่อปรับลดความเสี่ ยงนั้น การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนทั้งในเรื่ องของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนา
เครื่ องมือ กระบวนการและนโยบายที่สาคัญ ส่ วนสายงานบริ หารความเสี่ ยง (แนวป้ องกันระดับที่ 2) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านความเสี่ ยง รั บผิด ชอบในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่
เหมาะสม ติดตามและดูแลการทางานของสายงานธุ รกิจ รวมถึงกระตุน้ ให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนอย่าง
สมเหตุผล ส่ วนผูร้ ับผิดชอบระดับที่ 3 คื อสายงานตรวจสอบ ทาหน้าที่ อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการทางานเพื่ อให้
มัน่ ใจว่าธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ และให้การเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุ งระเบียบและกรอบ
งานการควบคุมความเสี่ ยง
3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนธุ รกิจ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรื อไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กาหนดวิสยั ทัศน์ที่จะก้าวเป็ น “ธนาคารไทยชั้นนา มาตรฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้ างองค์ กรที่ยึด
ลูกค้ าเป็ นศู นย์ กลาง” พร้อมกับการดาเนินกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ นธนาคารเพื่อ
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เป็ นเลิ ศ (Transactional Banking Excellence) เพื่ อ สร้ า งฐานที่ ม นั่ คงส าหรั บ การเติ บ โตอย่า งยัง่ ยื น
ธนาคารได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่ งกาหนดทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าตลาดด้านเงินฝาก ธนาคาร
จะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์น้ ีให้ทนั สมัยตามสิ่ งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องเป็ นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะบริ หารความ
เสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ธนาคารได้ปรับปรุ งกระบวนการติดตามผลการดาเนิ นงานและควบคุมเชิ งกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยัง
ได้จดั ให้มีการประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารและหน่วยงานทางธุ รกิ จต่างๆ เพื่อติ ดตามผลการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมกับ
การเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดาเนิ นงานได้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และได้เริ่ มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic risk dashboard) เพื่อรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ตลอดจน
การจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ในความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เป็ นรายปี
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โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่ มขี ดความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนิ นโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติ ดตามและ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
สม่าเสมอ
3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตคือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้ และ/หรื อคู่สญ
ั ญา
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามพันธะทางการเงินหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตส่ วนใหญ่เกิดจากธุ รกรรมการให้
สิ นเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ธนาคารมีเป้ าหมายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเพื่อ สร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง โดยการ
ควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิตให้อยูใ่ นระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนโดย
ให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ความสาคัญและ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การ
กากับดูแลด้านการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการ เครื่ องมือและระบบวัดระดับความเสี่ ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริ หาร
ความเสี่ ยงในรู ปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อ (Credit Assessment &
Origination) และเครื่ องมื อในการวัดระดับความเสี่ ยง เช่ น risk rating model, Application Scorecard และ Behavior Scorecard
จัดทาและปรับปรุ งนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และ บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต นอกจากนี้ธนาคารยังคง
มุ่งมัน่ ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ แข็งแกร่ งภายในธนาคาร ผ่านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้าของ
ธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็ นไปตามหลักการป้ องกัน 3 ลาดับในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่ งช่ วยในการลดความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของ
ธนาคาร ดังนี้: ผูบ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิจเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่เกิดขึ้นภายในสาย
งาน ( 1st line of defense)
 สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ( 2nd line of defense) ร่ วมมือและสนับสนุ นกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ
the 1st line of defense ทั้งนี้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
 สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระต่ อ การออกแบบและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
ปัจจัยเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
 คุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามข้อตกลง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณี เมื่อไม่สามารถชาระเงินต้น
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
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ธนาคารบริ ห ารคุ ณ ภาพของพอร์ ต สิ น เชื่ อโดยติ ด ตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และหรื อคู่ สั ญ ญาอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio ในส่ วนของหลักการป้ องกัน 3 ลาดับในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่ อ ( 3 lines of defense credit risk management ): เจ้าหน้าที่ บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ( Relationship Managers) ติดตาม
ดูแลลูกค้าธุ รกิจรายใหญ่เป็ นรายลูกค้าและฝ่ ายข้อมูลบริ หารความเสี่ ยงและระบบการตัดสิ นใจด้านสิ นเชื่ อ สนับสนุนข้อมูล
ในระดับ Portfolio ในส่ วนของสิ นเชื่ อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรู ปแบบ Portfolio Management ธนาคาร
ให้ความสาคัญต่อหนี้ที่มีปัญหา โดยกาหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้น จัดให้
มีระบบ Early Warning system เพื่อติดตามลูกหนี้ ซ่ ึ งยังเป็ นหนี้ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยต่างๆ
ซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุ ณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรั บปรุ งโครงสร้างหนี้ และคณะกรรมการแก้ไขหนี้ ดอ้ ยคุณ ภาพซึ่ งจะให้
คาแนะนาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอย่างเพียงพอสาหรับความเสี ยหาย
ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ต้ งั สารองส่ วนเกิ นเพื่อรองรับส่ วน
สู ญเสี ยที่ อาจเกิ ด ขึ้ นในอนาคตกับหนี้ คุณ ภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคานวณจากความน่ าจะเป็ นที่
ลูกหนี้ ที่จะผิดนัดชาระหนี้ (Probability of default) ของลูกหนี้ ในแต่ละระดับความเสี่ ยง ยอดหนี้ เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้
(Exposure at default) ตามประเภทของสิ นเชื่ อและความเสี ยหายเมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (Loss given default) ตามประเภท
หลักประกัน
 การเสื่ อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่ องจากหลักประกัน ของสิ นเชื่ อ ส่ วนใหญ่ ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์และทรั พ ย์สิ นอื่ น ซึ่ งมูลค่ าของ
หลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต่าของภาคอสังหาริ มทรัพย์
อาจส่ งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่ วนที่ค้ าประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีมลู ค่าเกินกว่าอัตราส่ วนสิ นเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมตั ิ
ไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลทาให้ธนาคารต้องตั้งสารองเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริ หาร
การเสื่ อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคา
หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ้นกับ
ระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อ
 การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ สาคัญอย่างหนึ่ งในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ
ธนาคารบริ หารและติ ดตามดูแลการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อในแต่ละภาคธุ รกิ จ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้ รายใหญ่ โดย
ธนาคารได้กาหนดเพดานความเสี่ ยงที่ ธนาคารยอมรับได้ท้ งั ในรายภาคธุ รกิ จ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้า
เพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อสาหรับลูกหนี้ รายใหญ่รวมผูเ้ กี่ยวข้อง ตามระดับความเสี่ ยงไว้ดว้ ย ทั้งนี้
การบริ หารความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อยังคงเป็ นปัจจัยหลักในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของธนาคาร
3.3.3 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปั จจัยเสี่ ยง ด้าน
ตลาด ซึ่ งปั จจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากราคาตราสารทุน
และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
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ในการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดในด้านต่ างๆ เพื่ อใช้เป็ น
มาตรฐานและแนวทางสาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด หน่ วยงานธุ รกิ จมีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านตลาดภายใต้มาตรฐานที่ ได้กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่ บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นหน่ วยงานอิ สระท า
หน้าที่ดูแลความเสี่ ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาด โดยกาหนดเพดานความเสี่ ยงภายใต้กรอบความเสี่ ยงและความเสี ยหายสูงสุ ดที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุ ปความเสี่ ยงด้านตลาดที่สาคัญมีดงั นี้
3.3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ และ/หรื อ
มูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจเกิดจากฐานะทั้งใน
งบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชี เพื่อการค้าและ/หรื อบัญชี เพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี ยหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูล
ค่ าที่ ลดลงเนื่ องจากการแปลงมูลค่ าเงิ นตราต่ างประเทศของฐานะที่ ถืออยู่ รวมทั้งการขาดทุ นจากธุ รกรรมการค้าเงิ นตรา
ต่างประเทศหรื อการแปลงมูลค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุ รกิ จตลาดเงิ นเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงิ นตราต่างประเทศในบัญชี เพื่ อการค้าของธนาคาร บริ หาร
ความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นผูก้ าหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งกาหนดขึ้นเพื่อควบคุม
ระดับความเสี่ ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งอาจส่ งผลต่อ
มูลค่าหรื อผลตอบแทนของบัญชีเพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของค่ า
ความผันผวนของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
4. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นต่ างประเทศ (Foreign Exchange) – หมายถึ ง มูลค่ าขั้นต้น (Gross
Amount) (มูลค่ารวมของฐานะซื้ อและขายของแต่ละสกุล) และมูลค่าสุ ทธิ (Net Amount) (ส่ วนต่างสุ ทธิ ของฐานะซื้ อและขาย)
สาหรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ธุ รกิ จตลาดเงิ นเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาธุ รกรรมด้านการค้าและบริ หารจัดการพอร์ ตโฟลิ โอภายใต้เพดาน
ความเสี่ ยงที่กาหนดนี้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดจากการลงทุน โดยบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดมีหน้าที่ในการ
ติดตามดูแลความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
3.3.3.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ดาเนิ นการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ งธนาคารมี
การกาหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ ยในด้านต่างๆ เช่ น ขอบเขตความเสี่ ยงของรายได้ และขอบเขต
ความเสี่ ยงของมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคาร
ให้เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยูภ่ ายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสี่ ยงที่กาหนด
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ธนาคารมี แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย เพื่ อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น การปรับสมดุลระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้สิน หรื อการกาหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาการ
ปรับอัตราดอกเบี้ ยของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สินที่ เหมาะสม โดยพิ จารณาปั จจัยต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของ
ธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
ในปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ จานวน 23,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจานวน 1,625 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2557 โดยรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 69 ของรายได้จากการดาเนิ นงานของธนาคาร ลดลง
จากปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 72 ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้สุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตราตลาดคิดเป็ นร้อยละ 58 ของเงินให้สินเชื่ อ ลดลงเมื่อเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 61
3.3.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่องจาก
ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ทนั หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนิ นงาน จนทา
ให้ เกิ ด ความเสี ยหายแก่ ธ นาคาร ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น (Asset & Liability Management
Committee-ALCO) มีหน้าที่กากับดูแลการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนินธุ รกิจทั้งใน
ภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ ที่อาจเกิ ดขึ้ นได้ และสามารถดารงระดับสภาพคล่องสู งกว่าขั้นต่ าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด ซึ่ งต้องอยู่ภายในกรอบความเสี่ ยงที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกาหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื ออาจมีการทบทวนเป็ นกรณี พิเศษหากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญอันอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการบริ หารสภาพคล่องตามนโยบายหรื อแผนงานดังกล่าว
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายหลัก ของธนาคาร โครงสร้ า งขององค์ก ร กฎเกณฑ์ข องทางการและสภาวะตลาดที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องแยกจากกัน ธนาคารมีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่ งมี การทบทวนเป็ นประจาทุ กปี หรื อเมื่ อมี ความ
จาเป็ น เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารเหมาะสมกับสภาวการณ์
บริ หารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจ
ตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริ หารเงินยังทาหน้าที่วดั ความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน ส่ วนบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ตลาด (Market Risk Management) ทาหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมี การติ ดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึ งตลาดทุ นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสาคัญในการถือครองสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วหรื อสามารถใช้
เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว คิดเป็ นร้อยละ 90.7, 5.1, 0.1 และ 4.1 ตามลาดับ โดยส่ วนใหญ่แหล่งเงินทุน
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ที่สาคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้างฐานะทาง
การเงิ นให้แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่ น่าพอใจอันจะช่ วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าและผูฝ้ ากเงิน ธนาคารให้
ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับสิ นทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ ยงเป็ น
รายวัน และรายเดือน รวมทั้งกาหนดขอบเขตสาหรับตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ ยง (Risk Indicators Limit) และการดาเนินการต่างๆ
เพื่ อควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทาแผนการบริ หารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่ อ
เตรี ยมพร้อมในการดาเนินการหากมีสญ
ั ญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators)ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่อง
3.3.5 ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน อันเนื่องมาจาก
ความไม่เพียงพอหรื อความบกพร่ องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรื อจากเหตุการณ์ ภายนอก
ธนาคาร รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านชื่ อเสี ยง (Reputational
Risk) ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่มีประสิ ทธิ ผลจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นและ
ช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จากการดาเนินงานเป็ นค่าตัวแทน
ในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารดาเนิ นการโดยผ่านโครงสร้างการกากับดูแลซึ่ งมีคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบระดับสู งสุ ดในการบริ หารความเสี่ ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจให้กบั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ การ (Operational Risk Management Committee) ซึ่ งมีประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
เป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้าที่ ในการระบุ ประเมิ น ติ ดตาม และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การของ
ธนาคารและบริ ษ ัท ในเครื อ และด าเนิ น การให้ม ั่น ใจว่า การจัด การกับ ความเสี่ ย งได้รั บ การด าเนิ น การโดยผูท้ ี่ มี ห น้า ที่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จดั ตั้งบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร (Corporate Operational Risk Management: CORM) ซึ่ ง
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ทาหน้าที่ บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การในภาพรวม ทา
หน้าที่ดูแลความเสี่ ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงในกระบวนการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยงในการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการกระทาที่ไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการบริ หารความต่อเนื่ อง
ทางธุรกิจและเหตุการณ์วิกฤต ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
ภายใต้ห ลัก การ “แนวป้ องกัน 3 ชั้น (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุ ร กิ จ และสายงาน
สนับสนุนเป็ นแนวป้ องกันชั้นที่หนึ่ ง รับผิดชอบหลักในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานของ
ตน บริ ห ารความเสี่ ย งด้านปฏิ บัติ การธุ รกิ จ (Business Operational Risk Management : BORM) เป็ นหน่ วยงานจัด ตั้งขึ้ น
ภายใต้แนวป้ องกันชั้นที่หนึ่ ง โดยมีสายการรายงานร่ วม (Joint reporting line) ขึ้นต่อบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร
(CORM) ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาและสนับสนุนสายงานธุ รกิจและสายงานสนับสนุน ในการนานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารได้พฒั นากรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บตั ิ การ โดยกาหนดให้มีการระบุ ความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการ การวัดผล การติ ดตาม การรายงาน การวิเคราะห์และ
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ควบคุมอย่างเป็ นระบบ กรอบการดาเนิ นงานดังกล่าวครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการดาเนิ นงาน และการกากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการให้เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการกากับดูแลความเสี่ ยงด้วยหลักการป้ องกัน 3
ชั้น ดังที่ กล่ าวมาแล้ว และสอดคล้อ งกับ แนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission)
หน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่เป็ น “แนวป้ องกันชั้นที่ สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคื อการตรวจสอบโดย
อิ ส ระเพื่ อให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุ มภายในซึ่ งด าเนิ นการโดยแนวป้ องกัน ชั้นที่ หนึ่ ง (หน่ วยงานธุ รกิ จและหน่ วยงาน
สนับสนุ น) และแนวป้ องกันชั้นที่ สอง (บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การองค์กร) ได้รับการออกแบบอย่างดี และสามารถ
ควบคุมความเสี่ ยงในการทาธุ รกิ จของธนาคารอย่างมีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตรวจสอบจะให้คาแนะนาที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุ งระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ธนาคารได้กาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้สาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อพิจารณาความเสี ยหายที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้ น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกาหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดี ตของธนาคาร ความแข็งแกร่ งทางการเงิ น
และสภาพแวดล้อมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การโดยรวม ในกรณี ความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสู งเกิ นระดับที่
ยอมรั บ ได้น้ ัน ธนาคารจะกาหนดแผนการจัด การความเสี่ ยงเพื่ อลดระดับความเสี ยหายให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้อย่าง
เหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทานโยบาย เพื่อใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง ด้านปฏิบตั ิการซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการ
และเครื่ องมื อการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การที่ สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) เช่ น การ
ประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่ สาคัญ
(Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ความเสี่ ยง (Incident Management) การติ ดตามความคืบหน้าของแผนการ
จัดการความเสี่ ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุ มตั ิผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ (Product and Service Approval Process:
PSAP) นโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก / การให้บริ การด้านสนับสนุ นแก่ บุคคลอื่ น
(Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องและแผนฉุกเฉิ นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (BCP / DRP)
การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการที่ ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงและ
การควบคุมที่สาคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ ยง ธนาคารยังได้กาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่สาคัญระดับ
องค์กรและระดับ ธุ รกิ จเพื่ อเป็ นสัญ ญาณเตื อนล่วงหน้าให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่ อดาเนิ นการจัดการและควบคุ มความเสี่ ยงด้าน
ปฏิ บัติการในเชิ งรุ ก การบริ หารเหตุ การณ์ ค วามเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการเป็ นกระบวนการที่ ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และ
วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและเก็บข้อมูลความเสี ยหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจและตระหนักถึง
ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและจุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ ยง รวมถึงภาพรวมของ
ความเสี่ ยงที่ มีในธนาคาร ธนาคารนาระบบการบริ หารความเสี่ ย งด้านปฏิ บัติการ (GRC System) ซึ่ งเชื่ อมต่ อระบบการ
รายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยงเข้ากับระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ ยง (Action Tracking Module)
มาใช้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่พบได้โดยไม่จาเป็ นต้องระบุชื่อผูร้ ายงาน และเพื่อติดตาม
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และบริ หารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่นที่ ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item)
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุมตั ิผลิตภัณฑ์และบริ การที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product
and Service Approval Process: PSAP) ที่ มีอยู่ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ธนาคารเสนออยู่ภายใต้หลักการของ
ความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยกาหนดให้มีการระบุและจัดการความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้ นอย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
โครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่ จาเป็ นอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุ รกิ จใหม่ดงั กล่าวให้ดาเนิ นการภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ธนาคารยอมรับได้
ธนาคารได้กาหนดให้มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก / การให้บริ การด้าน
สนับ สนุ น แก่ บุ ค คลอื่ น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) เพื่ อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง (BCM) ซึ่ งกาหนดแนวทางให้กบั ทุ ก
หน่ วยงานในการพัฒ นาแผนการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง บริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จภายใต้บริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิ บตั ิ การองค์กรทาหน้าที่ กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง
ประเมิ นระดับความพร้ อมและประสานงานการพัฒ นาแผนเพื่ อให้ธ นาคารมี ค วามพร้ อมในด้านการดาเนิ น ธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่อง/การกูค้ ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
สาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารนั้น บริ ษทั ลูกได้นากรอบ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ นโยบาย ของธนาคารไปปรับใช้ มีการกาหนดโครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่ดูแลรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ และมีการนาเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิ บตั ิการ ได้แก่
การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ ยง ดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่ สาคัญ และการจัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้
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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 2556-2558 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
1. ที่ดิน
2. อาคาร
3. ส่ วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า
4. อุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

2558
5,265
8,450
1,206
5,917
20,838
10,106
440
10,292

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
5,451
8,472
1,200
5,827
20,950
9,836
442
10,672

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

4.2 สิ ทธิการเช่ า
1. สั ญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็ นที่ทาการของสานักงาน
เขต สาขา สาขาย่อย สานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม รวม 1,722 แห่ ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่ า
1-30 ปี มีภาระค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ปี ละประมาณ 687 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 2558 ธนาคารได้ทาการเช่ าที่ ดินและอาคารรวมทั้งสิ้ น 1,722 แห่ ง เพื่ อเป็ นสถานที่ ทาการ
สาขา ที่จอดรถ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล 879 แห่ง ต่างจังหวัด 843 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สถานที่ต้ งั
คู่สัญญา

กรุ งเทพและเขต
ปริมณฑล (แห่ ง)

ต่ างจังหวัด
(แห่ ง)

อายุสัญญา

649

612

1-3 ปี

-

-

1-3 ปี

- กรมธนารักษ์

57

84

1-3 ปี

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

20

36

1-3 ปี

รวม (1)

726

732

1,458

123

86

1-30 ปี

- สนง.ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์

2

2

1-3 ปี

- มหาวิทยาลัย

7

4

1-5 ปี

- กรมธนารักษ์

14

13

1-30 ปี

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

7

6

1-30 ปี

รวม (2)

153

111

264

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

879

843

1,722

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 วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ธนาคารได้มี ก ารจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายบริ ก าร และเครื่ อ งหมายการค้า กับ กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดยการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าดั งกล่าวนี้ มีอายุ 10 ปี
นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าที่สาคัญ มี
ดังนี้
รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ

รายการสิ นค้ า/บริการ
ธนาคารพาณิ ชย์
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
ธนาคารพาณิ ชย์

วันที่จดทะเบียน

วันสิ้นอายุ

ต่ ออายุเมือ่

4 พฤศจิกายน 2548 3 พฤศจิกายน 2558 21กรกฎาคม 2558
4 พฤศจิกายน 2548 3 พฤศจิกายน 2558 26 สิ งหาคม 2558
19 ตุลาคม 2548 18 ตุลาคม 2558 26 สิ งหาคม 2558
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รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย
เครื่ องหมายการค้า

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

TMB TOUCH

เครื่ องหมายการค้า

TMB TOUCH

เครื่ องหมายการค้า

TMB TOUCH

เครื่ องหมายการค้า

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

วันสิ้นอายุ

บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
15 มกราคม 2550 14 มกราคม 2560
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์,อินเทอร์เน็ต, 2 กันยายน 2553 1 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์,อินเทอร์เน็ต, 2 กันยายน 2553 1 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์,อินเทอร์เน็ต, 2 กันยายน 2553 1 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์,อินเทอร์เน็ต, 13กันยายน 2553 12 กันยายน 2563
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
ร่ ม,กระเป๋ าใส่ขอทาด้วยผ้า
, กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ า
เก็บเอกสาร, กระเป๋ า
สาหรับใส่เครื่ งสาอางและ
เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด เป้ ทา
ด้วยผ้าร่ ม กล่องใส่
นามบัตรทาด้วยหนัง, ถุง
ใส่ของทาด้วยผ้า
เต้นท์
เสื้ อยืด, เสื้ อ (ยกเว้นเสื้ อ
ชั้นในและเสื้ อกีฬา),หมวก
, เสื้ อเชิ้ต
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5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

ต่ ออายุเมือ่
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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 งรวมถึงการจัดชั้น
หนี้ เชิ งคุ ณภาพ โดยมี แนวปฏิ บตั ิ ในการจัดชั้นหนี้ สินเชื่ อเชิ งพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี้ ส่ วนหนี้ สินเชื่ อ
อุปโภคบริ โภค หรื อลูกหนี้รายย่อย (Retail Loan) จะทาการจัดชั้นเป็ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้างชาระแต่หากลูกหนี้รายใดใช้
สิ นเชื่ อทั้ง 2 ประเภท จะทาการจัดชั้นเป็ นรายลูกหนี้ ตามแหล่งที่ มาของรายได้หลักของลูกหนี้ รายนั้น เพื่ อให้สะท้อนถึ ง
คุณภาพของสิ นทรัพย์ที่แท้จริ งและกันสารองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่างพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการกันสารอง
เป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติ มสาหรับลูกหนี้ ที่จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณากันเงิ น
สารองกลุ่มลูกหนี้ดงั กล่าวตามระดับความเสี่ ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
4.4.2 นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมี การประมาณการหนี้ สินจากรายการภาระนอกงบดุ ลทุ กไตรมาส ซึ่ งเป็ นการกันสารองตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ นสารองของสถาบันการเงิ น ในการกันเงิ นสารองภาระ
ผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
1. รายการกันสารองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตในระดับสูง ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดค่า
แปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสื อค้ าประกันสิ นเชื่อ
1.1 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสู ญ
และสู ญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยกันเงิ นสารองในอัตรา
เดียวกันกับอัตราการกันเงินสารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สู ญ และสู ญ ธนาคารพิจารณากันเงินสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้ น โดยการกันสารอง
เป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี้ที่จดั
ชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารได้มีการกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติ ม
ของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนี้ สินอื่น ๆ นอกเหนื อจากข้อ 1 และข้อ 2 สาหรับหนี้ สินที่มีภาระผูกพันและมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ธนาคารจะต้องสูญเสี ยตามภาระผูกพันดังกล่าว
4.4.3 นโยบายการบริหารสิ นเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึ งการบริ หารสิ นเชื่ อที่ มีแนวโน้มจะมี ปัญหา (Potential Non-Performing Loan) และสิ นเชื่ อมี
ปัญหา (Non-Performing Loan) เป็ นเรื่ องที่มีผลสาคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร จึงได้จดั ทานโยบายการบริ หารสิ นเชื่ อ
ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาและสิ นเชื่อมีปัญหาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจานวนของสิ นเชื่อมีปัญหาที่จะเพิ่มขึ้น โดยใช้
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หลักการการเข้าไปดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิ ดและการแก้ไขปั ญหาที่ รวดเร็ วและติ ดตามดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสิ นเชื่อปกติ
ธนาคารจั ด ตั้ง ที ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ไ ขสิ นเชื่ อ ที่ มี แ นวโน้ ม จะมี ปั ญ หาขึ้ นมา (ใน 2nd line of defense)
ประกอบด้วย ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) ดูแลลูกหนี้ที่คาดว่าจะเริ่ มผิดนัดชาระหนี้ หรื อแสดง
สัญ ญาณเตื อนเริ่ มแรก (Early Warning Signal) หรื อเคยเกิ ดภาวะที่ มีความเสี่ ยงเป็ นสิ นเชื่ อด้อยคุ ณภาพ (NPL) โดยเฉพาะ
ลูกหนี้กลุ่มที่ถกู จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention) เพื่อความรวดเร็ วในการติดตามควบคุมดาเนินการป้ องกัน ผูด้ ูแล
บัญ ชี ลู ก ค้า (Relationship Manager) จะประสานงานกับ ที ม พัฒ นากลั่น กรองคุ ณ ภาพหนี้ ร่ วมเจรจากับ ลู ก หนี้ เพื่ อ ให้
ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบหาสาเหตุและระดับของปั ญหา และกาหนดแนวทางการ
แก้ไขในเบื้ องต้น โดยใช้มาตรการต่ างๆที่ เหมาะสมแล้วแต่ ปัญหาของลูกหนี้ อาทิ เช่ น ในกรณี ขาดสภาพคล่องระยะสั้น
สาหรับลูกหนี้ ที่ยงั สามารถดาเนิ นกิ จการต่อไปได้ อาจพิ จารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับปรุ งวงเงิ นฯลฯ ในกรณี
ประสบปั ญ หาระยะยาวและซับ ซ้อนส าหรั บ ลูกหนี้ ที่ ยงั สามารถด าเนิ นกิ จการต่ อไปได้ ธนาคารอาจพิ จารณาปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ตามศักยภาพและความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ระเบี ย บ วิ ธี ปฏิ บั ติ ข องธนาคาร ที ม เอกสารสั ญ ญาและระบี ย บปฎิ บั ติ
(Documentation) และที มกฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับที มพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เพื่อจัดทาเอกสาร
หรื อวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นพื้นฐานสาหรับการประเมินนั้นๆ ให้เป็ นไปได้อย่างถูกต้อง
เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงาน ทีมติดตามการชาระหนี้ (Monitoring) จะเข้ามาดูแล ติดตามการปฏิ บตั ิตามเงื่อนไข
ในมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ ยงของลูกหนี้ จะกลับสู่
สภาวะปกติและจัดชั้นเป็ นหนี้ปกติ
สาหรับลูกหนี้ มีปัญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จะเป็ นไปตามนโยบายของ
ธนาคารและเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒนาสิ นทรัพย์จะประสานงานกับทีมกฎหมาย เพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ที่เหมาะสม ก่อน
เจรจากับลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสิ นใจขาย NPL ที่ไม่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจต่อไปและไม่สามารถตกลงที่
จะทาแผนปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ไม่วา่ จะเป็ นลูกหนี้รายกลุ่ม หรื อรายบัญชี เพื่อให้การลด NPL เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.4.4 นโยบาย/เงือ่ นไขการรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ ของธนาคาร และตามเกณฑ์ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
รายได้ ดอกเบี้ย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินให้สินเชื่ อที่คา้ งชาระ
เกิ น 3 เดื อน หรื อถูกจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสู ญ ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย รายได้
ดอกเบี้ ยของเงิ นให้สินเชื่ อกลุ่มนี้ จะถื อเป็ นรายได้เมื่อได้รับชาระและธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กบัญชี ยกเลิ กรายได้
ดอกเบี้ยค้างรับที่เคยรับรู ้เป็ นรายได้ไว้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ลกู หนี้ ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะสามารถกลับมารับรู ้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนี้เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นเงินให้สินเชื่อจัดชั้นปกติ
2. ไม่มียอดดอกเบี้ยคงค้างและส่ วนสูญเสี ยจากการปรับโครงสร้างหนี้
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ดอกเบี้ ยจากเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ รั บ รู ้ เป็ นรายได้ด ้วยวิ ธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จริ งตลอดอายุการลงทุ นใน
ตราสารหนี้
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้น
ความสาเร็ จของงาน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีการให้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า อาทิ การให้คะแนนสะสม
เพื่อแลกเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เป็ นต้น ในการใช้บริ การจากธนาคารและบริ ษทั ย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริ การจากธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยู่อย่างสม่าเสมอนั้น ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะต้องปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่
ได้รับจากการให้บริ การดังกล่าวในแต่ละคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็ นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่ งบันทึกเป็ นส่ วน
หนึ่ งของบัญชี “หนี้ สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ
พิเศษดังกล่าว
เงินปันผลรั บ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินปันผลรับเป็ นรายได้ในวันที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
4.5.1 นโยบายการลงทุน
ปรัชญาในการบริ หารเงินลงทุนของธนาคาร คื อการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความโปร่ งใส
การมี จรรยาบรรณ การคานึ งถึ งผลประโยชน์และความมัน่ คงของธนาคาร สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักของธนาคารและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับของหน่ วยงานต่างๆ ที่ กากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของธนาคาร โดยมีการกาหนดแนว
ทางการทางาน และการวางกลยุทธ์การลงทุ น และการจัดการหลักทรั พย์ให้เป็ นไปแบบระมัดระวัง เน้นการควบคุ มและ
บริ หารความเสี่ ยง โดยมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ การกาหนดสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท และแต่ละผูอ้ อก
หลักทรัพย์ การกาหนดวัตถุประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน ปั จจุบนั การบริ หารการลงทุนของ
ธนาคารอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO Committee) และ/หรื อคณะประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร (Chief Executive Committee)
ธนาคารได้จดั ประเภทเงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์ส าหรั บตราสารหนี้ และตราสารทุ น โดยแบ่ งเป็ น 1.เงิ นลงทุ น
ชั่วคราว ประเภทเพื่ อค้า เผื่อ ขาย และถื อจนครบกาหนด 2.เงิ นลงทุ นระยะยาว ประเภทเผื่อขาย และถื อจนครบกาหนด
รวมทั้งเงินลงทุนทัว่ ไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุน และแบ่งสายงาน
รับผิดชอบในการลงทุ นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดยตราสารหนี้ ประเภทเงิ นลงทุ นเพื่ อค้า (Trading
Book) และเงินลงทุนเพื่อธนาคาร- เผื่อขาย (Banking Book - AFS) อยู่ภายใต้การดูแลของธุ รกิจตลาดเงิน ขณะที่ประเภทเงิน
ลงทุนเพื่อธนาคาร - ถือจนครบกาหนด (Banking Book - HTM) อยู่ภายใต้การดูแลของบริ หารเงิน ส่ วนการลงทุนในตราสาร
ทุนอยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล (Managing Unit)
โดยแบ่งพอร์ ตดูแลตามประเภทธุ รกิจ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์การถือครองของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (conflicts of interest) และการใช้ขอ้ มูลภายใน
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เกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร คานึ งถึงปั จจัยทางด้านความเสี่ ยงเป็ นหลัก ทั้งความเสี่ ยง
ด้านเครดิต สภาพคล่อง ตลาด และสกุลเงิน จากนั้นจึงจะประเมินอายุหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ และระยะเวลา
การลงทุ น เพื่ อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุ นและการดาเนิ นธุ รกิ จหลักของธนาคาร ตลอดจน
สอดคล้องกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
4.5.2 การบริหารความเสี่ ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีระบบการควบคุมที่ รัดกุม
โดยนอกเหนื อจากการจัดองค์กรให้มีการแยกการทางานด้านการลงทุนออกเป็ นส่ วน คื อ งานด้านการลงทุน การวิเคราะห์
และงานทางด้านปฏิบตั ิ การ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่ งกันและกันแล้ว ธนาคารยังได้นาการกาหนดขอบเขตการทาธุ รกรรม
(Limit) ต่างๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุนเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ ยง ตลอดจนนา
กลยุทธ์และเครื่ องมือทางการเงินมาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบหรื อจากัดความเสี่ ยงในการลงทุน พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีหน้าที่ติดตามดูแลการทาธุ รกรรมให้เป็ นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้ รวมถึงการจัดทา
รายงานความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หารตามลาดับขั้นเพื่อแจ้งให้ทราบในกรณี ที่การทาธุ รกรรมใกล้ถึงขอบเขตที่กาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้
ดาเนินการป้ องกันหรื อแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
4.5.3 การตั้งสารองค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ธนาคารกาหนดนโยบายการด้อยค่าของเงินลงทุน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานของธนาคารสาหรับ
การประเมินการด้อยค่า การตั้งสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า และการโอนกลับสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ น
ลงทุน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชี และนโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ การกันเงินสารองและการตัด
จาหน่ ายสิ นทรัพ ย์ของธนาคาร รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑ์ของทางการ และนโยบายภายในของ
ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจะประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกสิ้ นไตรมาส หรื ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ณ สิ้ นงวดบัญชี หรื อเมื่อ
เงินลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี้ การด้อยค่าและนโยบายการบัญชี เช่น ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการที่ลงทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ เป็ นต้น
ทั้งนี้

ธนาคารจะตั้งสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ

ได้รับคืน
4.6 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ธนาคารมี น โยบายในการเข้าร่ วมลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม ที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จด้านการเงิ น และธุ รกิ จที่
สนับสนุ นธุ รกิ จของธนาคาร เพื่อให้การบริ การทางการเงิ นของธนาคาร เป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน์
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจซึ่ งกันและกันได้อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี
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มีความเสี่ ยงในระดับที่ ยอมรั บได้ ทั้งนี้ ในการร่ วมลงทุ น ธนาคารมุ่งหวังที่ จะเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ธนาคารจะเข้าลงทุ น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จของธนาคารโดย
ขนาดของเงินลงทุนจะมีจานวนไม่เกินวงเงินหรื อสัดส่ วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสดั ส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์รวม ตามที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ รวม

มูลค่ าเงินลงทุนสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
3,331
3,331
838,233

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ต่ อสิ นทรัพย์ รวม (ร้ อยละ)
0.4
0.4
100.0

4.7 นโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของธนาคาร
ขอบเขต อานาจในการควบคุม/การมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมโดยยึดหลักการปฏิ บตั ิ ตามแนวทาง
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยจัดทาขึ้น เพื่อกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ภายใต้การกากับดูแล
ดาเนิ นการ โดยขอบเขตการกากับดูแลของธนาคารจะแบ่งการกากับดูแลออกเป็ นด้านต่างๆ 6 ด้าน เพื่ อให้ครอบคลุมการ
ดาเนิ นการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกากับดูแลในด้านต่างๆ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายด้ านการบริหารจัดการและควบคุม
เป็ นการกาหนดนโยบายในด้านบริ หารจัดการและควบคุ มการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของ
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่ งครอบคลุมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดทานโยบายการบริ หาร
ความต่อเนื่ องทางธุ รกิจตามแนวทางของธนาคาร และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงินของธนาคารรวมถึงการจัดองค์กรภายในของธนาคาร เพื่ อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จ
การเงิ นของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในส่ วนของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน ธนาคารได้มีการกาหนด
แนวทางในการแต่งตั้งไว้โดยขึ้นอยูก่ บั เงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินและเงินลงทุนทัว่ ไปทั้งหมดของธนาคาร
2. นโยบายด้ านการรายงานทางการเงิน
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชี และการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องในการจัดทางบการเงิ นรวมส าหรั บบริ ษ ทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมา
ใช้ในการวิเคราะห์ ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่ อ
ประโยชน์ในการควบคุม และติดตามผลการดาเนินงาน
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3. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ ยง
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงิน โดยครอบคลุมความเสี่ ยงใน
ด้านต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั คื อ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) การบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) รวมถึงการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ในกลุ่มได้
4. นโยบายด้ านการกากับดูแลและบรรษัทภิบาล
เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารถือปฏิ บตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นการของบริ ษทั
เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลของธนาคาร และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ นโยบายการทาธุรกิจ
กับผูม้ ีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกัน นโยบายการใช้ขอ้ มูลระหว่างกัน และการดาเนิ นการ/ธุรกรรมที่บริ ษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจของธนาคารต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารก่อนการดาเนินการ
5. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จการเงินของธนาคารถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อให้
เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน และส่ งเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบัน การเงิ น ทั้งในด้า นของการใช้ชื่ อและ
เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
6. นโยบายด้ านการตรวจสอบ
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จ
การเงินของธนาคาร เพื่อการประเมินประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ในการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในของบริ ษทั รวมถึง
การดาเนินการตามนโยบายการกากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารจัดทาขึ้น
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย

5.1 ข้ อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็ นจาเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทหารไทย หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคารทหารไทย มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั
ไม่สิ้นสุ ด ซึ่ งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของธนาคาร ที่มีจานวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร
ตามงบการเงิ นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 1 คดี โดยรายละเอียดของคดี สรุ 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 มีทุนจดทะเบียนจานวน 5 ล้านบาท เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จากัด (มหาชน) (ซึ่ งปัจจุบนั
ได้รวมกิ จการกับ ธนาคารทหารไทยแล้ว สิ ทธิ และหน้าที่ ท้ งั หมดจึ งเป็ นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจาเลยที่ 1 กับ
กรรมการรวม 16 คน ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค้ าประกัน ละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหาย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้อง
จานวนประมาณ 140,261 ล้านบาท ซึ่ งศาลได้รับฟ้ องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่ วนกรรมการทั้งหมดศาลไม่รับ
ฟ้ 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 โดย
นางภาณี บุนนาค (นางภาณี ) ได้ออกหนังสื อค้ าประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ หจก.หลวงบารุ ง นาไปค้ า
ประกันการซื้ อขายน้ ามันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ต่อมา บมจ.บางจากฯ แจ้งต่อ หจก.หลวงบารุ ง ว่า
ไม่สามารถเปิ ดบัญชี การค้าเพื่อซื้ อขายน้ ามันกับ หจก.หลวงบารุ งได้ เนื่ องจากมีการตรวจสอบหนังสื อค้ าประกันแล้วปรากฏ
ว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน ต่อมา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสื อค้ าประกันคืน เพื่อ
นาไปดาเนินคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบารุ ง จึงเห็นว่าการที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ปฏิ เสธว่ามิ ได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันถื อว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดและผิดสัญ ญากับ หจก.หลวงบารุ ง ทาให้ หจก.หลวงบารุ ง
เสี ยหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสูค้ ดีวา่ หนังสื อค้ าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบารุ ง ให้นาง
ภาณี ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทาขึ้น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไม่ได้มอบอานาจให้นางภาณี ออก
หนังสื อค้ าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในคดีที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่ วมกับพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนางภาณี
เป็ นคดีอาญานั้น คดีดงั กล่าวได้ถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาว่าหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่ ธนาคาร
ดี บีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน จึ งไม่ได้เป็ นการผิด
สัญญาและมิได้ทาให้ หจก.หลวงบารุ ง เสี ยหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้ ได้มีค าพิ พากษาเป็ นคดี หมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสื อค้ า
ประกันฉบับที่ หจก.หลวงบารุ ง นามาฟ้ องร้องเป็ นหนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยนางภาณี โดยการทาปลอมขึ้ น ธนาคารดี บีเอส
ไทยทนุ มิได้มอบอานาจให้นางภาณี กระทาการออกหนังสื อค้ าประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ร่ วมกับพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนางภาณี เป็ นคดี อาญานั้น คดีดงั กล่าวได้ถึงที่ สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่าหนังสื อค้ า
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ประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสื อค้ าประกันตามฟ้ องให้แก่หจก.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 (พิพากษายก
ฟ้ อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 หจก.หลวงบารุ ง ได้ยื่นฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์, ขอทุเลาการบังคับคดี
และขอดาเนิ นคดี อย่างคนอนาถา และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ยื่นคาแก้ฎีกา,คัดค้านคาขอทุเลาการบังคับคดี
และคาขอดาเนิ นคดี อย่างคนอนาถา ปรากฎว่า เมื่ อวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2553 ศาลมีคาสั่งยกคาร้ องขอดาเนิ นคดี อย่างคน
อนาถาของ หจก.หลวงบารุ ง หากหจก.หลวงบารุ ง ประสงค์จะยื่นฏีกาให้นาเงินมาวางค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฏีกาภายใน 15
วัน นับแต่วนั ที่มีคาสั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าหจก.หลวงบารุ งไม่ติดใจฎีกา วันที่ 22 พฤศจิ กายน 2553 หจก.หลวงบารุ งยื่นอุทธรณ์
คาสั่ งยกคาร้ องขอดาเนิ นคดี อย่ างคนอนาถาของศาลชั้ นต้ น และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้ อ่านคาสั่ ง
ของศาลฎี กา ลงวันที่ 20 กุมภาพั นธ์ 2556 ว่ าที่ ศาลชั้ นต้ นมีคาสั่ งไม่ อนุญาตให้ ฎีกาอย่ างอนาถานั้ นชอบแล้ วให้ ยกคาร้ อง
หากหจก.หลวงบารุ งยังติดใจฎีกาคาพิ พากษาของศาลอุทธรณ์ ให้ หจก.หลวงบารุ งนาเงินค่ าธรรมเนี ยมมาชาระต่ อศาลชั้ นต้ น
ภายใน 15 วัน นั บแต่ วันทราบคาสั่ ง แต่ หจก.หลวงบารุ งยื่ นขอขยายระยะเวลาวางเงิ นและได้ วางเงิ นเสร็ จสิ ้นเมื่ อวันที่ 27
กั น ยายน 2556 ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้ จึงมี ห มายส่ งส าเนาฎี ก าค าพิ พ ากษ าของหจก.หลวงบ ารุ ง ให้ แก่ ธ นาคารเมื่ อ เดื อ น
พฤศจิ กายน 2556 ทั้งนี ธ้ นาคารได้ ยื่นคาแก้ ฏีกาไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ปั จจุบันอยู่ระหว่ างการดาเนิ นการในชั้ นศาล
ฎีกา
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารเห็นว่าการยื่นฎี กาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและเป็ นไปได้ยากที่ หจก.หลวง
บารุ ง จะชนะคดี ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณี น้ ี
5.2 ข้ อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็ นโจทก์
นอกจากคดีดงั 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 ี สืบเนื่องจากกรณี ที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยได้
ทาสัญญาโอนสิ นทรัพย์กบั บสท. ต่อมาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวจึงเป็ นของธนาคารทหารไทย
ต่อมา บสท. ได้มีหนังสื อเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่มีเครื่ องจักรและ/หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่
ได้มีการจานาเป็ นประกัน เนื่ องจากหลักประกันที่ มีเครื่ องจักร และ/หรื อสิ นทรั พย์อื่นที่ ได้มีการจานาเป็ นประกันนั้นไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมิได้รับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่ งธนาคารได้มีหนังสื อโต้แย้งการที่ บสท. จะดาเนินการปรับลด
ราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่ งตัว๋ สัญญา
ใช้เงินจานวน 3 ฉบับ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท. เนื่ องจากบสท. ประสงค์จะปรับจานวนเงิ น
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และไถ่ถอนโดยการชาระหนี้บางส่ วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่ งมอบตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ซ่ ึ งมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ น
ผูอ้ าวัลให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารได้จดั ส่ งตัว๋ สัญญาให้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า บสท. กลับปฏิบตั ิผิด
สัญญา กล่าวคือ บสท. ไม่ยอมออกและส่ งมอบตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัลให้แก่ธนาคารแต่
อย่างใด
นอกจากนี้ เมื่ อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้น การใช้ห นี้ จานวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แ ก่
ธนาคารและปฏิ เสธการชาระหนี้ บางส่ วน พร้อมกับแจ้งยกเลิกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นฉบับหนึ่ ง ซึ่ ง บสท.ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
ดังกล่าวเพื่อชาระราคาสาหรับการรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพบางส่ วน โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้ อง บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคาพิพากษา โดย
มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใชัเงิ นจานวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มี กาหนดวันถึ งกาหนดใช้เงิ น วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ
เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคาร
ในฐานะผูร้ ับเงิน หากไม่ดาเนิ นการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงิ นจานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ ยนับแต่วนั
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 ในฐานะผูร้ ับ
เงิน หากไม่ดาเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวนประมาณ 12 ล้านบาท มีกาหนดวันถึงกาหนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2556 และชาระดอกเบี้ ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคารในฐานะผูร้ ับ
เงิน หากไม่ดาเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคานวณจากอัตรา
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากโดยเฉลี่ ยจนถึ งวันที่ ยื่นฟ้ องคดี เป็ นเงิ นประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นประมาณ 535 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาเป็ นคดีหมายเลขแดงที่ 1681/2553 ว่า ให้ บสท.ออกตัว๋ สัญญา
ใช้เงินจานวน 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 และชาระดอกเบี้ ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี ในอัตราเฉลี่ยของ
ดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็ นเงินบาทของธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โดยคานวณเป็ นรายไตรมาสตามปี ปฎิทิน ให้ กองทุนฟื้ นฟูฯ อาวัลตัว๋
สัญญาใช้เงินดังกล่าวส่ งมอบให้แก่ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิน กับให้ บสท.และ กองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนี ยม
แทนธนาคาร โดยกาหนดค่าทนายความ 200,000 บาท คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.
คาพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ยกคาขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนประมาณ
520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคานวณจากอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ ยื่นฟ้ องคดี เป็ นเงินประมาณ 15 ล้านบาท
รวมเป็ นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป โดยศาลเห็นว่าตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวมีวนั
ครบกาหนดใช้เงิ นตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ นระบุไว้แน่ นอนคื อในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และปั จจุบนั ธนาคารยังคงยึดถือตัว๋
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สัญญาใช้เงิ นไว้โดยยังไม่ส่ งมอบคื นให้ บสท. เมื่ อนับถึ งวันฟ้ องตัว๋ สัญญาใช้เงิ นฉบับดังกล่าวจึ งยังไม่ถึงกาหนดใช้เงิ น
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
พิ พ ากษากลับ โดยยกฟ้ องของธนาคาร ธนาคารยื่ นฎี กาค าพิ พ ากษาของศาลเมื่ อวันที่ 30 เมษายน 2557 ขณะนี้ ค ดี อ ยู่ใน
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

: ธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์ทุกประเภทตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน และประกอบกิ จการประเภทอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การทางการเงิ น
ตามที่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่ วยงาน
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 2558)

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

: 41,562,024,634 บาท

หุน้ สามัญ

: 43,749,499,615 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 2558 โดยถือหุน้ ไว้ต้ งั แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่าย
แล้วของบริ 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

3,026,940,256.70

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

29,449,384

13.86

295,596,041.86

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

40,620,000

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

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
11 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
12 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 เอ็น ดี กรุ๊ ป ฟี ดมิลล์ จากัด
10 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
นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หรื อ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
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6.2 ข้ อมูลสำคัณอืน่
6.2.1 กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือธนำคำรทหำรไทย
สแตนดำร์ ด แอนด์ พัวร์ ส (ปรับเพิม่ อันดับในเดือนพฤศจิกำยน 2556)
สกุลเงินต่ ำงประเทศ
Long-Term Counterparty
Short-term Counterparty
Senior Unsecured
Stand-Alone Credit Profile (SACP)
แนวโน้ ม
มูดสี้ ์ (ปรับเพิม่ อันดับในเดือนกันยำยน 2557)
สกุลเงินต่ ำงประเทศ
Bank Deposits
Baseline Credit Assessment
Adjusted Baseline Credit Assessment
Senior Unsecured MTN
แนวโน้ ม
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่ ำงประเทศ
Long-Term IDR
Short-Term IDR
Senior unsecured
Viability Rating
Support Rating
Support Rating Floor
ภำยในประเทศ
Long-Term
Short-Term
Subordinated Debt
แนวโน้ ม
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2558

2557

BBBA-3
BBBbb+
Stable

BBBA-3
BBBbb+
Stable

2558

2557

Baa2/P-2
ba2
ba2
(P)Baa2
Stable

Baa2/P-2
ba2
ba2
(P)Baa2
Stable

2558

2557

BBBF3
BBBbbb3
BB+

BBBF3
BBBbbb3
BB+

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

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

Stable

Stable
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ส่ วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมี ทุนจดทะเบี ยนจานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่ งเป็ นทุ นเรี ยกชาระแล้ว
จานวน 41,562,024,634.25 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 43,749,499,615 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust
Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund
7.1.3 จานวนหุ้นหรื อผลกระทบต่ อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ที่เกิด
จากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ออกโดย “บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
(Thai NVDR Company Limited)” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ือ NVDR สามารถ
รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการเงิ น (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุ นในหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนทุกประการไม่ว่าจะ
เป็ นเงินปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ยกเว้น กรณี การใช้สิ ท ธิ ออกเสี ย งเพื่ อ ลงมติ เกี่ ย วกับ การเพิ กถอนหุ ้น ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนาหุ น้ ของธนาคารไปออก NVDR เป็ นจานวนมาก จะ
ทาให้จานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของธนาคารลดลง และสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ครั้งหลังสุ ด เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2557 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มี หุ้นของธนาคารเป็ นหลักทรั พย์อา้ งอิงสาหรับการออกใบแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จานวน 3,817,747,540 หุ ้น หรื อคิ ด
เป็ นร้อยละ 8.726 ของหุ น้ สามัญที่ออกและชาระแล้วของธนาคาร อนึ่ ง จานวนหุ น้ ของธนาคารที่นาไปออก NVDR ไม่อยู่ใน
ความควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจานวนหุ น้ ที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.1.4 หลักทรัพย์ อนื่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทหลักทรัพย์
1. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB225A)
(วันที่ออก: 18 พฤษภาคม 2555
จานวน 9,400 ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

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

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2558 )
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9.4 ล้านหน่วย
9,400 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้
ธนาคาร
กสิ กรไทย

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
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
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ประเภทหลักทรัพย์
2. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (TMB225B)
(วันที่ออก: 25 พฤษภาคม 2555
จานวน 950 ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

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

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2558 )
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0.95 ล้านหน่วย
950 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้
ธนาคาร
กสิ กรไทย

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

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

4. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
(วันที่ออก : 9 มีนาคม 2558
จานวน 600 ล้านหยวน)

อัตราคงที่ ร้อยละ 5.50
ต่อปี

มีนาคม
2561

ไม่มี
หลักประกัน

600 หน่วย
600 ล้านหยวน

ธนาคาร
เอชเอสบีซี ,
ฮ่องกง

หุ ้ น กู้ด ั ง กล่ า วออกภายใต้โ ครงการEuro
Medium Term Note ของธนาคาร

ประเภทหลักทรัพย์

(ณ 31 ธันวาคม2558 )

(ประมาณ 3,327 ล้าน
บาท)
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ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
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ประเภทหลักทรัพย์
5. ตัว๋ แลกเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

2.15 - 4.50

2559

-

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2558 )
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15 ล้านบาท

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

-

-
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น
)1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุ ด ทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นครั้ งล่าสุ ด เมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2558 เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2557 มีดงั นี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นสามัญ )หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.976

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.077

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

3,817,747,540

8.726

4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

1,239,061,300

2.832

5. CHASE NOMINEES LIMITED

1,114,821,876

2.548

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

1,086,941,139

2.484

7. DBS BANK LTD
8. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ

780,000,000

1.783

702,000,000

1.605

9. กองทัพบก

546,499,860

1.249

10. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (EQ-TH)

388,026,100

0.887

ที่มา :

ข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 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 )Largest Shareholders’ Agreement)
เงื่อนไขในการเข้าถือหุ น้ ธนาคารโดย ING Bank N.V. ตามมติรับทราบโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเดือนพฤศจิกายน
2550
ก. ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ตราบเท่าที่ ING Bank N.V.
และกระทรวงการคลังถือหุ น้ ในธนาคารมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่ ออกจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร คณะกรรมการ
ชุ ดย่อยของธนาคารจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่ านซึ่ งได้รับการเสนอชื่ อโดยING Bank N.V. และ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่ อโดยกระทรวงการคลัง ในกรณี ที่สัดส่ วนการถือหุ ้นในธนาคารของ ING
Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังลดต่ าลงกว่าร้อยละ 10 ของหุ ้นที่ ออกจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร การดารงไว้ซ่ ึ ง
จานวนผูแ้ ทนขั้นต่าของ ING Bank N.V. หรื อกระทรวงการคลังในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. และกระทรวงการคลัง เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 2 รายแรก (เว้นแต่ ING Bank N.V.
และกระทรวงการคลังจะตกลงเป็ นอย่างอื่น) ING Bank N.V. และกระทรวงการคลังต้องร่ วมกันเสนอชื่ อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารของธนาคารและ ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ที่สุดของธนาคาร (โดยไม่นับกระทรวงการคลัง) ING Bank N.V. มี สิทธิ เสนอชื่ อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้าน
ส่ วนที่ 2 หน้า 89

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
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ปฏิบตั ิการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารลูกค้ารายย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งการแต่ งตั้งบุ ค คลดังกล่าวต้องได้รับมติ เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการของ
ธนาคาร
ค. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. ยังถือหุ น้ ในธนาคารในสัดส่ วนร้อยละ 10 หรื อมากกว่าของหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน มาตรฐานและนโยบายด้านสิ นเชื่ อและการให้
สิ นเชื่ อ ซึ่ งใช้เป็ นการทั่วไปในกลุ่มของ ING Bank N.V. ทั้งนี้ เท่ าที่ กฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อกาหนดของหน่ วยงานที่
กากับดูแลของธนาคารอนุ ญาตให้ทาได้ อนึ่ ง ING Bank N.V. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ที่สาคัญ
ของธนาคาร นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจ
หลักของธนาคาร
ง. ING Bank N.V. จะส่ งตัวแทนเป็ นกรรมการของธนาคารจานวน 3 ท่าน ซึ่ งไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดและไม่สามารถควบคุมการออกเสี ยงลงคะแนนของที่ ประชุ มคณะกรรมการได้ นอกจากนี้ ING Bank N.V. อาจจะ
แต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อปฏิบตั ิงานในฝ่ ายบริ หารในธนาคาร
7.3 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจ
7.3.1 ข้ อ ตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริ ษัท เอฟดับ บลิวดี ประกันชี วิต จากัด )มหาชน) ในด้ านธุ รกิจ
ประกันชีวติ
ในปี 2550 ธนาคารได้เข้าทาสัญญาเป็ นนายหน้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต ให้แก่ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต
จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน))
สรุ ป สั ญญาแต่ งตั้ งธนาคารเป็ นนายหน้ าจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกั น ชี วิ ต 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 ายผลิตภัณ ฑ์ประกันชี วิต และธนาคารตกลงรั บ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เป็ นนายหน้าจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตตามข้อกาหนดเงื่อนไขและข้อกาหนดของ
ประกันชีวิต
สัญญา
(2) หน้ าที่ของบริษทั
 จัดทาวิจยั เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจประกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 รับประกันชีวิตของผูป้ ระกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละผลิตภัณฑ์
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การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
 สนั บ สนุ น ให้ ธ นาคารและพนั ก งานของธนาคารในการเป็ นนายหน้ า จ าหน่ า ย
ผลิ ตภัณ ฑ์ข องบริ ษ ทั ผ่านธนาคารให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องทางการที่ เกี่ ยวข้อ ง
ทั้งหมด
 มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานของธนาคาร
 ให้การสนับสนุ นและให้ความร่ วมมื อกับธนาคารในด้านการตลาด โปรโมชั่น เช่ น
ข้อมูลลูกค้า รายงานต่างๆ
 ให้บริ การดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเหมาะสม
 พัฒนาแผนดาเนินธุรกิจระยะกลางร่ วมกับธนาคาร
(3) หน้ าที่ของนายหน้ าประกันชีวิต
 จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตผ่านช่องทางการจัดจาหน่ าย ของธนาคาร และจัดสรร
ฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคารรวมถึ งข้อมูลอื่ นๆ ของธนาคาร และผลิตภัณ ฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันชี วิตของธนาคารให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์
การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า นโยบายของธนาคารด้านการควบคุมภายใน การ
บริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
 จัดโปรโมชัน
่ และกิจกรรมทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
 พัฒ นาแผนธุ รกิ จระยะกลางร่ วมกับบริ ษท
ั และจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ ทาให้
แผนธุรกิจดังกล่าวประสบความสาเร็ จ
(4) Operation Committee
 คู่ สั ญ ญาจะจัด ตั้ง Operation Committee มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การภายใต้
สัญญานี้ คณะกรรมการจะมี ท้ งั หมด 8 ท่ าน โดยแต่ ละคู่สัญญาคัดเลื อกมาฝ่ ายละ 4
ท่าน โดยสมาชิกของ Operation Committee มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
 Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน
(5) เงือ่ นไขในการมีผลบังคับใช้ ของสั ญญา
 ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ
 การอนุ ม ัติ ข ้อตกลงนี้ โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ื อหุ ้ น ของธนาคาร (ในการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้ นของธนาคารประจาปี 2551) ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
 ภายหลัง ING และ ISH เข้าซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็ จสิ้ นแล้ว และ
 ทาการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE ในการเป็ นตัวแทนธุรกิจประกันชิวิตผ่านธนาคาร
(6) การยกเลิกสั ญญา
สัญญาฉบับ นี้ ผ ลบังคับใช้ 10 ปี กรณี ที่ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดต้องการเจรจาต่ อรองเงื่ อนไขใน
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การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
สัญญา จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนขึ้นปี ที่10 ของอายุสญ
ั ญา ถ้าเจรจาตก
ลงเงื่อนไขกันไม่ได้ภายในปี ที่ 10 ถือว่าสัญญาสิ้ นสุ ดลง ณ สิ้ นปี ที่ 10 หากคู่สัญญาไม่มี
การแจ้งความประสงค์ขอเจรจาเงื่อนไขสัญญาก่อนขึ้ นปี ที่ 10 สัญญาจะได้รับการต่ออายุ
อัตโนมัติออกไปอีก 10 ปี
(7) ข้ อจากัดในการทาธุรกิจ
ธนาคารหรื อกลุ่มของธนาคารจะไม่ดาเนิ นการในการเป็ นพันธมิตรด้านธุ รกิจประกันผ่าน
ธนาคาร กับบริ ษทั ประกันชี วิตอื่นๆ ในประเทศไทย เว้นแต่เป็ นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้
ในสัญญา

7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ตั้งแต่ เมษายน 2557 ธนาคารได้เริ่ มนโยบาย Open Architecture ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์
กองทุ น รวมที่ ค รบถ้วน และหลากหลาย เพื่ อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลื อกลงทุ น ได้เหมาะสมความต้องการ และ
ความสามารถในการยอมรับความเสี่ ยงของลูกค้า ในปี 2558 ธนาคารเป็ นผูส้ นับสนุนการจาหน่าย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยน
การถื อหน่ วยลงทุ น ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น รวมทั้งสิ้ น 5 บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น
ทหารไทย จากัด 2) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด 3) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดีน
(ประเทศไทย) จากัด 4) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล (ประเทศไทย) จากัด และ 5) บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยบริ ษทั จัดการแต่งตั้งธนาคารให้เป็ นผูส้ นับสนุ นการจาหน่ าย รับซื้ อคื น และสับเปลี่ ยนการถือหน่ วยลงทุ น
หรื อให้ ค าปรึ กษา ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขและข้อ ก าหนดของสั ญ ญา รวมทั้ง เป็ นไปตามข้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกาหนดการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคานึ งถึง ผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร
ตลอดจนเงื่ อนไขต่ างๆ ของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผลของธนาคารต้องเป็ นไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิ น ลงวันที่ 3
สิ งหาคม 2551 ที่ กาหนดว่า ในระหว่างเวลาที่ สถาบันการเงิ นยังไม่ได้ตดั สิ นทรั พย์ที่เสี ยหายออกจากบัญชี หรื อยังกันเงิ น
สารองสาหรับสิ นทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสี ยหายและไม่เสี ยหายไม่ครบทั้งจานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรื อ
เงินตอบแทนอื่นใดแก่ผถู ้ ือหุน้ มิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การบันทึ กบัญ ชี ของสถาบันการเงิ น หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ กาหนดว่าสถาบัน
การเงินไม่ควรนากาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง หรื อไม่มีกระแสเงินสดรับจริ งมาใช้ในการจ่ายเงินปั นผล เช่น กาไรที่เกิดจากการตี
ราคาหลักทรั พ ย์เพื่ อค้า (Mark to Market) และกาไรที่ เกิ ดจากการโอนเปลี่ ยนประเภทสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น เป็ นต้น และ
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สถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้ อขายจริ ง ซึ่ งมีผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไรสู งกว่า
หรื อขาดทุนต่ากว่ากรณี ปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่
มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้ อคืนหรื อมีสิทธิ ซ้ื อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2555 ซึ่ งจะเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ธนาคารดารงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation
buffer) เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าของธปท. ทั้งนี้ ใน
การดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มข้างต้นนั้น หากธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ให้ธนาคารพาณิ ชย์เก็บสะสมเงินกาไรสุ ทธิ บางส่ วนหรื อทั้งหมดตามสัดส่ วนที่กาหนด โดย
จากัดวิธีการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ของธนาคารพาณิ ชย์ (Earning distribution)ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล แม้วา่ จะยังไม่มีผลบังคับใช้
จนกว่าจะถึงปี 2559 อย่างไรก็ตาม ธนาคารมุ่งที่ จะดารงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่ สูงกว่าเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่มที่ ตอ้ งดารง
เพิ่มเติม ตามแผนการดารงเงินกองทุนของธนาคาร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั นั้น เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ผู ้
ถือหุ น้ เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการและแผนงานธุ รกิจของแต่ละ
บริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ างการจัดการ

8.1 โครงสร้ างองค์ กร
31 ธันวาคม 2558

2
1 -2

Operational
Excellence

1-2

Portfolio

CRBO

CWBO
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8.2 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 คน โดยเป็ นกรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 7 คนกรรมการอิสระจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก ธีรชัย นาควานิ ช (1)
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

4. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (2)

6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (3)
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

8. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ (4)

10. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (5)

ตาแหน่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง

วาระการดารงตาแหน่ ง
(ปี -เดือน)

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
• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

5 มิ.ย. 2556
2 พ.ย. 2558
28 ธ.ค. 2550

2 ปี 7 เดือน
2 เดือน
8 ปี

การเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการ
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
12/13
0/3
12/13

10 ม.ค. 2557

1 ปี 11 เดือน

13/13

10 เม.ย. 2558

9 เดือน

9/10

1 ก.ย. 2558

4 เดือน

5/5

23 ก.พ. 2555

3 ปี 10 เดือน

12/13

28 ธ.ค. 2550

8 ปี

9/13

1 มิ.ย. 2558

7 เดือน

8/8

1 ก.ย. 2547

11 ปี 4 เดือน

12/13

12 ก.พ. 2559

-

-
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12. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง

วาระการดารงตาแหน่ ง
(ปี -เดือน)

• กรรมการ
• กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
• กรรมการในคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง
• กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

14 ก.ค. 2551

7 ปี 6 เดือน

การเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการ
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
13/13

หมายเหตุ
(1)
พลเอก ธี รชัย นาควานิ ช ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล อนุ มตั ิโดยที่ประชุ มคณะกรรมการธนาคารครั้งที่
10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(2)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายราเชนทร์ พจนสุ นทร อนุ มตั ิโดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
(3)
นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางซุ ย-อิม อึง อนุ มตั ิโดยที่ประชุ มคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558
(4)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุ มตั ิโดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
(5)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายนคร ทองประยูร อนุ มตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมี นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมี การประชุ มการเดื อนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่ วน ธนาคารอาจจัดให้มีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนธนาคาร
นายรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรื อ นายบุ ญ ทักษ์ หวังเจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร หรื อ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิ บัติ ห น้าที่ ตาม “หลักความรั บ ผิ ด ชอบ” “หลัก ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ” และ “หลักความระมัด ระวัง ” ตาม
กฏหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสี ยและเหตุอนั ก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสี ยนั้น รวมถึงกาหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ
ในการควบคุ มและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้ นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรื อ
องค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6. รับข้อมูลการบริ หารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย ทั้งนี้ เป็ นหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
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7. ไม่เข้าร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคาร
มีส่วนได้เสี 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 หารจัดการและการดาเนิ นงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร(Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนิ นการตามกลยุทธ์ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร และติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ
นาวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจเป็ น
ประจาทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1. อนุมตั ิ กลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารในภาพรวม 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
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 อสารและการติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับเป้ าหมายของธนาคาร
3. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดาเนินการเพื่อให้
ธนาคารดารงความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานที่กากับดูแล
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4. ให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด และวงเงินสิ นเชื่อแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ในกรณี ที่ได้รับอนุญาตหรื อต้องปฏิบตั ิ
ตามกฏเกณฑ์ที่กาหนด
ด้ านการจัดการองค์ กร
1. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและการตัดสิ นใจ
เชิงกลยุทธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการทาหน้าที่และให้คาปรึ กษาในเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลกิจการธนาคาร รวมถึงเรื่ องการเสนอชื่อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร
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
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่ วงที่ ทาให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ ตน หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หรื อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิไว้
8.3 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูบ้ ริ หารของธนาคาร (ตามคานิ ยามของ ก.ล.ต.) ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร จานวน 26 คน
ดังนี้
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1
2
3
4
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ชื่อ - สกุล
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ
นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นาย ปิ ติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ

5

นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง

6

นาย ลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบัตกิ าร

7
8
9
10

นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
นางสาว แวววลัย วัฒนา
นาย จิรศักดิ์ จันทรโชติ
นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน
นาง สุ นทรี ชีวะพัฒน์
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารอานวยการบริ หารเงิน และผูจ้ ดั การสาขา
Cayman
นาย เมธ กนกพิบูล
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
นาย ธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ
ผูอ้ านวยการ, ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน
นางสาว วารี ธัญมงคลสวัสดิ์
รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้างบการเงิน
นาง กมลมาลย์ สถาวร
รองผูอ้ านวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส
นางสาว ภาวิณี ชยาวุฒิกลุ
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป
นาง จาริ ณี ยิม้ อุดม
รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี
นางสาว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร
นางสาว พิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณ ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
กร
ลูกค้าธุรกิจ
นาย พรชัย ประกอบวณิ ชกุล
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ลูกค้ารายย่อย
นาง สุ ภาวดี วุฒิเทียร
รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร
นาย สุ รินทร์ มัธยธนา*
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับธนาคาร
นางสาวรจนา รัตนอุบล
ผูอ้ านวยการ, เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร
นางสาว สุ ภาภรณ์ เตชะโชควิวฒั น์ ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
นาย เฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน
นาย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง
ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน

*เกษียณอายุต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
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8.4 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั (รายละเอียดข้อมูล
ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ทางาน และประวัติการเข้ารับการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้านเลขานุ การบริ ษทั ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนดและ
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลติดตามการดาเนิ นงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ าย
จัดการ และธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่างๆของทางการที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับของ
ธนาคาร รวมทั้งสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุ ดย่อย ฝ่ ายจัดการ และธนาคาร
เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
(1) ควบคุ มและกากับดูแลให้ธนาคารดาเนิ นธุ รกิ จในภาพรวมให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ กฎเกณฑ์
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสื อรับรอง บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสื อมอบอานาจ เป็ นต้น
(3) ผลักดันแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทานโยบาย และมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
(4) งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person)
2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
(1) เป็ นที่ปรึ กษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
(2) ดูแล และควบคุ มให้ดาเนิ นการเรื่ องการประชุ มคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ ต้ งั
โดยคณะกรรมการธนาคารให้ มี ก ารปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตามข้อ ก าหนดของกฎหมาย ข้อ บัง คับ ธนาคาร กฎบัต รของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
(3) เป็ นเลขานุ การในการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ด ย่อยอื่ น ๆ ตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร รวมถึงจัดทารายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุ ม
ต่อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
(4) ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณี มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ /
กรรมการครบวาระ ตามข้อกาหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
(5) สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ธนาคาร ตามข้อกาหนดของทางการอยูเ่ สมอ
(6) ดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ
(7) ส่ งเสริ มการพัฒนากรรมการ
(8) จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
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(9) ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่ องการประกันความ
รับผิดของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
(1) กากับดูแลการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ดูแลเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้
8.5 การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2558 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
สิ นเชื่อ
ความเสี่ ยง
บรรษัทภิบาล
จานวนการประชุมตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 58
13
14
14
14
12
18
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
12/13
(1)
2. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
8/9
(2)
3. พลเอก ธีรชัย นาควานิช
0/3
4. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
12/13
13/14
12/14
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
5. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
6. นายราเชนทร์ พจนสุนทร (1)
7. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (3)
8. นางซุย-อิม อึง (1)
(Ms.Swee-Im Ung)
9. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล (4)
10.นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
11. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
12. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ (5)
13. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
14. พลเอก กมล แสนอิสระ (1)
15. นายนคร ทองประยูร (1)
16. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

13/13
3/3
9/10
7/8
5/5
12/13
9/13
8/8
12/13
2/3
5/6
13/13

13/14
5/5
8/9

14/14
11/14

3/3
8/9
8/8
3/3

4/5
18/18

7/7

12/12

10/12

13/18

14/14

9/9
12/14

10/11

14/14

2/3
8/8
13/14

(1)

ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
พลเอก ธีรชัย นาควานิ ช ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(2)
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(3)

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายราเชนทร์ พจนสุ นทร อนุ มตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
(4)
นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางซุ ย-อิม อึง อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558
(5)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 12/2558 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2558 นายฟิ ลลิ ป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุ มผ่าน
ระบบ Skype
(2) นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2558 8/2558 12/2558 นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(3) นางซุย-อิม อึง เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 5/2558 7/2558 10/2558 นางซุย-อิม อึง ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Teleconferencing
(4) นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 15/2558 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

ข้ อมูลเพิม่ เติม
ที่ประชุ มคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติ แต่งตั้งนายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
เป็ นกรรมการแทนนายนคร ทองประยูร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
8.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รับ มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลัก ษณะเที ยบเคี ย งได้กับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการได้ค านึ งถึ งความเพี ยงพอและจู งใจในการสรรหากรรมการที่ มี
คุณภาพ และคงรักษากรรมการที่ ดีให้สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความตั้งใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
ธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลจะพิ จารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
ประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจาตาแหน่ง (Retaining Fee)
 กรรมการที่ดารงตาแหน่งจะได้รับเงินประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)  กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับทุกคณะที่ดารงตาแหน่ง
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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

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและกรรมการผู ้
แทนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด
ในกรณี ที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทน
รวมให้อยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนินงานปี 2557 ใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาจัดสรร
เงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank
N.V. จะไม่รับเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2558 ธนาคารได้จ่ายค่ าตอบแทนให้แก่ กรรมการเป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ น 28,078,800.00 บาท และเงิ นโบนัส
จานวนทั้งสิ้ น 13,103,629.29 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1/
(ถึง 25 มิถุนายน 2557)
3. พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล1/

รายละเอียด
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จานวน 4,080,000 บาท และเงินโบนัสจานวน
1,998,858.71 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 666,286.23 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 816,000 บาท และเงิ นโบนัสจานวน
111,047.71 บาท
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รายชื่อกรรมการ
(ถึง 30 กันยายน 2558)
4. พลเอก ธีรชัย นาควานิช2/
(ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2558)
5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas)
6. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
7. นายราเชนทร์ พจนสุนทร1/
(ถึง 9 เมษายน 2558)
8. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ3/
(ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558)
9. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

10. พลเอกกมล แสนอิสระ1/
(ถึง 9 เมษายน 2558)

รายละเอียด
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 128,000 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 4,773,600 บาท และเงิน
โบนัสจานวน 1,332,572.47 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน
2,587,200 บาทและเงินโบนัสจานวน 1,332,572.47 บาท
ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าล และกรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง จานวน
953,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,332,572.47 บาท
ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าล และกรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง จานวน
2,338,800 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิ น เชื่ อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริ ห าร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 4,266,000 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,332,572.47 บาท
ได้รั บ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 442,400 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,332,572.47 บาท

11. นายนคร ทองประยูร 1/
(ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558 ถึง 30
กันยายน 2558)

ได้รั บ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 918,000 บาท

12. นายอมร อัศวานันท์ 1/

ได้รับเงินโบนัสจานวน 999,429.35 บาท

13. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์4/
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558)

15. นางซุย-อิม อึง1/
(Ms.Swee-Im Ung)
(ถึง 30 สิ งหาคม 2558)

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร กรรมการใน
คณะกรรมการสิ นเชื่ อ และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน 2,110,600
บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 2,516,400
บาท และเงินโบนัสจานวน 1,332,572.47 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่ อ จ านวน 2,148,800 บาท และเงิ น โบนั ส จ านวน
1,332,572.47 บาท

16. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล5/

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

14. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
(ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)
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รายชื่อกรรมการ
17. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
18. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
หมายเหตุ:

1/
2/
3/
4/
5/

รายละเอียด
ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของธนาคาร

ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
พลเอก ธีรชัย นาควานิ ช ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารแทนพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์ โกศล โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารแทนนายราเชนทร์ พจนสุ นทร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารแทนนายอมร อัศวานันท์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
นายโยฮันเนส คริ เซล ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารนางซุย-อิม อึง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558

ข้ อมูลเพิม่ เติม
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็ นกรรมการแทน นายนคร ทองประยูร โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ และสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
- ไม่มี –
8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูบ้ ริ หารจานวน 26 คนของธนาคาร (ตามคานิ ยามของสานักงาน
ก.ล.ต.) ได้รั บ ค่ าตอบแทนรวมเป็ นมูล ค่ า 265 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น เดื อ น โบนัส กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ ราย
แรกนับต่ อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งเที ยบเท่ าผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารรายที่ สี่ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารในงานบัญชี หรื อการเงินที่ เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเที ยบเท่า และเจ้าหน้าที่ ใน
งานบัญชีหรื อการเงินที่อาจล่วงรู ้ขอ้ มูลทางการเงินก่อนคนอื่น)
ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 ได้สิ้นสุ ดลงเมื่อปี 2557 แต่ยงั คงมีผบู ้ ริ หารบางส่ วนที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นใน
ปี 2558 จากผลการดาเนิ นงานของปี 2555 - 2557 รวมทั้งยังคงมีหุน้ คงเหลือที่ยงั รอการจัดสรรจนถึงปี 2561 ซึ่ งวัตถุประสงค์
ในการจัดสรรหุ น้ เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มคุณภาพการทางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจ
ในระยะยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสิ นใจและดาเนิ นการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของธนาคารอย่างมี
นัยสาคัญ
8.7

บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจานวน 9,270 คน แบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
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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
Operational Excellence
ปฏิบตั ิการและบริ การ
ควบคุมด้านปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
พัฒนาช่องทางการบริ การธนาคาร
ธุรกิจสาขา
บริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
บริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
กลยุทธ์และช่องทางบริ การดิจิตอล
ส่ งเสริ มการตลาดลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
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1
13
64
31
18
70
10
1
1
18
101
39
1
39
214
286
30
675
32
1
772
16
4345
4
5
96
63
77
1
5
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สายงาน
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 าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ 2
บริ หารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริ หารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี
บริ หารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี
บริ หารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ธุรกิจตลาดเงิน
บริ การลูกค้าธุรกิจและบริ หารช่องทางการค้า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจ 2
วาณิ ชธนกิจและตลาดทุน-ตราสารหนี้
ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
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68
42
116
19
28
137
120
61
80
31
18
1
40
151
150
27
161
378
112
22
6
1
12
52
73
22
27
38
50
2
39
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สายงาน
ธุรกรรมระหว่างประเทศ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2
จานวนรวมทั้งหมด

จานวนพนักงาน (คน)
31
16
21
47
42
9,270

8.7.2 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2556-2558 พนักงานของธนาคาร มีจานวนทั้งสิ้ น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,015 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 8,856 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,270 คน
8.7.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2558
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

จานวนคดี

7
2
5
-
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ประเภทคดี

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 งขอให้ แ ก้ไ ขผลการประเมิ น ผลงานปี
2549
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.6 เรื่ องขอให้จ่ายค่าทางานวันหยุดพักผ่อน
ประจาปี
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
จานวนคดี

1
1
17
8
9
4
2
2
2
2
4

สถานะ

ไม่มี

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

2
2
4

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

4

ไม่มี

8.7.4 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีวา่ พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ธนาคารจึงให้ความสาคัญในการดูแลให้พนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน ให้ได้รับ
ผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และให้ได้รับสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม และ
อยูใ่ นระดับที่ทดั เทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กบั พนักงาน
ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นเดื อนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิ งานให้มี
ความเหมาะสมกับการจ่ายของตลาดและให้เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อ
ตอบแทนการทางาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือการทางานต่างภูมิลาเนา เงินช่วยเหลือกรณี ที่ทางานบนพื้นที่เกาะ และพื้นที่เสี่ ยงภัย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเงิ นช่ วยเหลื อเพื่ อตอบแทนการทางานส าหรั บพนักงานสาขาที่ เปิ ดให้บริ การ 7 วัน /


ส่ วนที่ 2 หน้า 109

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สัป ดาห์ เป็ นต้น โดยที่ ธนาคารมี การทบทวนถึ งความเหมาะสมในการจ่ ายเพื่ อให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ทัว่ ทั้งธนาคาร
นอกจากนี้ ยังได้มีการเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
โดยที่ ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานพนักงานประจาปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจาปี ตาม
ผลงานประจาปี ในปี 2558 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดื อน ค่าครองชี พ เงิ นรางวัล เงิ น
ช่วยเหลือการทางานต่างภูมิลาเนา ค่าทางานล่วงเวลา โบนัส และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 7,899 ล้านบาท
เงินช่ วยเหลือประเภทอืน่
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น กรณี พนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮจั จ์ รวมทั้ง
มอบทุ นการศึ กษาบุ ตรพนักงาน และในกรณี ที่พนักงานหรื อบุ คคลในครอบครัวเสี ยชี วิต ธนาคารได้จ่ายเงิ นช่ วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้น


กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน ซึ่ งจด
ทะเบียนแล้ว ควบคุมกากับดูแลการบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ ายนายจ้างซึ่ งมาจากการ
แต่ งตั้ง และกรรมการฝ่ ายลู กจ้า งซึ่ งมาจากการเลื อ กตั้งโดยสมาชิ กกองทุ น เพื่ อส่ งเสริ ม ให้พ นัก งานสะสมเงิ น ออมตาม
อัตราส่ วนที่ ตอ้ งการส่ วนหนึ่ งและธนาคารส่ งสมทบตามอัตราส่ วนตามอายุงานของพนักงานส่ วนหนึ่ ง และมี รูป แบบการ
จัด การกองทุ นแบบ Employee’s Choice โดยพนักงานสามารถเลื อกจ่ ายเงิ นสะสมเข้ากองทุ นได้ในอัต ราร้ อยละ 2-10 ของ
เงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อ
เป็ นเงินก้อนสุ ดท้ายในการยังชีพด้วยความมัง่ คงหลังเกษียณอายุการทางานของพนักงาน




สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอืน่
o สวัสดิการรั กษาพยาบาล ธนาคารจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับพนักงานในรู ปแบบการประกันสุ ขภาพ
รักษาพยาบาลโดยผ่านบริ ษทั ประกันที่ มีมาตรฐานการบริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพให้บริ การและคาแนะนาแก่
พนักงานให้ได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตก
รรม นอกจากนั้น ธนาคารยังจัด ให้มีการตรวจสุ ข ภาพประจาปี ให้กับ พนักงานทุ กระดับ ซึ่ งเป็ นการดู แ ล
สุ ขภาพพนักงานในเชิ งการป้ องกัน โดยในปี 2558 ทางธนาคารได้เพิ่ มรายการการตรวจสุ ขภาพประจาปี
ให้กบั พนักงานที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านๆ มา โดยพิจารณาจากช่ วงอายุของพนักงานและความสี่ ยงที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นจากสภาพแวดล้อมการทางานบางตาแหน่ งงานประกอบการพิ จารณา รวมทั้งจัดให้มีห้อ ง
พยาบาลที่ สานักงานใหญ่และอาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะโรคหมุนเวียนมา
ตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพให้กบั พนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตี ยงผูป้ ่ วยรองรับการเจ็บป่ วย
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับพนักงานระหว่างการปฏิบตั ิงาน
o การทาประกันชีวิต การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุ ขภาพที่ เหมาะกับความต้องการที่
แตกต่างของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่อให้พนักงานมีความมัน่ คงในชี วิต
การทางานกับธนาคาร คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งในและนอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชี วิต
ให้กบั พนักงานที่ ป ฏิ บัติงานในพื้ นที่ เสี่ ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส และ
สงขลา รวมถึงเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบตั ิเหตุเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
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o สิ นเชื่ อสวัสดิการพนั กงาน ธนาคารได้ให้การช่ วยเหลื อด้านการเงิ นแก่ พนักงานโดยจัดสวัสดิ การสิ นเชื่ อ
พนักงานทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันโดยยึดหลักการให้บริ การ กระบวนการทางานและ
คุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคี ยงกับลูกค้าของธนาคารรวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานยึดมัน่ ด้านวินยั ทางการเงิ น
เช่น สิ นเชื่ อสวัสดิการ TMB Care ประกอบด้วย สิ นเชื่ อเพื่อการศึกษาบุตร และสิ นเชื่ อประสบภัยพิบตั ิ เป็ น
ต้น โดยสวัสดิการนี้จะจัดให้แก่พนักงานกลุ่มที่เข้างานก่อน 1 ตุลาคม 2555 เท่านั้น
o กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่ วม
กิจกรรมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกีฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็ นการ
สร้ างสมดุ ลให้กบั การทางานและชี วิตส่ วนตัว รวมทั้งมี การปรั บปรุ งสถานที่ ในส านักงานใหญ่ เป็ นห้อ ง
สาหรับเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
o ห้ องอาหาร เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน ธนาคารจึงได้จดั ห้องอาหารสาหรับพนักงาน ณ อาคาร
สานักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในสภาพแวดล้อมที่ดี
o ห้ องสมุดธนาคาร เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู ้ ธนาคารได้จดั ให้มีหอ้ งสมุด เพื่อ
บริ การหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรี ยนรู ้
8.7.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรี ยนรู ้ของพนักงาน โดยตั้งแต่วนั แรกเมื่อเริ่ มงานกับ
ธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โครงสร้างองค์กรและระบบงาน
สาคัญ ซึ่ งช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เพื่ อให้มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความเป็ น
ผูน้ า (Leadership Competency) บนพื้ นฐานวัฒ นธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB Way) เป็ นเรื่ องที่ มี
ความสาคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผูม้ ีศกั ยภาพสูง (Talent Development) ซึ่ งธนาคารดาเนินการอย่างครบวงจร เริ่ มจากการ
กาหนดหลักเกณฑ์และคุ ณสมบัติ การสรรหาผูม้ ีศกั ยภาพสู งจากบุ คคลากรภายในธนาคาร การพัฒนาและติ ดตามผลโดย
ดาเนิ นการร่ วมกันระหว่างทรัพยากรบุคคลและผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน
กับองค์กร นอกจากนั้น ยังมีการเตรี ยมแผนรองรับผูส้ ื บทอด (Succession Plan) ในตาแหน่งงานสาคัญ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพื่อสร้างความต่อเนื่ องในการปฏิบตั ิงาน และป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้ นกับคุณภาพในการให้บริ การ ทั้งยังได้พิจารณา
แต่งตั้งกลุ่มผูบ้ ริ หารที่อยูใ่ นแผนนี้ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
ธนาคารถื อ ว่ า การลงทุ น เพื่ อ พัฒ นาพนั ก งานดัง กล่ า ว เป็ นการลงทุ น ระยะยาวเพื่ อ เพิ่ ม พู น และพัฒ นาขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ และพฤติ ก รรมที่ เหมาะสม โดยได้จัด หลัก สู ต รฝึ กอบรมที่ มี วิ ท 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
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 การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นา (Core and Leadership Competency) หลังจากที่ธนาคารได้นาระบบ
พัฒ นาบุ คลากรโดยอิ งจากสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะผูน้ า (Leadership Competency) และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งงาน (Functional Competency) มาเป็ นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแล้ว ในปี 2557 ธนาคารได้พฒั นาเส้นทาง
การเรี ยนรู ้ (Training Roadmap) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ โดยนา
ปั จจัยสาคัญๆ คื อ พฤติ กรรมที่ องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความชานาญที่ จาเป็ น (Required Skills) และ
ระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหาหลักสู ตรที่พนักงานแต่ละระดับจาเป็ นต้อง
ได้รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณานาวิธีการพัฒนา (Development Methods) ทั้งการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง เรี ยนรู ้จาก
ผูอ้ ื่น การเรี ยนในห้องเรี ยน(classroom training) และ E-Learning เป็ นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิ ทธิ ผล
สูงสุ ด ตามโมเดล 70:20:10 (ภาพประกอบ)

ในการพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารให้ เข้า ใจถึ งวัฒ นธรรมของธนาคารที่ มุ่ งมั่น ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า (Focusing on Customer)
ธนาคารจึงเลือกวิธีการให้ผบู ้ ริ หารระดับหัวหน้างานขึ้นไป ได้มีประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม First Hand Day โดยหัวหน้า
งานจะได้เรี ยนรู ้การส่ งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า ได้สัมผัสและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง เพื่อนามา
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลดีโดยตรงต่อลูกค้าธนาคาร
ส าหรั บ การฝึ กอบรมในห้ อ งเรี ย น หรื อ Classroom Training ธนาคารได้ก าหนดแผนเส้ น ทางการอบรมเป็ น
มาตรฐานให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่ อสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน และเพื่ อส่ งเสริ มให้พนักงานของเราได้
พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ า
- การพัฒ นาบุ คลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสู ตรต่ างๆ ตาม
เส้น ทางการเรี ย นรู ้ แล้ว ธนาคารยังได้จัด การฝึ กอบรมพนักงานในหลักสู ต รที่ จาเป็ นเพื่ อการปฏิ บัติ งานต่ างๆ อาทิ การ
วิเคราะห์สินเชื่ อ ความรู ้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผล
- การปรั บปรุ งกระบวนการทางาน จากการที่ ธนาคารได้นาหลักการและแนวคิ ดในการจัดการเพื่อบริ หาร
คุณภาพ “Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้
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ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึงได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องเหล่านี้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทัว่ ทั้งองค์กร
- การบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงในการปฏิบัติงาน ธนาคารค านึ งถึ งการบริ หารจัด การความเสี่ ย ง ซึ่ งจะมี
ผลกระทบทั้งต่ อลูกค้า ต่อชื่ อเสี ยงของธนาคารและผูเ้ กี่ ยวข้อง จึ งจัดให้มีการอบรมหลักสู ตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning
อาทิ Corporate Operational Risk Management, IT Risk Awareness เป็ นต้น ซึ่ งพนักงานของเราที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นพื้นที่ต่างๆ
ทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรี ยนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการได้
ผลของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ในปี 2558 พนักงานได้รับการอบรมในห้องเรี ยน
โดยเฉลี่ยคนละ 30 ชั่วโมง และการเรี ยน E-Learning โดยเฉลี่ยคนละ 5 ชัว่ โมง ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นการพัฒนา
และยกระดับการเรี ยนรู ้ของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งผลดีโดยตรงต่อธุ รกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
 การนาระบบการจัดการด้ านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management – HCM) ออนไลน์ มาใช้ เพือ่ การ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานสามารถพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าของตนเองให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานที่ กาหนด ตลอดจนเสริ มสร้างศักยภาพในการทางานของตนเองได้อย่างเต็มที่ ธนาคารจึงนาเครื่ องมือสาคัญ
คือ ระบบ HCM เข้ามา เพื่อช่วยให้พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกระดับ สามารถประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ เปรี ยบเที ยบกับ
ระดับและความคาดหวังขององค์กร และเมื่อต้องการเพิ่ มเติ มสมรรถนะ พนักงานสามารถใช้ระบบนี้ ในการวางแผนการ
พัฒนาตาม Training Roadmap ที่ ธนาคารกาหนดไว้ได้โดยสะดวก นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถสร้างโอกาสทางอาชี พ
และวางแผนความก้าวหน้าทางอาชี พของตนเอง (Career Planning ) ภายในธนาคารผ่านระบบนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถ
เติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าขององค์กรอีกด้วย
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 อความเดือดร้อนราคาญอันเนื่ องมาจากการ
ทางาน 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 เช่ น ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
และบัน ทึ กภาพในระบบดิ จิตอล (Digital) เก็ บไว้โ ดยมี กาหนดเวลาไม่ ต่ ากว่ามาตรฐานของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ระบบป้ องกัน การโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบแจ้งเหตุ เพลิ งไหม้ และระบบดับ เพลิ ง
อัตโนมัติ (Fire Alarm and Automatic Extinguisher) ภายในอาคารส านักงาน ศูนย์ขอ้ มูล -ศูนย์ส ารองข้อมูล
สารสนเทศ (Data Center and Disaster Recovery Center) ระบบควบคุ ม การเข้าออก (Access Control) และ
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation Systems)
2. จัด ให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแล บริ การ จัดการระบบควบคุ มอาคารอัตโนมัติ และระบบควบคุ มความปลอดภัยของ
อาคาร ให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของธนาคาร ทุกวันทาการและวันหยุดตลอด 24 ชัว่ โมง
3. จัดให้มีการฝึ กอบรม และฝึ กซ้อมการอพยพพนักงานออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ตามกาหนด ระยะเวลา
มาตรฐานเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง จนได้รั บประกาศเกี ยรติ คุ ณ เป็ นอาคารที่ มีค วามปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 จากสานักงานที่ ว่าการกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานกับ
หน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องในการฝึ กซ้อมทุกครั้ง
4. จัดให้มีมาตรการ เครื่ องมือตรวจสอบวัตถุระเบิ ด และเครื่ องมือสื่ อสาร ในสถานการณ์ ปกติ และสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะทุกชนิ ด การตรวจสอบสิ่ งผิดปกติ
หรื อวัตถุตอ้ งสงสัย เป็ นต้น
5. จัดให้มีแผนประสานงานกับหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ และบริ ษทั เอกชน เช่น กองทัพ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ การไฟฟ้ านครหลวง การประปานครหลวง ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพ ท์และการสื่ อสาร สถานี ต ารวจ
ดับเพลิง โรงพยาบาล และสานักงานเขต จัดทาแผนให้ความช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
6. จัด การฝึ กอบรมพนัก งานด้า นการบริ ห าร-จัด การอาคาร การบ ารุ งรั ก ษาระบบ-อุ ป กรณ์ อ าคารพื้ น ฐาน
โดยเฉพาะระบบควบคุมความปลอดภัย และจัดให้มีการทดสอบความพร้อมอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ธนาคารได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลอัตราการหยุดงานของพนักงานเนื่องจากเกิดการเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ โดย
มีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิงาน พบว่าในปี 2558 ไม่มีการหยุดงานของพนักงานเนื่ องจากเกิดการเจ็บป่ วย หรื ออุบตั ิเหตุจากการ
ปฏิบตั ิงาน
8.7.7 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ธนาคารได้ น าระบบบริ หารจัด การสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระบบใหม่ ได้ แ ก่ ร ะบบ Human Capital
Management (HCM) เข้ามาใช้งานตั้งแต่ วนั ที่ 5 มกราคม 2558 เพื่อทดแทนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุ คคลเดิ มที่ ลา้ สมัย
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้ คือ
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 เพื่อลดความเสี่ ยงจากความไม่เสถียรของการใช้งานของระบบ ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลดเวลาสาหรับ
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อปรับปรุ งการให้บริ การงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยระบบสามารถใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชนั ที่ สามารถ
ดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง ข้อมูลมีความถูกต้อง และทันต่อเวลา ส่ งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น
 เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถของหัวหน้างานในการบริ หารจัดการพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จากฟั งก์ชนั่ การ
บริ การตนเองของหัวหน้างาน และสามารถเข้าถึ งข้อมูลโดยไม่ตอ้ งขอการสนับสนุ นจากฝ่ ายทรั พยากร
บุคคล
 เพื่ อเพิ่ มความสามารถในการดาเนิ นงานด้านความร่ วมมื อเชิ งกลยุทธ์ของทรัพยากรบุ คคลได้มากขึ้ น ซึ่ ง
ระบบสามารถสนับสนุนกระบวนการทางานตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีโมดูลมาตรฐานที่มีการนามาใช้งานดังต่อไปนี้
 การจัดการโครงสร้างองค์กร (Organization Management)
 การจัดการตาแหน่งงาน (Position Management)
 การจัดการข้อมูลประวัติ (Profile Management)
 สวัสดิการและค่าตอบแทน (Benefit & Compensation)
 บริ หารงานเงินเดือน (Payroll)
 ระเบียบวินยั (Discipline)
 การสรรหา (Recruitment)
 การบริ หารผลการดาเนินงาน (Performance Management)
 การฝึ กอบรม (Training)
 การบริ หารสายงานอาชีพและการสื บทอดตาแหน่ง (Career Management and Succession)
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การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้พนักงาน
ธนาคารและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึ่ งคณะกรรมการได้ดูแลและติดตาม
ให้พนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตลอดมา
ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคารให้สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและองค์การสากลเพื่อให้
ธนาคารมีการบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐานสากล มีการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปราศจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย สังคม ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการได้กากับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ธนาคารกาหนด โดยถือ
เป็ นภาระหน้าที่สาคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อนาพาธุ รกิจของธนาคารให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความมัน่ คงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
แก่สาธารณชนในการลงทุน
หลักการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดาเนิ นธุ รกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนและต่ อเนื่ องภายใต้วฒั นธรรมองค์กร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้วย ยึด ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) สื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communication) มุ่ งมัน่ สร้ างความสาเร็ จ (High Performance) รู ้ จกั บริ หารความ
เสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
2. ธนาคารจะดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยยึดหลักพื้ นฐานสาคัญ คื อ ความรับผิด ชอบต่ อผลลัพ ธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซื่ อสัตย์สุจริ ต (Loyalty) และโปร่ งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ สิ ทธิ และความ
เท่าเทียมกันของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งจะเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ข ้อ กาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
5. ธนาคารจะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
6. ธนาคารจะป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย รวมถึงเป็ นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7. ธนาคารจะกาหนดกระบวนการปฏิ บตั ิ งานที่ รัดกุม มี ระบบการควบคุมภายในที่ ดี มี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมี
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องครบถ้วน
และทันตามกาหนดเวลา
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติ ดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึ กษาเรื่ องสาคัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการอนุ มตั ิ 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
(1) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
3. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
4. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ (1)
5. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
13/14

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

14/14
11/14

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)

9/9
13/14

(1)

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 12/2558 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2558 8/2558 12/2558 นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดยมี นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
2. ทบทวน และนาเสนอ หรื ออนุ มตั ิ การลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอานาจที่ ได้รับ
มอบหมาย
3. ทบทวน และนาเสนอแผนธุ รกิจใหม่ซ่ ึ งเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนใน
บริ ษทั อื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่ งนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารแบรนด์และการสื่ อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดาเนิ นงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEC) และให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็น
ที่เร่ งด่วนหรื อสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ หรื อดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่ วงที่ ทาให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ ตน หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หรื อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิไว้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งสิ้ น 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
2. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (1)

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
13/14
12/14

กรรมการ

กรรมการอิสระ

-

หมายเหตุ
(1)
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายนคร ทองประยูร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดยมีนางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง หรื อตามที่ จาเป็ น โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมี ระบบการควบคุ มภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิ จารณาแต่ งตั้งโยกย้าย เลิ กจ้าง และประเมิ นผลงานหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ ธ นาคารปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งพิ จารณารายงานกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน (Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของธนาคาร รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชี ในภารกิจอื่นที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรื อ
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
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(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดาเนินการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัย และรายงานผล
การตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชี ทราบ ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื 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 และรายงานต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนิ นการแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบ
และการสั่ งการของธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่ าเชื่ อถื อของรายงานทางการเงิ นของบริ ษ ทั ในเครื อ การปฏิ บัติตามนโยบายและ
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานที่ ธนาคารกาหนดขึ้ น เพื่อให้บริ ษทั ในเครื อถือปฏิ บตั ิ รวมทั้งที่ เกี่ ยวกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
(3) คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล มีจานวนทั้งสิ้ น 4 คน
ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (1)
2. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
4. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
8/9
12/14

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ

14/14
14/14

(1)

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายราเชนทร์ พจนสุ นทร อนุมตั ิโดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
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หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ครั้งที่พิเศษ 1/2558 นายฟิ ลลิ ป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุ ม
ผ่านระบบ Skype

โดยมี นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่ จาเป็ นโดย
คาสัง่ ของประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหา คัด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ง บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้ 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 พิ จารณาบุ คคลสาหรับเสนอชื่ อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อพิ จารณาแต่งตั้งให้ดารง
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 และแนวปฏิ บตั ิโดยรวมเกี่ ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษทั ใน
กลุ่ม รวมถึง สวัสดิ การ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อกาหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงิ นชดเชยกรณี การเลิกจ้าง
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมติ คณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้ าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
การเพิ่ มมูลค่ าของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว และมี ความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรั บผิดชอบ การ
บริ ห ารความเสี่ ย งและผลการปฏิ บัติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คล และเที ย บเคี ย งได้กับ อัต ราผลตอบแทนในตลาด และให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจานวนเงิ นค่าตอบแทนและสวัสดิ การของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อยต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ )
3. อนุ มตั ิค่าตอบแทน สวัสดิ การ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้างของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(หรื อในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ )
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ด้ านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการกากับดูแลกิจการที่ ดีตามมาตรฐานสู งสุ ด มีจริ ยธรรมตามแนวปฏิ บตั ิที่เป็ น
สากล ตลอดจน ดูแล ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ ยวกับการดาเนิ นการและประสิ ทธิ ผลของการ
ดาเนินการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. เสนอขนาดและองค์ป ระกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ เหมาะสม ตลอดจน
บทบาท ขอบเขต อานาจหน้าที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่อยแต่ ละคณะที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้ าที่อนื่ ๆ
1. ดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
สรรหาฯ พิ จารณาแล้ว เห็ น ว่ามี ค วามจ าเป็ นตามความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น หรื อ ได้รั บ การมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
2. จัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการทางานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่ วยงานที่ กากับดูแลธนาคาร ผูถ้ ือหุ ้น
และสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

1. นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล (1)
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (2)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ (3)
4. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

5. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช (4)
(Mr. Franciscus Gerardus Rokers)

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

(1)

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
3/3
8/9
7/7
10/12
6/7

นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางซุ ย-อิม อึง อนุ มตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558
(2)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายราเชนทร์ พจนสุ นทร อนุ มตั ิโดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
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(3)

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
(4)
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยงแทนนายยัน อองรี แวน วาลเลน โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558

โดยมี นายนริ ศ สถาผลเดชา ทาหน้าที่เลขานุการ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(หมายเหตุ: ณ 31 ธันวาคม 2558 นางสางอรนุช ตันติเมธ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงมี การประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง หรื อตามที่ จาเป็ น โดยค าสั่งของประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงที่สาคัญ
เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
และด้านชื่อเสี ยง และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
1.1 ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ ยงที่
สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
1.2 ให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการธนาคารในการอนุ มตั ิ ระดับความเสี่ ยง (Risk Level) และการกระจุ กตัวของ
ความเสี่ ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้โดยอยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมตั ินโยบายและกรอบงานที่สาคัญเพื่อใช้กากับการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแล
ความเสี่ ยง (Risk Governance) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งกลยุทธ์ดงั กล่าวต้องสามารถประเมิ น
ติดตาม และดูแลได้วา่ ระดับความเสี่ ยงของสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2.1 อนุ มตั ิ เพดานความเสี่ ยงส่ วนเพิ่ มเติ ม (Supplemental Risk Limit) ตามที่ กาหนดไว้ในนโยบายและกรอบ
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร รวมถึงประสิ ทธิ ภาพของ
นโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ ยง
2.3 ทบทวนและติ ดตามความเสี่ ยงทั้งหมด รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งครอบคลุมถึงการควบคุม
ภายใน และการกากับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
3. อนุ มตั ิ การแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิ บตั ิ ในเรื่ องบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องต่ างๆรวมทั้งมาตรการในการ
บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการธนาคาร และรายงานเรื่ องที่ มีค วามจาเป็ นต้องด าเนิ น การปรั บปรุ งแก้ไ ขต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลให้การนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ให้ค าแนะนาในการพัฒ นาและการรั กษาไว้ซ่ ึ งวัฒ นธรรมที่ ส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ย งให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยผ่ า นทาง วิ ธีป ฏิ บัติ (Procedure) การฝึ กอบรม และการปฏิ บัติ ข องผูน้ า เพื่ อ ให้ พ นักงานได้ต ระหนัก ถึ ง
ผลกระทบจากการกระทาของตนซึ่ งส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
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6. ให้คาแนะนาในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้
(5) คณะกรรมการสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสิ นเชื่อ มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2558)
18/18
4/5

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
2. นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล (1)
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ (2)

ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

12/12

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

กรรมการ

13/18

5. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช (3)
(Mr. Franciscus Gerardus Rokers)

กรรมการ

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

11/12

(1)

นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางซุ ย-อิม อึง อนุ มตั ิโดยที่ประชุ มคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558
(2)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายอมร อัศวานันท์ อนุ มตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
(3)
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยงแทนนายยัน อองรี แวน วาลเลน โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่ อ ครั้งที่ 15/2558 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

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 ซึ่ งเกินจากอานาจของฝ่ ายจัดการ และไม่ใช่ลกู หนี้ Related Parties หรื อเป็ นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เกิน SLL
2. ทบทวนคาขออนุ มตั ิสินเชื่ อเฉพาะเรื่ องสาหรับลูกหนี้ Related Parties หรื อกลุ่มลูกหนี้ ที่เกิน SLL ก่อนนาเสนอ
เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
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3. ทบทวนการตัดสิ นใจอนุมตั ิสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสิ นเชื่อในระดับบริ หาร
4. พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อและความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรายการการลงทุนหรื อความผูกพัน
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
(6) คณะกรรมการชุดต่ างๆ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยจะแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ (Management)
เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยอนุมตั ิ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านต่างๆ
เป็ นประธาน ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มีหน้าที่ ดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กากับดูแลให้มีการทบทวนการดาเนิ นงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ของธนาคาร พิ จารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อขออนุ มตั ิ แผนธุ รกิ จ งบประมาณประจาปี และแผน
อัตรากาลัง รวมทั้งควบคุ มจานวนพนักงานให้เป็ นไปตามแผน พิ จารณาและอนุ มตั ิ การลงทุ น โครงการสาคัญต่ างๆของ
ธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่ อสาร การโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ และการดาเนินการเพื่อกอบกูส้ ถานการณ์ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาในภาวะการณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิ น รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ในเครื อและทบทวนผลการดาเนินงาน
2. คณะนโยบายบริหารความเสี่ ยง
มีหน้าที่ ประเมิ นความถูกต้องและความพอเพียงของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ทบทวนและรับรองหรื อ
อนุมตั ินโยบายความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณาสิ นเชื่ อ รวมถึง
เกณฑ์การอนุมตั ิสินเชื่อสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอานาจอนุมตั ิที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
มี หน้าที่ ดูแลให้มีการพัฒ นาเครื่ องมื อและเทคนิ คเพื่ อใช้ในการวัดความเสี่ ยง อนุ มตั ิ มาตรฐานขั้นต่ าและแนว
ทางการปฏิ บ ัติ งานของความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการ กาหนดค่ าเป้ าหมายส าหรั บดัช นี วดั ความเสี่ ยงหลัก กาหนดหรื อ ริ เริ่ ม
แผนการดาเนินการสาหรับเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่ได้รับรายงาน รวมทั้งอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่
4. คณะพิจารณาสิ นเชื่อ
มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็น และตัดสิ นใจอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ และความเสี่ ยง
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ รวมถึงอนุมตั ิสินเชื่อตามอานาจที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบสาหรับสิ นเชื่อที่เกินอานาจอนุมตั ิ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการสิ นเชื่ อพิจารณา นอกจากนี้ คณะพิจารณาสิ นเชื่ อสามารถมอบอานาจช่วงและมอบอานาจในการ
ลงนามแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะปรับปรุ งคุณภาพสิ นเชื่อ 1
มีหน้าที่ อนุ มตั ิการปรับโครงสร้างหนี้ ทุกประเภทในระดับฝ่ ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและอนุ มตั ิ
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ความเสี่ ยงจากการลงทุน (Investment Risk) อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนี้ ทบทวน
สถานะ แผนการดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ยวกับลูกหนี้ ที่อยู่ข้ นั ตอนการปรับโครงสร้างหนี้ หรื ออยู่ระหว่างติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ
ตามเงื่อนไข (Nursing Period) โดยไม่คานึงถึงชั้นหนี้ หรื อลูกหนี้ที่เป็ น NPL และการตัดหนี้สูญทางบัญชี (Write off)
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6. คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
มีหน้าที่ วางหลักเกณฑ์และการปฏิ บตั ิ การในนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิน ให้ความ
เห็นชอบ / อนุมตั ิการทาธุ รกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รวมทั้งกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด การบริ หารเงิน การบริ หารทุนทางเศรษฐกิจด้านตลาด
7. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริ หารและปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่ พิจารณาอนุ มตั ิ กรอบการกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการกาหนด
ค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเงินเดือน การจ่าย
โบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ากว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร อนุมตั ิโครงสร้างการจัดลาดับชั้นงาน (Job Grade)
การจัดตาแหน่ งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการ HR Transformation รวมถึ ง
โครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
9. คณะกรรมการกาหนดโทษทางวินัย (ระดับ DAC และระดับ Senior DAC)
มีหน้าที่พิจารณาลงโทษพนักงานผูก้ ระทาผิดวินยั และพิจารณาการชดใช้ความเสี ยหายให้แก่ธนาคาร
10. คณะกรรมการ Complaint Management Committee
มีหน้าที่กากับและดูแลให้ขอ้ ร้องเรี ยนของลูกค้าได้มีการดาเนินการอย่างเหมาะสม
11 . คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สั งคม
มีหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึ กษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการดาเนินโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ เป็ นนวัตกรรมของธนาคาร และให้ความเห็ นชอบในการพัฒนา การก่อตั้ง โครงการกิ จกรรมเพื่ อสังคมที่ เป็ น
โครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกาหนด รวมถึงให้การ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อให้โครงการสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย
12. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (อาคารสานักงานใหญ่ )
มีหน้าที่ พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน มาตราฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้พิ จ ารณาถึ ง ความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ทักษะวิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ และเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรร
หาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการ
สรรหากรรมการใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี้
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9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการ
1) กรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดี ว่า กรรมการอิสระมี ส่วนสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นอิสระให้กบั คณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการจึ งได้กาหนดนโยบายในการพิจารณาเลือก
กรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรร
หาและกลัน่ กรองผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง โดย
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระต้องเป็ นไปตามที่ ธนาคารกาหนดซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
(1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ 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 ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รั บ หรื อ ให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สิ นทรั พ ย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น รวมถึ งพฤติ การณ์ อื่นทานองเดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
ธนาคารหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของธนาคารหรื อ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
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บัญชี ของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
2) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคัดเลื อกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อนอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของธนาคารและของทางการรวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ มีความเป็ นผูน้ า พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และความคิดเชิ งกลยุทธ์ที่จะ
สามารถนาธนาคารไปสู่การเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคารด้วย
ในกรณี ตาแหน่ งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการที่จะมา
ดารงตาแหน่ งแทนโดยผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัท ภิ บาล โดยให้อยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
การแต่ งตั้งกรรมการโดยที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ธนาคารกาหนดให้ใช้วิธีการพิ จารณาแต่ งตั้งเป็ นรายบุ ค คล โดย
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
3) การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอ้ งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ และ
พิจารณาผูท้ ี่มีทกั ษะด้านวิชาชี พ คุณสมบัติเฉพาะด้าน และประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาดารง
ตาแหน่ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะจะต้องมี องค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
ทางการ
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9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ หาร” และ/หรื อผูช้ ่ วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทาหน้าที่ในการพิจารณาสรร
หาและกลั่น กรองคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม ที่ จะด ารงต าแหน่ งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตาม
ข้อกาหนดและข้อบังคับของธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การ
แต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
สาหรับการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริ หาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ดาเนินการจัดทาแผนสื บทอดผูด้ ารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ใน
กรณี ที่บางตาแหน่งได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ
บาล จะพิจารณาดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบวาระดังกล่าว
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย
ธนาคารกาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้งในด้านการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย รวมถึงการจัด
องค์กรภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษ ัท ย่ อ ยเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ในเงิ น ลงทุ น ของธนาคาร โดยได้ก าหนดนโยบาย “การก ากับ แบบรวมกลุ่ ม ”
(Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชี และการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในรู ปแบบและเนื้ อหาเดียวกันกับธนาคาร และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมาเป็ นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่ อประโยชน์ในการ
ควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ ห ารความเสี่ ยงของบริ ษ ทั ย่อย โดยครอบคลุ มความเสี่ ยงในด้านต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย คือ การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) การบริ หารความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ (Credit Risk Management) รวมถึ ง
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) ซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของบริ ษทั ย่อย
3. นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
เป็ นการก าหนดนโยบายให้ บ ริ ษ ัท ย่ อ ยต้อ งด าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ ภายใต้จ ริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และการมี
จรรยาบรรณที่ ดีในการปฏิ บตั ิ งาน โดยมี หลักการและแนวปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate
Governance) ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
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4. นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยดาเนินการภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่ องดังกล่าวของธนาคาร
5. นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุ นให้บริ ษทั ย่อยถือปฏิ บตั ิ เพื่ อให้การดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตาม
นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ การ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายการทาธุ รกิจกับผูม้ ีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกัน การปฏิบตั ิตามนโยบาย
ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย การรู ้จกั ตัวตนของลูกค้าและการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
6. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และ
ส่ งเสริ ม ภาพลักษณ์ ข องธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบัน การเงิ น ทั้งในด้านของการใช้ชื่ อ เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริ ษทั ย่อย
7. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของตรวจสอบ และสอบทานสิ นเชื่ อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม
และกากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทั้งบริ ษทั ย่อยมี วฒั นธรรมองค์กรเกี่ ยวกับการ
ควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2 การแต่ งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้การบริ หารจัดการและการควบคุม บริ 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 งตั้งต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร (กรณี การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การเฉพาะบริ ษทั ลูกที่ ประกอบธุ รกิ จการให้สินเชื่ อหรื อธุ รกรรมที่ มี
ลักษณะคล้ายสิ นเชื่อทุกบริ ษทั ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยจะพิจารณานาเสนอกรรมการผูแ้ ทนจากผูบ้ ริ หารของ
ธนาคาร โดย
4.1 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนใหม่ ให้นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งกรรมการ
โดยผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อ โดยแนวปฏิบตั ิ
อื่นที่คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดขึ้นในอนาคต
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเดิ ม กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระ ให้นาเสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ มีประสบการณ์ในธุ รกิจและการบริ หาร เข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้
ตามความเหมาะสม
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6. กรณี มีกรรมการผูแ้ ทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่ งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่ อทาหน้าที่ เป็ นกรรมการ Lead
Director โดยจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึ นไป เพื่อเป็ นผูด้ าเนิ นการในการรวบรวม นาเสนอข้อมูล
และให้ความเห็นต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
7. ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
8. พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริ ษทั ที่ธนาคาร
ส่ งเข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั
9.4.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผูแ้ ทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรู ปที่
เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและ
แผนกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัท ย่อ ยให้ส อดคล้อ งกับ ของธนาคาร โดย Lead Director จะท าหน้า ที่ ร่ วมกับ กลยุท ธ์ อ งค์ก ร และ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ย่อยที่จะเป็ นผูผ้ ลักดันและถ่ายทอดนโยบายจากธนาคาร
3. ติ ดตามและควบคุ มการดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบี ยบ และกฎเกณฑ์ที่
ธนาคารและหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคารกาหนด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริ ษทั ย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อการเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ ที่ มีนัยส าคัญ และอาจส่ งผลกระทบต่ อ
ธนาคาร เช่ น การเพิ่ ม ทุ น /ลดทุ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย การซื้ อ ขาย/ควบรวมกิ จการ การเปลี่ ย นแปลงฐานะทางการเงิ น การ
เปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด/กฎเกณฑ์ทางการ/กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิ ทธิ ของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9.4.4 รายการที่ ก รรมการผู้ แ ทนของบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากธนาคารก่ อ นการลงมติ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั
5. การขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ / การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมลู ค่า 15% ของ Net Tangible
Asset
7. การเลิกกิจการ / หยุดพักชาระหนี้ / ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การกูย้ ืมเงินที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการทาสัญญาค้ าประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขนาดรายการ
ตั้งแต่ 15% ของ NTA
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10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
11. เรื่ องอื่ นๆ ที่ ของบริ ษทั ย่อย กรรมการผูแ้ ทน หรื อ หน่ วยงานที่ กากับ ดูแล เห็ นว่ามี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จของ
ธนาคารและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูแ้ ทนอย่างมีนยั สาคัญ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ในการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้ง มี การจัด ทาคู่มือการซื้ อ/
ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารลงนามรับทราบแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
มีหน้าที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุ การบริ ษทั
รับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารพร้อมผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดื อน นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนด
ดังกล่าวด้วย
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่ งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ น้ ธนาคารจึงได้กาหนดให้ฝ่ายรายงานทางการเงินและภาษีเป็ นหน่วยงานเดียว
ที่ทาหน้าที่ในการนาส่ งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้
ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารตามลาดับ ทั้งนี้
เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
สาหรั บแนวทางการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ธนาคารได้กาหนดห้ามพนักงานที่ มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็ น
ประจา หรื อบุ ค คลที่ มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพี ยงบางโอกาสทาการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณชน และห้ามนาข้อมูลภายในที่ได้รับเปิ ดเผยแก่ครอบครัวและ/หรื อบุคคลอื่นตลอดเวลา
แม้พนักงานและ/หรื อครอบครัวนั้นๆจะมิได้ซ้ื อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อจะมิได้ประโยชน์ในลักษณะใดๆก็ตาม เพื่อป้ องกันมิให้
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ เพื่ อตนเองและ/หรื อเพื่ อบุ คคลอื่ น นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ อนั อาจมี ผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารจะทาการกาหนดช่วงเวลาการห้ามซื้ อ/ขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม สาหรับกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ นั ๆอีกด้วย
ทั้งนี้ กากับการปฏิบตั ิงานจะทาหน้าที่สนับสนุนฝ่ ายจัดการ ในการบังคับใช้และให้มีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดให้มี
กลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การ
ใช้ขอ้ มูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) การไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ หรื อการตกลง
ทางธุ รกิ จใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดระเบี ยบ
เกี่ ยวกับการกระทาความผิ ดวินัยและการกระทาผิ ดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่ อให้การปฏิ บัติงานของ
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ผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ น
ธรรม
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
 ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริ ษท
ั ย่อย ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 10,430,000 บาท
ั สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
 ในรอบปี ที่ ผ่านมาไม่มีการจ่ายให้กบ
กับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
9.6.2 ค่ าบริการอืน่ (Non-audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ รายงานสรุ ปกาไรขั้นต้นจากการดาเนิ น
กิจการแลกเปลี่ยนตราสารและเงิ นตราต่างประเทศ การตรวจสอบการให้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
การตรวจสอบตามข้อกาหนดในสัญญา Risk Sharing Agreement และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
แบบจาลองความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ให้แก่
 ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 635,000 บาท
 สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบ
บัญชี ดงั กล่าว โดยจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิ ดจากการตกลงที่ ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชี ที่
ผ่านมาเป็ นจานวนเงินรวม 2,000,000 บาท
9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
ธนาคารมี นโยบายดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีมาอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ธนาคารมี การบริ หาร
จัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ปราศจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่ อมัน่ และความ
น่าเชื่อถือต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในปี 2558 ธนาคารได้ดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี สาหรั บ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ)และ
หลักเกณฑ์ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั จดทะเบี ยน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รวมทั้งหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ของตนอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งกาไรของกิ จการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิ ในการเข้าประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ การแต่งตั้ง
หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรื่ องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลด
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ทุ นหรื อเพิ่ มทุ น การอนุ มตั ิ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์ส นธิ 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 2558 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันศุกร์ ที่
10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิ ธอเรี ยม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว
นั้น ธนาคารได้คานึ งถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุ น้ ที่ จะเข้าร่ วมประชุมเป็ นหลัก โดยธนาคารได้ดาเนิ นการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ธนาคารได้แจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 51 วัน และได้เผยแพร่ หนังสื อนัด
ประชุ มพร้อมเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่ วนของ
“นักลงทุ นสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผูถ้ ือหุ ้น” ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุ มล่วงหน้า 32 วัน เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างเพี ยงพอ ธนาคารได้มอบหมายให้บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมใน
รู ปแบบเอกสารที่ มีขอ้ มูลเช่ นเดี ยวกับที่ ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าก่ อนวันประชุ ม 23 วัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายและมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
ในหนังสื อเชิ ญประชุมมีการนาเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ในแต่ละวาระมีการ
ระบุรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิ ญประชุม
ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นนามาแสดงตนในวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ขั้นตอนการ
ประชุ ม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนพร้ อมทั้งได้แนบรายงานประจาปี (Annual Report) ในรู ปแบบแผ่นซี ดี (ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถขอรับเป็ นรู ปเล่ มได้) และเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ลงประกาศหนังสื อเชิ ญประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ โดยผูถ้ ือหุ น้ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ธนาคารได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม ทั้งนี้
กรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูล้ งทุ นต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ค ัส โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บฝากและดูแลหุ ้น
สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้อานวยความสะดวกให้แก่ นกั ลงทุนสถาบัน โดยติ ดต่ อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้
จัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ดาเนิ นการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเที ยม
กัน มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบี ยนแยกตามประเภทของผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม ได้แก่ มาประชุ มด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบี ยนด้วยระบบ Barcode ที่ มีค วาม
รวดเร็ วและถูกต้อง พร้อมจัดทาใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ มาประชุ มด้วยการจัดรถรับ-ส่ งผูถ้ ือหุ ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื้นที่จอดรถสาหรับผูถ้ ือ
หุน้ อย่างเพียงพอ
ในวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 มีผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
3,921 ราย จานวนหุ ้น 31,666,901,434 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 72.50 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการ
ธนาคารเข้าร่ วมประชุ มจานวนทั้งสิ้ น 6 คน ประธานกรรมการธนาคารทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม โดยมี ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่ช้ ี แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ เข้าร่ วมประชุม
ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ี แจงรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบอย่าง
ชัดเจน ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ต่างชาติ ธนาคารไม่มีการริ ดรอนสิ ทธิ ใดๆ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่ มีขอ้ มูล
สาคัญเพิ่มเติมในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุ มหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้
ถือหุน้ 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 อข้อคิดเห็นจาก
ผูถ้ ื อ หุ ้นโดยได้มีการชี้ แ จงข้อ ซักถามที่ ส าคัญ อย่างละเอี ยดชัด เจน และรั บจะนาข้อคิ ด เห็ นที่ เป็ นประโยชน์ไปพิ จารณา
ดาเนินการต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง ธนาคารได้ดาเนิ นการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส โดยมีผแู ้ ทนจาก
บริ ษทั วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด คื อ นางสาวธิ ตะวัน ธนสมบัติไพศาล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั กฎหมายภายนอก และ
อาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้น คือ นายพีระศักดิ์ สิ ทธิ พิทกั ษ์ และนายสุ ทธิ พนั ธ์ ค้าของ ทาหน้าที่เป็ นสักขี พยานในการตรวจสอบ
วิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุ การ
บริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
ธนาคารได้จดั ให้มีการประเมินผลการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมในวันดังกล่าว เพื่อ
รวมรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ธนาคารจะได้นาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารในครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากยิง่ ขึ้น
เลขานุการบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุ น้ คาชี้แจงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตลอดจนมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสี ยงอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เสร็ จสิ้ น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์
ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 20.23 น. ในวันเดียวกัน โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการที่
เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุม คาชี้ แจงที่เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรื อข้อคิดเห็นโดยสรุ ปส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของธนาคาร(www.tmbbank.com)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้จดั ให้มีการบันทึ กภาพบรรยากาศการประชุ มในรู ปแบบ DVD เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม
สามารถติดตามการประชุมได้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ สนใจให้สอบถามได้ที่ธนาคาร
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทั้งผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและ
เสมอภาค โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
สิ ทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แต่งตั้งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการเกี่ ยวกับงานทะเบี ยน
หลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการการซื้ อ ขาย หรื อโอนหุน้
สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไรของธนาคาร
ธนาคารได้จดั สรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในรู ปของเงินปั นผล ซึ่ งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนั้น ธนาคารคานึ งถึง
การสร้างความเจริ ญเติ บโตของผลการดาเนิ นงานที่ ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขี ดความสามารถของ
ธนาคารอย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงานอย่ างสมา่ เสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผูถ้ ือหุ ้นให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ สาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่ เป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บน
เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ให้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มแก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่
สามารถมาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้
กรรมการอิ ส ระของธนาคารซึ่ งไม่ มีส่ ว นได้เสี ย ในวาระการประชุ มเป็ นผูร้ ั บ มอบฉัน ทะในการประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนได้ดว้ ยเช่นกัน
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สิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ธนาคารให้สิทธิ การออกเสี ยงในที่ ประชุ มเป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ ง
หุน้ 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 ยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสี ยง ธนาคารจัดให้มีการ
ใช้บตั รลงคะแนนแบบ 3 ช่ อง คื อ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่ อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงได้ตามที่
ต้องการ ธนาคารได้จดั เก็บ บัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายในทุ กวาระที่ มีการลงคะแนนเสี ยงและดาเนิ นการนับ
คะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลการนับ
คะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสี ยงเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และ
จานวนบัตรเสี ย รวมทั้งธนาคารได้บนั ทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสี ยงในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
สิ ทธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุ มและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยผูถ้ ือหุ น้ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้นไป พร้อมแสดงรายละเอียด
ขั้นตอน และวิธีการเสนอวาระการประชุ มและการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com) ในส่ วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หวั ข้อ “การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอชื่อ บุคคลเป็ น
กรรมการล่วงหน้า” และแจ้งให้นกั ลงทุนทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยทัว่ กัน
สิ ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น แต่ ล ะปี จะมี ก รรมการที่ ค รบวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ธนาคาร
กาหนดให้ มีว าระการพิ จารณาเลื อ กตั้งกรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ลงคะแนนเลื อ กตั้งกรรมการเป็ น
รายบุ ค คล ซึ่ งผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กบุ ค คลที่ เห็ น ว่า มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม เข้า มาท าหน้า ที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์แทนตน ทาให้เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ธนาคารให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
สิ ทธิในการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุ กครั้ ง ธนาคารกาหนดให้มีวาระการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี แ ละการกาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเข้า
รับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณา
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมี นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งมี
ระเบียบปฏิ บตั ิในการใช้ขอ้ มูลภายใน และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพื่อมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ อยู่ใน
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ตาแหน่ งหรื อสถานะที่ มีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของธนาคารกระทาการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น เช่น การนาข้อมูลหรื อความลับของธนาคารและ/หรื อลูกค้าไปใช้ในการทาธุ รกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้าของ
ธนาคาร การหาประโยชน์จากอานาจหน้าที่ในทางมิชอบ
ธนาคารกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริ หารหรื อเที ยบเท่า และเจ้าหน้าที่ บริ หาร
หรื อเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงินและวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริ หารเงิน รวมทั้งบุคคลที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกาหนด มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์น้ นั ตามแบบ
รายงานและภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี้ ธนาคารกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทารายงานการถือหุ น้ ธนาคารของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และคู่สมรส บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบเป็ นประจาทุ กเดื อน และจัดทารายงานสรุ ปการเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ ห าร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่าง ๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3.บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Role of Stakeholders)
ธนาคารให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสิ ทธิ อย่างเต็มที่
เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัด ให้ มี ร ะบบการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นจากลู กค้าและด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาด้วยความ
ระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่าง
เคร่ งครัด ธนาคารดาเนิ นธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ธนาคารปฏิ บัติ ต่ อพนัก งานทุ กคนอย่างยุติ ธรรมและเสมอภาคโดยมุ่ งเน้น การพัฒ นาด้านการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ ม ความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน และมีการกาหนดผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมเที ยบเคี ยงได้กบั อุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมทั้งเสริ มสร้างวัฒนธรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีข้ ึนในองค์กร
นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่ ธนาคารละเมิดสิ ทธิ ตาม
กฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในปี 2558 ธนาคารได้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
นโยบายต่ อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมี นโยบายดูแลผลประโยชน์ และปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กราย ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย ผูล้ งทุ น
สถาบัน รวมถึงผูถ้ ือหุ ้นชาวต่างประเทศ อย่างเป็ นธรรมและเท่ าเที ยมกัน เช่ น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและออก
เสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นและการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อพิ จารณาเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ สิ ท ธิ ในการรั บส่ วนแบ่ งกาไร ตลอดจนสิ ทธิ ในการ
รับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน และข่าวสาร สาคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สม่าเสมอและทันเวลา
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แนวปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคานึ งถึงการสร้างความ
เจริ ญเติบโตของผลการดาเนิ นงานที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสู งขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ” และ “การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน”)
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารดู แ ลให้ พ นัก งานธนาคารทุ ก คนได้รั บ การส่ งเสริ ม และพัฒ นาความสามารถให้เกิ ด ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานสู งสุ ด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การงานโดย
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน จัดให้มีสวัสดิ การและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุ กคนอย่างทัว่ ถึ ง การว่าจ้าง
แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารได้ดูแลให้
มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธนาคาร
แนวปฏิ บัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัด ให้มีส วัส ดิ ก ารและสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ดี มี ก ารกาหนดมาตรฐานความปลอดภัย และ
สุ ขอนามัยในสถานที่ ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุ กคนอย่างทัว่ ถึ ง เช่ น การจัดให้มีพ ยาบาลอยู่ประจาห้อง
พยาบาลตลอดทุ กวันที่ อาคารสานั กงานใหญ่ โดยจะมี แพทย์เข้ามาเพื่ อตรวจรักษาพนักงานที่ เจ็บป่ วยทุ กวัน การจัดให้มี
สวัสดิ การค่ ารักษาพยาบาลแก่พ นักงาน (กรณี ผูป้ ่ วยนอก) ที่ เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่ างๆ ทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี จัดตั้ง
กองทุนสารองเลี้ยงชี พแบบ Employee's Choice เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชี วิตการทางาน การทาประกันชี วิตกลุ่ม
การทาประกันอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการทาประกันสุ ขภาพและอุบตั ิ เหตุ ระหว่างเดิ นทางต่างประเทศในธุ รกิ จของ
ธนาคาร จัด ให้มี ส วัส ดิ การเงิ น กู้ประเภทต่ างๆ เพื่ อช่ วยเหลื อและบรรเทาความเดื อดร้ อนของพนักงาน รวมทั้งสิ นเชื่ อ
สวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น
ธนาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่ อเนื่ อง ด้วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอในทุกระดับซึ่ ง
แบ่งเป็ นการฝึ กอบรมทั้งในด้านธุ รกิจธนาคาร ด้านวิชาชี พที่ ตนเองสังกัด ด้านภาวะผูน้ าและการทางานร่ วมกัน โดยการจัด
อบรมภายในธนาคารผ่านห้องเรี ยน (Classroom Training) การอบรมผ่านระบบสื่ อดิจิตอล (E-Learning) และการส่ งพนักงาน
ไปฝึ กอบรมภายนอกธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมแก่ พนักงานเพื่ อให้ความรู ้ เกี่ ยวกับนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นของธนาคาร ซึ่ ง
กาหนดเป็ นแผนการฝึ กอบรมให้แ ก่ พ นักงานใหม่ และจัด เตรี ยมแผนในการอบรมพนักงานผ่า นระบบสื่ อดิ จิต อล (ELearning)
ทั้งนี้ สามารถดู รายละเอี ย ดการปฏิ บัติ ต่ อพนักงานได้ภ ายใต้หัวข้อ “ผลตอบแทนของบุ คลากร” “การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล” และ “มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน”
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นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่ อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับ
บริ การและผลิตภัณ ฑ์ทางการเงิ น ที่ ดี มี ความหลากหลาย สามารถรองรั บความต้องการของลูกค้าแต่ ละรายได้เป็ นอย่างดี
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลกู ค้า
แนวปฏิ บัติต่อลูกค้ า
ธนาคารได้ป ลู ก ฝั งวัฒ นธรรมองค์ก ร TMB WAY ซึ่ งประกอบด้วยค่ า นิ ย ม 5 ประการ คื อ การยึ ด ลูก ค้า เป็ น
ศูนย์กลาง การสื่ อสารอย่างเปิ ดกว้าง การมุ่งมัน่ สร้างความสาเร็ จ การรู ้จกั บริ หารความเสี่ ยง และการยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ให้แก่พนักงานเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมุ่งเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มีการทางานไปในทิศทางเดี ยวกัน
และมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
ธนาคารมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่
ลูกค้า ธนาคารมีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริ การลูกค้าได้ทุกวันตลอดเวลา และเป็ นระบบที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และ
มีความยืดหยุ่นสู ง เช่น ระบบ Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking และ SMS Notification ที่ ให้บริ การลูกค้า
ในการทาธุ รกรรมการเงิ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านช่ องทาง Internet และ ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน แบบ Anytime Anywhere
ได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าในยุคปั จจุ บนั และอนาคตได้เป็ นอย่างดี ธนาคารได้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์และบริ 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 ใน
ครั้งเดียวกันโดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลอีก และอีกบริ การหนึ่ งคือ “No Slip” ซึ่ งเป็ นบริ การฝาก ถอน โอน เงินสดโดยลูกค้าไม่
ต้องกรอกฟอร์ ม เพียงแค่แจ้งความประสงค์ในการทาธุ รกรรมและเซ็นชื่ อเท่านั้น ซึ่ งเป็ นการอานวยความสะดวกและสร้าง
ความพึ งพอใจให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างสู ง นอกจากนี้ ธนาคารยังมี ผลิ ตภัณ ฑ์ “ที เอ็มบี ทัช ” (TMB Touch) ซึ่ งเป็ นบริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ โดยพัฒนาขึ้นในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชัน่ และผลิตภัณฑ์ “ME by TMB” ซึ่ งเป็ นบริ การผ่าน
สาขารู ปแบบใหม่ที่ให้บริ การเฉพาะบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินต่างๆ ด้วยตนเองอย่าง
ง่ายๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลัก ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติทวั่ ไป
ธนาคารยังจัดให้มีหน่ วยงานรับผิดชอบในการให้คาแนะนาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริ การ การให้คาปรึ กษา วิธีการ
แก้ไขปัญหา และการรับข้อร้องเรี ยน โดยลูกค้ามัน่ ใจได้วา่ ธนาคารมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลของลูกค้า
ไปเปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
นโยบายต่ อคู่ค้า
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิ จร่ วมกับคู่คา้ ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืนในลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ ดีต่อกัน ธนาคารมี
ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท โดยมีการ
คัดเลือกคู่คา้ ที่ มีมาตรฐานเข้าไปในทะเบี ยนผูข้ าย (Vendor List) และมีการเปรี ยบเที ยบราคาก่อนการจัดหา การจ้าง การเช่ า
หรื อเช่าซื้ อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย การ
ดาเนินการมีความโปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน
แนวปฏิ บัติต่อคู่ค้า
ธนาคารกาหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ้าง การเช่า และเช่าซื้ อทุกประเภท ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ดังนี้
1. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างยุติธรรม ซื่ อสัตย์ เป็ นอิ สระ และ
โปร่ งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย
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2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการจัดซื้ อและ
การจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็ นพนักงาน กรรมการ หุน้ ส่ วนหรื อ ที่
ปรึ 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 ี่ เกี่ ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ /หรื อของกานัล
จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบเรื่ อง การรับของขวัญ ของกานัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ ได้กเู้ งิ นจากหรื อให้กยู้ ืมแก่
ผูข้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูร้ ่ วมคัดเลือกผูข้ าย ราคา ข้อเสนอ หรื อข้อมูล
ด้านเทคนิ คของการจัดหานอกเหนื อจากข้อมูลสาธารณะ ของผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลื อกให้ผทู ้ ี่ ไม่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงหรื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อป้ องกันความไม่โปร่ งใสของการคัดเลือกผูข้ ายและเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมแก่ผขู ้ ายทุก
รายที่ได้เข้าร่ วมในการเสนอราคา
นโยบายต่ อเจ้ าหนี้
ธนาคารมี นโยบายรักษาและปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ธนาคารจะต้องชาระคื นเงิ นกูแ้ ละ
ดอกเบี้ ยให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง
อย่างเคร่ งครัดโดยไม่ใช้เงินกูย้ ืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
แนวปฏิ บัติต่อเจ้ าหนี ้
ธนาคารได้ดาเนิ นธุ รกิ จบนศักยภาพและขี ดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เจ้าหนี้ มีความมัน่ ใจใน
ฐานะทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้ ที่ดีของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมี การรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ที่ถกู ต้องและครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้าโดยดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบกติ กาของการแข่งขันที่ เป็ นธรรม บน
พื้นฐานการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ทาลาย ทาให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน
หรื อจากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิ บัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่ น การให้
สิ นบนหรื ออามิสสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรื อไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลา
หรื อตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บัติต่อผู้ลงทุน
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส” ส่ วนที่ 2 หน้า 144)
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นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร ธนาคารมี นโยบายปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบี ยบของ
หน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด และให้ค วามร่ วมมื อต่ อหน่ วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่ น การปฏิ บัติ ต าม
กฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
นโยบายต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารมี น โยบายด าเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ กับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) และ
สนับสนุ นช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนที่ สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุ มชนโดยรอบ ธนาคารได้จดั งบประมาณส่ วน
หนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อดาเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวปฏิ บัติต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ส่ วนที่ 2 หน้า 151)
นโยบายการปฏิบัตติ ามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเที ยมกันของพนักงาน ธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษย์ชน (Human Rights) โดยการเลื อกปฏิ บัติอย่างไม่เป็ นธรรมต่ อบุ คคลเพราะเหตุ แห่ งความแตกต่ างในเรื่ องถิ่ น
กาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ การศึ กษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทาง
เศรษฐกิ จหรื อ สังคม โดยธนาคารได้กาหนดนโยบายในการปฏิ บัติเรื่ องการปฏิ บัติตามหลักสิ ทธิ มนุ ษ ยชนสากลไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
ธนาคารด าเนิ นธุ รกิ จโดยไม่ล่วงละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญา กระทาการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบ
การใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงานเพื่อป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่เกี่ ยวข้องกับ
การทางาน
แนวปฏิ บัติการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
ในการปฏิ บตั ิ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน การจัดหาโปรแกรม และการจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฏหมายต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่า
จากสาเนาหรื อต้นฉบับทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อนาโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิ ทธิ์ ของธนาคาร / ไฟล์ EXE / เพลง / เกมส์ / ลิงค์
อื่นๆ ที่ติดตั้งได้ทนั ที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
นโยบายการป้ องกันการทุจริต การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น และการให้ และรับสิ นบน
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และการให้
และรับสิ นบน ธนาคารมีการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ เกี่ ยวข้องด้วยมาตรการที่ เข้มงวดเพื่อลด
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ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากการกระท าทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น เพื่ อเสริ มสร้ างประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้มีมาตรการป้ องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดทาง
กฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้ องกันคุม้ ครองผูท้ ี่ ปฏิ เสธหรื อผูแ้ จ้งการกระทาการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ การให้และรับ
สิ นบน ให้ได้รับความปลอดภัย จากการถูกคุ กคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ ง หรื อข่ มขู่ เช่ น นโยบายที่ เกี่ ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) และ TMB
Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ FTC) Policy เป็ นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสาคัญในการห้ามให้หรื อรั บสิ นบนเพื่ อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ หรื อการห้ามจ่าย
สิ นบนในการตกลงธุ รกิ จใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคารมีการจัดทานโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และ
ต่อต้านการให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือการร้ องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพนักงาน
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารสามารถติดต่อสื่ อสาร แจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ในกรณี ที่พบเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
เช่น การปฏิบตั ิผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ธนาคารจัดช่ องทางเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรหรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึ งดูแลให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพื่ อให้ขอ้ มูลหรื อข้อ
ร้องเรี ยนได้ถูกส่ งต่อไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ ว และจะมีการแจ้งกลับให้
ทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูก
ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมีความเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกัน ซึ่ งในการพิจารณารายการดังกล่าว ธนาคารดาเนิ นการสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้ เสมือนเป็ นการทารายการที่ กระทากับบุคคลภายนอก (arm’s length
basis) ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับพนักงาน เพื่อให้
การทาธุ รกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ทางการ
ที่ เกี่ ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (Annual Report)
นอกจากนี้ ในการพิจารณาวาระที่ มีกรรมการท่านหนึ่ งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสี ย ธนาคารกาหนดให้
กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสี ยของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
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นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิ การ และจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะทาหน้าที่ สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการตรวจสอบของธนาคาร
มีความครอบคลุมในทุกๆ ด้านทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริ หาร การดาเนิ นงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี จึงมัน่ ใจได้
ว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนักถึ งข้อประพฤติ ปฏิ บัติที่ ดีงามเพื่ อรั กษา ส่ งเสริ มเกี ยรติ คุณ และชื่ อเสี ยงของธนาคาร
คณะกรรมการได้จดั ให้มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงาน โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่
ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครั ดเพื่ อเป็ นหลักประพฤติ อนั เหมาะสมแสดงถึ งคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในการทางาน
ประจาวันอันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ นและที่ ไม่ใช่ ทางการเงินที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จและผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็ นจริ งอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยแสดงสถานภาพของการประกอบ
ธุ รกิ จและสถานะทางการเงิ นที่ แท้จริ งของธนาคาร เพื่อให้ผมู ้ ี ส่วนได้เสี ยของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเพี ยงพอผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีอย่างครบถ้วน
เช่ น การจัดส่ งรายงานทางการเงิ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่ กาหนด โดยงบการเงิ นของ
ธนาคารไม่มีรายการที่ ผสู ้ อบบัญชี แสดงความคิ ดเห็ นอย่างมีเงื่ อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก
ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และส านักงานก.ล.ต. ธนาคารมี การจัด ท าค าอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดาเนิ นงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารเพื่ อ ให้ผูล้ งทุ นทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นกับฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ
ธนาคารในแต่ ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ธนาคารมี การเปิ ดเผยค่ าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี และการเปิ ดเผยข้อมูลการถื อครองหลักทรั พ ย์ธนาคารของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอ โปร่ งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศ
ของธนาคารที่ เปิ ดเผยให้แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้พบปะกับนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้ แจงผลการดาเนิ นงานรายไตรมาสและรายปี
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ตลอดจนเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิ ด
ความเชื่อมัน่ ต่อการดาเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้จดั ให้มี หน่ วยงานนักลงทุ น สัม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อท าหน้าที่ ติ ด ต่ อสื่ อสารกับ นัก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบี ยบต่ างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุ น การ
สร้างความเชื่ อมัน่ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-2991178โทรสาร 02-299-1211หรื อEmail address ที่ ir@tmbbank.com หรื อเว็บไซต์ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรื อหาก
ต้องการสอบถามข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริ การคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ น้ บรรษัทภิบาล ชั้น 28
สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2558 ธนาคารนาเสนอเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงาน ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบการเข้ าพบ
จานวนครั้ง จานวนบริษทั
จานวนราย
การเข้าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว (One-on-one Meeting)
50
41
71
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
15
160
200
(Analyst and Group Meeting)
การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน (Investor Conference and
6
56
64
Non-deal Roadshow)
รวม
71
257
335
เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่ องทางที่ สะดวกและรวดเร็ วที่ ผถู ้ ือหุ ้นหรื อสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและมีความเท่าเที ยมกันในการรับทราบข้อมูล ธนาคารจึ งดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับ
ธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ธนาคารกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย ทักษะวิชาชี พ
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ และเพศ คณะกรรมการมีจานวนที่ เหมาะสมและเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
กาหนด พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสม ไม่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ งมีอานาจโดยไม่มีขอ้ จากัด ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา
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โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณี ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ใน
การสรรหากรรมการใหม่
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อยในจานวนที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน
ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่ งเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ 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 ใจได้วา่ กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ
และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุ ม
วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่ งกาหนดการประชุมทั้งปี เป็ นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนได้รับทราบ
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและเห็นชอบเรื่ อง
ต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ธนาคารจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันทาการก่อนวันประชุ มเพื่ อให้กรรมการมี เวลาเพี ยงพอในการศึ กษา พิจารณา และตัดสิ นใจข้อมูลในเรื่ องต่ างๆ มาก่อน
ล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการ
ได้ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวนาเข้าสู่วาระการประชุมการประชุมดาเนิ นไปตาม
ระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน
ตัดสิ นใจ โดยการออกเสี ยงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ ประชุมคณะกรรมการจะได้มติ เป็ นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการจะสรุ ปเป็ นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระ
นั้น และจะไม่ออกเสี ยงใดๆ
เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูด้ ูแลการจัดทารายงานการประชุ ม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระเบี ยบเพื่ อการ
ตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่ งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทั้งนี้ สามารถดูการเข้า
ประชุ ม ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยได้ในหัว ข้อ “การประชุม คณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย”
การประชุมระหว่ างกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิสระได้มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุ มร่ วมกันโดยปราศจากการมีส่วน
ร่ วมของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ
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การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการอิสระ
ในระหว่างปี กรรมการอิสระมีโอกาสประชุ มระหว่างกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย เพื่อ
อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยูใ่ นความสนใจ
การแบ่ งแยกตาแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารกาหนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะต้องมิใช่ บุคคลเดี ยวกันเพื่อป้ องกันมิให้เกิ ด
สถานการณ์ ที่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งมี อ านาจอย่างไม่ มี ข ้อจากัด และให้มีการถ่ วงดุ ล อานาจอย่างเหมาะสม โดยประธาน
กรรมการจะไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร) จะไม่เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานปกติ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คื อ ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ท้ งั หมด ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ซึ่ งกรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่ งตาม
วาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
เพื่ อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่ มเทเวลาในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในธนาคารได้อย่างเพี ยงพอ ธนาคารกาหนด
จานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้เป็ 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 อื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริ ษทั หากเป็ นบริ ษทั ที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นบั แต่ละบริ ษทั เป็ นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการด ารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษ ทั อื่ นให้ธนาคารทราบตามข้อกาหนดของ
ทางการ และระเบียบของธนาคาร
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะปฏิ บตั ิ งานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการธนาคารให้ดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั อื่นได้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมี บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและผูน้ าของคณะกรรมการ โดยทา
หน้าที่ เป็ นประธานการประชุ ม คณะกรรมการและการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของธนาคารเพื่ อให้ ก ารประชุ ม เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งเป็ นผูม้ ีเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนน
เสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
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บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนิ นกลยุทธ์และดาเนิ นงานของธนาคารให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น
ภายใต้นโยบายที่ คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูท้ ี่ มีความรับผิดชอบสู งสุ ดต่อการดาเนิ นงาน
ของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์
ดาเนิ นงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยในรอบปี คณะกรรมการธนาคารมี
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็ นประจาสม่าเสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
จริ ง มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ภายใต้ธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังทาหน้าที่ ติดตามให้ฝ่ายจัดการนาวิสัยทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิ บตั ิ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้วยความโปร่ งใส(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการธนาคาร”)
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึกษาเรื่ องสาคัญๆ ของ
ธนาคาร (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”)
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็ นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนดและแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) (สามารถดูรายละเอียดใน
หัวข้อ “เลขานุการบริ ษทั ”)
ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลัก ษณะเที ย บเคี ย งได้กับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”)
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จดั ให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการธนาคาร เพื่ อสะท้อนถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นในปี ที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินที่ ได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลักเกณฑ์การประเมิ นจะครอบคลุมประเด็นต่ างๆ ประกอบด้วย โครงสร้ างของคณะกรรมการ การประชุ ม
คณะกรรมการ การทาหน้าที่ ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการประเมินผล
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ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1 .การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมิ นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยรวมของคณะกรรมการชุ ด ย่อยแต่ ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสิ นเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการชุ ดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ ได้รับมอบหมายให้
ดารงตาแหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคนอื่นๆ (โดยสมัครใจ) และผูบ้ ริ หารของธนาคารที่ ไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุ การคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุ การคณะกรรมการชุ ดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่ วมในการประเมิน
ด้วย
5. ให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ ร่ วมประเมินในมุมมองของฝ่ ายจัดการ
การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นในการให้ความรู ้แก่กรรมการในการทาหน้าที่กรรมการธนาคาร โดยการอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) หรื อหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสู ตรอื่น
ใดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี การปฏิ บัติ ห น้าที่ ในการเป็ นกรรมการภายใต้ข ้อก าหนดของกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรื อการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกากับดูแล
โดยธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ธนาคารได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสู ตรอบรมภายในของธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พานักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรม
ในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรรมการจากต่ างประเทศ ซึ่ งเที ยบเคี ยงได้กบั หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) อีกทั้งสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในกรณี ที่ธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารได้จดั เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึง การจัดปฐมนิ เทศ แนะนาลักษณะธุ รกิ จ และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร กฎระเบี ยบ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ พร้อมจัดให้มีการพบปะกับผูบ้ ริ หารธนาคารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูล
การดาเนินธุรกิจของธนาคารในรายละเอียด
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัด ให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกครั้ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ
เอกสารและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการใหม่ เพื่ อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
กรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการในเรื่ องต่างๆ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
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• การให้ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารสาคัญธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ของธนาคาร วิสัยทัศน์และพันธกิ จ งบการเงิ น โครงสร้ างธุ รกิ จ โครงสร้ างการจัดการ วาระการดารงตาแหน่ ง และ
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้น
• การให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ กฏ ระเบี ยบ และข้อพึ งปฏิ บัติข องกรรมการ ได้แ ก่ กฎระเบี ยบทางการที่ เกี่ ยวข้องกับ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ สรุ ปข้อควรระวังที่สาคัญและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ
กรรมการ ข้อเตื อนใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ข องกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน และกรมธรรม์ประกันภัยความรั บผิดส าหรั บ
กรรมการ เป็ นต้น
• การจัดให้มีการพบปะหารื อกับผูบ้ ริ หารของธนาคาร เพื่ อสอบถามข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของ
ธนาคาร
การฝึ กอบรมกรรมการ
ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ธนาคารสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) และหลัก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้ ง หลัก สู ต รอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรื อการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดย
ธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปั จจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสู ตร DCP จานวน 5 คน และผ่าน
การอบรมหลักสู ตร DAP จานวน 4 คน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั หลักสู ตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่ อเพิ่ มพูน
ความรู ้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
สาหรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พานักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรรมการจากต่ างประเทศ ซึ่ งเที ยบเคี ยงได้กบั หลักสู ตรของสมาคม IOD รวมทั้งธนาคารยังสนับสนุ นให้เข้า
อบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในปี 2558 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการ
หลักสู ตรอบรม
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015)
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล (1)
Financial Statement for Directors (FSD 28/2015)
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
Risk Management Committee Program (RMP 6/2015)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)
(1)

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ลาออกจากการเป็ นกรรมการธนาคาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

แผนสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหาร (Succession Plan)
ธนาคารกาหนดให้มีการจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากการดาเนิ นการจัดทาแผนดังกล่าวเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคลากร ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ที่เชื่ อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมายทางธุ รกิ จ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่ อให้มนั่ ใจว่าการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น รวมถึงได้มีการจัดเตรี ยมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความตั้งใจ
ในการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว โดยพร้อมเข้าไปส่ งเสริ มโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตาม
ผลเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
ธนาคารได้จดั ให้มีหน่วยงานกิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน สังกัดสื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร ในการดูแลและ
ส่ งเสริ มให้การดาเนิ นโครงการกิจกรรมสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารมีส่วนร่ วมเป็ น
จิตอาสาในโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ของธนาคาร (รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม” ส่ วนที่ 2 หน้า 162)
10.1 นโยบายการความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารมีนโยบายให้การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders)
สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ธนาคารมุ่ งมั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จเพื่ อ ให้ มี ผ ลประกอบการที่ ดี โดยใช้ศ ัก ยภาพที่ มี อ ยู่อ ย่า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคานึงถึงการเติบโตในระยะยาว อันถือเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และ
นักลงทุนทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งธนาคารพร้อมเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลาหรื อตามเวลาที่เหมาะสม ส่ งให้ผู ้
ถือหุน้ และนักลงทุนได้พิจารณาถึงผลประกอบการที่ชดั เจน รวมถึงแนวโน้มการดาเนินธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงโดยมีการกาหนดกรอบความเสี่ ยงด้านต่างๆ อย่างชัดเจน
อีกทั้งมีความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่ ลงทุนสามารถมัน่ ใจได้ว่าธนาคารไม่มีการดาเนิ นธุ รกิจที่ขดั แย้งกับแนว
คุณธรรมสากล
ลูกค้ า
ธนาคารให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใน
การบริ การและผลิตภัณฑ์อนั หลากหลายของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุ ดและสาน
สัมพันธภาพอันดีต่อไป ธนาคารยังยึดมัน่ ในพันธกิจขององค์กรคือ Make THE Difference ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กบั
ลูกค้าอย่างแท้จริ ง รวมทั้งยังเป็ นผูน้ าในการให้บริ การทางการเงินใหม่ๆ ของประเทศไทย อันสอดคล้องกับอัตตลักษณ์ของ
องค์กรที่ตอ้ งการให้พนักงานสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กบั 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 จจัยความสาเร็ จของธนาคารโดยธนาคารพร้อมส่ งเสริ มและ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เกิดศักยภาพสูงสุ ด ไม่วา่ จะเป็ นการจัดให้มีสภาพการจ้างงาน แต่งตั้ง
และโยกย้ายพนักงานที่ยุติธรรมเพื่อโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม อีกทั้งการให้พนักงานได้รับผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี และให้คุณค่ากับทุกความคิดเห็น นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน และปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและความเคารพต่ อความเป็ น
ปัจเจกชน
ธนาคารยังปลู ก ผังวัฒ นธรรมองค์ก ร TMB WAY คื อ การยึ ด ลูก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง (Customer Centricity) การ
สื่ อสารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communications) การมุ่งมัน่ สร้างความสาเร็ จ (High Performance) การรู ้จกั บริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management) และการยึ ด มั่น ในความถู ก ต้อ ง (Integrity) ซึ่ งถื อ เป็ นรากฐานส าคัญ ที่ จะช่ วยให้ พ นัก งานทุ ก คนมี
วิสั ย ทัศ น์ ต่ อเป้ าหมายขององค์ก รไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อร่ วมเป็ นพลังอัน แข็งแกร่ งที่ จะขับ เคลื่ อนให้ธนาคารไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมัน่ คง
ทั้งนี้ธนาคารต้องการจะสร้างองค์กรที่สามารถดึงดูด และรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่ วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
อย่างต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ยนโยบายทรั พ ยากรบุ ค คล อัน ประกอบด้วย ความก้าวหน้าที่ ชัด เจน (Clear Career) การชื่ นชมผลการ
ปฎิ บัติ งาน (Performance Recognition) การพัฒ นาศักยภาพที่ ดี ที่ สุ ด (Best Development) และการสร้ างวัฒ นธรรม Make
THE Difference (Make THE Difference Culture)
คู่ค้า
ธนาคารให้ความสาคัญในการทาธุ รกิ จร่ วมกับคู่คา้ ด้วยการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ ดีต่อกันอย่างยาวนานและ
ยัง่ ยืน ได้กาหนดนโยบายในการปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างชัดเจนและปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งมีกระบวนการที่ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกันในทุกๆ ด้าน
เจ้ าหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่ มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด โดยควบคุมให้มีการชาระคื น
เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา อีกทั้งพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ใช้เงินกูย้ ืม
ไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของการกูย้ ืมเงิน นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เจ้าหนี้ พึงทราบ
ให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความมัน่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดีของธนาคาร
คู่แข่ งขัน
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรี โดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริ ยธรรม ไม่ทาลาย สร้าง
ทาให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อจากัดการประกอบธุ รกิ จของคู่แข่งขัน อีกทั้งยังพร้อมส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของธนาคารพาณิ ชย์โดยรวมร่ วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ตลาดการเงินของไทย
หน่ วยงานทางการ
ธนาคารให้ความเคารพและยึด ถื อในการปฏิ บัติต ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบี ยบของหน่ วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด และให้ความร่ วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็ นอย่างดี
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นอกจากนี้ ธนาคารยังพร้ อมให้ความร่ วมมื อในการส่ งเสริ มการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตซึ่ งเป็ นเรื่ อง
สาคัญของประเทศ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่ชดั เจนตามมาตรฐานสากล เช่น การปฏิบตั ิ ตามกฏหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
โดยสรุ ปในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ดังที่ได้กล่าวมา ธนาคารมีหลักการในการดาเนิ นการ 8
ประการ ดังนี้
การประกอบกิจการเพือ่ ความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายในการจัดการเพื่ อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการประกอบกิ จการ รวมถึงการบริ หารจัดการ การ
ติดต่อการค้า สร้างความเชื่ อถือมัน่ ใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด และมีการจัดการที่ดีในการบริ หารข้อมูลด้านการค้าที่
เป็ นความลับ มีการพัฒนานโยบายและกระบวนการที่จะจัดการกับการประกอบการการค้าและบริ การอย่างเป็ นธรรม
การต่ อต้ านการทุจริต
ธนาคารให้ค วามส าคัญ อย่างมากในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต โดยจัด ให้มี นโยบายป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ต (Anti Fraud Policy) โดยได้กาหนดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลด
ความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น รวมถึงได้กาหนดให้มีมาตรการป้ องกันมิให้บุคคลภายนอก มาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมือในการ
กระทาความผิดทางกฎหมาย ได้แก่
1. การกาหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
2. การกาหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้ องกันและการตรวจจับทุจริ ต
3. การสร้างเครื อข่ายผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริ ตเพื่อสนับสนุ นหน่ วยงานต่างๆ ของธนาคารในการ
ร่ วมกันและประสานงานการดาเนินกิจกรรมป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4. การกาหนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การกาหนดมาตรการเพื่ อ สร้ างความตระหนักถึ งความเสี่ ย งอัน เนื่ อ งมาจากการทุ จริ ต แก่ ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงาน รวมถึงกาหนดสิ่ งที่คาดหวังจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญในการห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการห้ามจ่ายสิ นบน
ในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษย์ชน (Human Rights) เป็ นเรื่ องที่ ธนาคารให้ความใส่ ใจต่อสิ ทธิ อนั พึงมีพึงได้อย่างเท่าเที ยม
กันของพนักงาน พร้ อมทั้งไม่กระทาการที่ เป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรมต่ อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง อันเพราะความ
แตกต่างในเรื่ องถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ การศึ กษา สถาบัน เพศ ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของ
บุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารมี นโยบายส่ งเสริ มพนักงานในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง มี การบริ หารจัดการพนักงาน
สัมพันธ์ และการจัดทานโยบายด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทน สนับสนุนการจัดสิ่ งแวดล้อมในการทางานที่ดี เช่น ชมรม
และกิจกรรมในกลุ่มพนักงาน รวมทั้งปฏิบตั ิตาม พรบ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
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ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางถือเป็ นพันธกิจที่ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
ครบถ้วน การบริ การที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคที่ลกู ค้าต้องเผชิญ
รวมถึงทาความเข้าใจในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริ งต่อลูกค้าต่อไป
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
การสนับสนุ นการดาเนิ นการของชมรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการดาเนิ นนโยบายในการกาหนดให้มีมาตรฐาน
การทางานที่ มีค วามปลอดภัยในสถานที่ ทางาน ล้วนเป็ นเรื่ องที่ ธนาคารมุ่งมัน่ ให้การส่ งเสริ มเพื่ อการพัฒ นาชุ มชน และ
ครอบครัวของพนักงานให้มีชีวิตในการทางานที่ดี
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ค วามส าคัญ ในการมี ส่ ว นช่ วยดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มจากการวางนโยบายด้า นสิ น เชื่ อ ที่ มี ค วาม
ระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดการอาคารและสถานที่ให้เป็ น
มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มให้ ส อดคล้อ งตามหลัก การของ United Nation Global Compact (UNGC) เพื่ อ ลดภาระการท าลาย
สิ่ งแวดล้อม
นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
เป้ าหมายของธนาคารคือการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างอย่างเข้าใจ 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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ชุมชนหรือสั งคม







การดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้ อม

นวัตกรรมและ
เผยแพร่ นวัตกรรม
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10.2 รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานประจาปี พ.ศ. 2558 เพื่อเปิ ดเผยการดาเนินการของ
ธนาคารที่ มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุมการดาเนิ นงาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึ ง 31 ธันวาคม 2558 และการรายงานอ้างอิ งมาตรฐานตามรู ป แบบของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558
เนื้ อหาของรายงานประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลจากหน่วยงานในธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงานนั้นๆ โดย
หน่ วยงานหลักที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ บรรษัทภิบาล, ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย, บริ หารความเสี่ ยง, กากับการปฏิ บตั ิ งานและ
กิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน
10.3 รายละเอียดการดาเนินงาน
การดาเนิ นงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานรายวันของ
ธนาคาร โดยยึดตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจภายใต้นโยบายที่เน้นความถูกต้องและความเป็ นธรรม โดยส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีการให้บริ การทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารมีหลักเกณฑ์สินเชื่ อที่โปร่ งใสชัดเจน มีโครงสร้างการกลัน่ กรองและตรวจสอบอย่างเหมาะสม ภายใต้
นโยบายที่ ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ ที่ดีตามมาตรฐานสากล และมีโครงสร้าง
การกากับดูแลกิ จการ การสอบทานสิ นเชื่ อ การสอบทานการปรับโครงสร้างสิ นเชื่ อ เพื่ อให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าธนาคารมี การ
ดาเนินธุรกิจที่เป็ นธรรมและสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีขอ้ กาหนดเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างให้ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันและไม่กระทาการใดๆ
ที่ ฝ่าฝื นสิ ท ธิ บตั รหรื อลิ ข สิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่ นทุ กขั้นตอนการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การที่ สั่งซื้ อ/สั่งจ้าง หากผูข้ าย/ผูร้ ั บจ้างทาผิ ด
จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกอย่างแก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้นผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
จะต้องส่ งมอบสิ นค้า/บริ การโดยสิ นค้า/บริ การที่ส่งมอบต้องเป็ นชนิด จานวน คุณภาพ และมีลกั ษณะเดียวกับที่ระบุไว้ตาม
รายการในใบสัง่ ซื้ อ/ใบสัง่ จ้าง เพื่อให้มนั่ ใจถึงความโปร่ งใส ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบตั ิ หน้าที่อย่างยุติธรรม ซื่ อสัตย์ เป็ นอิสระ และ
โปร่ งใส ในการติดต่อและประสานงานกับผูข้ าย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการจัดซื้ อ
และการจัดจ้างไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่ น เป็ นพนักงาน กรรมการ หุ น้ ส่ วน
หรื อ ที่ปรึ กษาในบริ ษทั ผูข้ าย ไม่วา่ จะได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสิ นจ้างจากผูข้ ายไม่
ว่าจะเป็ นรู ปแบบของ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อสิ นน้ าใจ
4. กรณี พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรื อของกานัล
จะต้องปฏิบตั ิ 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 อให้กยู้ ืม
แก่ผขู ้ ายปัจจุบนั หรื อผูข้ ายที่กาลังเสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ 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
ในปี ที่ ผ่านมา ธนาคารมีการดาเนิ นการด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังได้จดั ทาการประเมิ น
ความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ในภาพรวมของธนาคาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าในการดาเนิ นงานที่ มีความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดคอร์ รัปชั่น
ยังคงมีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงและลดความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยธนาคารได้มีการทบทวนปรับปรุ ง
แก้ไขนโยบาย รวมถึงระเบี ยบปฎิ บตั ิ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น นโยบายจัดหา จรรยาบรรณพนักงาน Gifts, Entertainment & Anti
Bribery Policy นโยบายการกากับแบบรวมกลุ่ม เป็ นต้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทางานให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่ได้ปรับปรุ ง และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และยังคงทาการทบทวนประจาปี ในปี นี้ เช่ นกัน
โดยได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารยังคงหลักการในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เช่นเดิม เพื่อ
ก่อให้เกิดค่านิ ยมขององค์กรที่จะต้องปราศจากการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งจะมีการลงโทษทางวินยั สาหรับพนักงานที่ประพฤติ
เข้าข่ายทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ด้านการอบรมได้ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ เกี่ ยวข้อง เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD) สาหรับพนักงานใหม่ได้บรรจุเรื่ องการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นหลักสูตรในการอบรม ควบคู่ไป
กับจรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายด้านความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น รวมทั้งอยูข่ ้ นั ตอนการพิจารณาดาเนิ นการจัดทา
หลักสูตรอบรมในลักษณะ E-learning สาหรับพนักงานทั้งองค์กรได้ศึกษาเรี ยนรู ้ และเสริ มสร้างความเข้าใจในแนวทาง
ปฎิบตั ิที่กาหนดไว้ในนโยบายอย่างทัว่ ถึง เช่น ธนาคารจะให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงานที่ปฎิเสธการคอร์รัปชัน่
ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือพนักงานสามารถร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกรณี ที่พบเห็นการกระทาที่ไม่
ถูกต้อง หรื อผิดจรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรม ผ่านช่ องทางการแจ้งเบาะแสของธนาคารได้ โดยธนาคารมีกระบวนการที่
รัดกุม ปกป้ อง และให้ความยุติธรรมสาหรับผูแ้ จ้ง การดาเนิ นการดังกล่าวล้วนเป็ นการสร้างวัฒ นธรรมด้านการต่ อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้เกิดในองค์กรมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้นาสัญลักษณ์ ของคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการ
ทุจริ ต (CAC) มาเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของธนาคารต่ อสาธารณชนควบคู่กบั นโยบายการต่ อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่ อแสดงถึ ง
เจตนารมณ์ของธนาคารในการเข้าร่ วม และการได้รับการรับรองจาก CAC
การดาเนิ นการต่ างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้มีการนาเสนอรายงานต่ อคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อรับทราบแล้ว
ส าหรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม และการสอบทานกระบวนการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น
หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ทาการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในกระบวนการให้มี
ความรัดกุม และมีประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้ว
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3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่ าเที ยมกันของพนักงาน และไม่เลื อกปฏิ บตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรมต่ อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งด้วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิ่นกาเนิด เชื่อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
และตั้งแต่ ปี 2554 เป็ นต้น มา ธนาคารเปิ ดกว้างในการจัด จ้างพนัก งานซึ่ งมี ค วามพิ การ และได้ป ฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ.2550 อีกทั้งได้ส่งเงิ นสมทบเข้ากองทุนส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอกาสในสังคมต่อไป
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 Minisite และได้จดั ทารู ปเล่มสาหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกท่านอีกด้วย
4.2) ยึดหลักปฏิบตั ิตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรบ. แรงงานสัมพันธ์
พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม โดยธนาคารมีการจัดทาระเบียบและข้อกาหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้
ภายในธนาคาร เช่ น เรื่ อง วัน-เวลาทางาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน -สถานที่ จ่ายค่ าจ้าง ตามปกติ /ค่ าล่วงเวลา/ค่ าทางานใน
วันหยุด/การลา/วินยั และการลงโทษทางวินยั /การร้องทุกข์/การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย และนอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นพรบ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 เป็ นต้น
4.3) ธนาคารมองเห็นคุณค่าและความสามารถของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม
(Total Compensation) โดยให้ผ ลตอบแทนตามผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน (Pay- forPerformance) เพื่ อเป็ นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าและแรงจูงใจให้กบั พนักงานตามผลการปฏิ บตั ิ งานและตามความรู ้
ความสามารถ นอกจากนี้ในทุกปี ธนาคารจะมีการนาข้อมูลจากการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดของกลุ่มธนาคารใน
ประเทศไทย เพื่อนามาใช้พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบนั
4.4) ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่ วยเหลือพนักงานในการทางานและดาเนิ นชี วิต เช่น กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี กองทุนประกันสังคม การรักษาพยาบาล ฯลฯ
4.5) ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานเรี ยนรู ้และรู ้จกั ตัวเอง เพื่ อสามารถพัฒนาตนเองให้กา้ ว
ไปสู่ งานที่ เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังกัด พร้ อมทั้งยังมีกิจกรรมและแหล่งความรู ้ เพื่ อให้
พนักงานได้พฒั นาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กบั พนักงานอย่างทัว่ ถึง มี Knowledge Management
ที่ รวบรวมความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้คน้ คว้าเพิ่มเติ ม มี E- learning ให้พนักงานศึ กษาเพื่อพัฒนาตนเอง ส่ งเสริ มให้พนักงานใน
ระดับหัวหน้างานเข้าร่ วมกิ จกรรม First Hand Day มี โครงการ “CAREER by ME” และ ระบบ Job Search สาหรับการ
ค้นหาตาแหน่ งงานที่ น่าสนใจภายในองค์กร เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่ ความก้าวหน้าทางอาชี พเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6) ธนาคารต้องการส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้และความสามารถของพนักงานเตรี ยมส่ งให้มีการก้าวสู่ หน้าที่
ระดับสู งขึ้ นต่ อไปในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึง โดย
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ปรั บปรุ งเนื้ อหารู ปแบบและวิธีการฝึ กอบรมให้ทนั สมัยเสมอ เพื่ อพัฒนาพนักงานให้มีทกั ษะความรู ้ความจาเป็ นในการ
ทางาน นอกจากนั้นธนาคารยังเสริ มสร้างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปลุกจิตสานึกและสร้างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
กระตุน้ ให้พนักงานร่ วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
4.7) การสื่ อสารกับพนักงานเป็ นเรื่ องที่ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่งยวด โดยจัดให้มี HR Message และ
HR Minisite ให้เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรื อพนักงานด้วยกันเองได้แลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานศึกษาข้อมูลได้ดว้ ยตนเองอย่างสะดวก ทาให้มีเวลาในการ
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ความสาคัญต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรมภายใต้การกากับดูแลกิ จการที่ ดี และตระหนักถึ ง
บทบาทและหน้าที่ที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค โดยการยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางเพื่อให้ลกู ค้าได้รับความพึงพอใจใน
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ภายใต้การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของทางการที่ เกี่ ยวข้องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522
ธนาคารมีหน้าที่ความสาคัญในการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และบริ การที่ชดั เจน ครบถ้วน และง่ายต่อความเข้าใจ ทั้ง
คุ ณ ลัก ษณะ รายละเอี ย ด ความเสี่ ย ง และเงื่ อนไขที่ ส าคัญ เพื่ อให้ผูบ้ ริ โ ภคน าไปใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยการเสนอผ่านสื่ อทางการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังตระหนักในเรื่ องของ
การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ซี่ งจะพึงเปิ ดเผยได้เฉพาะตามที่อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายที่กาหนดไว้
หรื อที่ลกู ค้ายินยอมก่อนเท่านั้น
ในการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด ธนาคารจัด
ให้มีกระบวนการการรับเรื่ องร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ปัญหา และชี้แจงให้ลกู ค้าทราบ พร้อมทั้งนามาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ รวมถึงการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุนการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
6.1) สนับสนุ นการจัดตั้งชมรมต่างๆ ประกอบด้วยชมรมเกี่ ยวกับกี ฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่ างๆ
เพื่อให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ และให้ผอ่ นคลายไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นการสร้างสมดุลให้กบั การ
ทางานและชีวิตส่ วนตัว สร้างความสุ ขให้เกิดในที่ทางาน
6.2) จัด ท าโครงการส ารวจและเสริ มสร้ างความผูกพัน ของพนักงานตั้งแต่ ปี 2552 เป็ นต้น มา โดยสร้ าง
บรรยากาศให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุ งบรรยากาศการทางาน และสร้างให้
เกิดความผูกพันภายในหน่วยงาน
สาหรับการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมที่นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีรายละเอียดดังปรากฎใน
หัวข้อ 10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (ส่ วนที่ 2 หน้า 162)
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7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของผลกระทบที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อมของโลกที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้ น ทั้งที่เป็ นผล
โดยตรงจากการใช้พลังงานของธนาคาร และจากทรัพยากรอื่นที่มีความจาเป็ นต่อธุ รกิจประจาวัน ธนาคารจึงสนับสนุนการ
ปกป้ องรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้สงั คมสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
ดังนั้น ธนาคารมีนโยบายไม่ทาธุ รกิ จกับลูกค้าที่ มีธุรกรรมที่ มีความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมและสังคมที่ อาจมี
ผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงของธนาคาร และที่ผ่านมาธนาคารได้ตอกย้ าแนวคิดนี้ ในการพิจารณาให้สินเชื่ อ โดย
ลูกค้าธุ รกิจที่ที่เล็งเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมออกจากการพิจารณาสิ นเชื่อ ทั้งนี้ ธนาคารมีความตั้งใจ
จะพัฒนาบทบาทด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้ดาเนิ นการก่อตั้งโครงการหลายโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปฏิ บตั ิ ของ United Nation
Global Compact (UNGC) ในการจัดการอาคารของธนาคาร และริ เริ่ มพัฒนาการโครงการต่างๆ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ธนาคารได้ริเริ่ มโครงการ Blue Planet ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดังนี้
 โครงการปรับปรุ งลิฟต์ และระบบมาตรฐานเบื้องต้นสาหรับอาคารสานักงานใหญ่ เพื่อช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้ า การระบายความร้อนสู่ช้ นั บรรยากาศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 โครงการระบบบาบัดน้ าเสี ย ที่ช่วยบาบัดน้ าเสี ยให้สะอาดอีกครั้งก่อนระบายออกจากอาคาร
 โครงการประหยัดไฟฟ้ า โดยการเปลี่ ยนหลอดไฟแสงสว่างชนิ ดฟลูออเรสเซนต์เป็ นหลอด LED
พร้อมทั้งติดตั้งระบบปิ ดไฟอัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.
 โครงการรี ไซเคิลกระดาษ ธนาคารบริ จาคกระดาษในสานักงานให้กบั บริ ษทั เอกชนเพื่อนาไปรี ไซเคิล
เพื่อใช้ประโยชน์
ธนาคารมุ่งมัน่ ที่ จะพิจารณาและปรับปรุ งการดาเนิ นธุ รกิจหลักและกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่ อ ให้การพัฒ นาการจัด การทางด้านสิ่ งแวดล้อ มเป็ นไปอย่างเหมาะสม และป้ องกันการดาเนิ นการที่ จะส่ งผลเสี ยต่ อ
สิ่ งแวดล้อมโดยรวม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสั งคม
องค์กรธุ รกิจต่างๆ หันมาให้สนับสนุนและดูแลผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับชุมชน ไม่วา่ จากการดาเนิ นธุรกิจของ
องค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งธนาคารก็เป็ นหนึ่ งในองค์กรที่ มีความตระหนักในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และพร้อมเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้สังคมดีข้ ึน จากการยึดมัน่ ในแบรนด์
Make
THE Difference ที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่สงั คมด้วยนวัตกรรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
Make THE Difference ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ องค์กรใหม่ ที่ธนาคารน าเสนอกับ ลูกค้าเพื่ อยืน ยันความตั้งใจที่ จะ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ แตกต่างนั้น ถือเป็ นปฏิ ญาณเและแนวทางการทางานอันความตั้งใจจริ งจากธนาคารที่
ต้องการส่ งมอบสิ่ งที่ ดีและเป็ นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร ไม่ว่าจะผ่านจากการให้บริ การ
ของพนักงาน หรื อจะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การต่ างๆ ทั้งบัญ ชี เงิ น ฝากหรื อสิ น เชื่ อก็ต าม ดังตัวอย่างของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่
ออกแบบมาสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจและลูกค้าบุคคลมีดงั นี้
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ลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
ธนาคารเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทยแห่ งแรกๆ ที่ พร้อมตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) โดยเชื่ อว่า SME คื อกาลังหลักที่ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย และธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
หลายแห่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ SME ได้ดีเท่าที่ควร
เพราะธนาคารเห็นความสาคัญของการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิจตลอดทั้ง Supply Chain จึงจัดตั้งโครงการ
Lean Supply Chain by TMB เพื่อพัฒนากระบวนการธุ รกิ จทั้งหมดของลูกค้าโดยการแก้ปัญหาทั้งในเชิ งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ผ่านบทเรี ยนและกิจกรรมการสอน โดยมีวิทยากรและผูเ้ ชี่ ยวชาญชั้นนาในแวดวงอุตสาหกรรมมาให้คาแนะนา นอกจากนี้
เจ้าของธุรกิจยังสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ เนื่ องจากผูร้ ่ วมโครงการจากอุตสาหกรรมเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน และเมื่อจบโครงการไปแล้ว ผูร้ ่ วมโครงการยังสามารถรับคาปรึ กษาจากคลินิกและเข้าร่ วมงานสัมมนาอื่นๆ
จากธนาคารได้อีก
นอกจากนี้ ทีเอ็มบี มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสิ นเชื่ อแบบบูรณาการ ตั้งแต่ แนวทางอนุ มตั ิ สินเชื่ อที่ รัดกุม
สอดคล้องกับสถานการณ์ กระบวนการวิเคราะห์ การตั้งวงเงิน เบิ กใช้ ไปจนถึงการติดตามคุณภาพสิ นเชื่ อ ที่สาคัญคือการ
พัฒนาผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ให้มีสมดุลในการขาย การบริ หารความเสี่ ยง และความเข้าใจในกระบวนการสิ นเชื่อ
ทั้งหมดนี้ เพื่ อให้การเติ บโตเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ทั้งคุณภาพของสิ นเชื่ อ และความสะดวกรวดเร็ วของบริ การอัน
ส่ งผลถึงประสบการณ์ ที่ดีของลูกค้า SME นอกจากนี้ ที เอ็มบี ยงั มีโครงการพิ เศษเพื่อช่ วยเหลือ SME ที่ ได้รับผลกระจาก
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี ที่ผา่ นมา ทั้งยังจัดให้มีผดู ้ ูแลลูกค้า SME ที่มีปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่เนิ่นๆ
ลูกค้ าบุคคล :
ทีเอ็มบี ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ในการดาเนิ นกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นธนาคารชั้นนาด้าน
ธุรกรรมทางการเงินของประเทศ โดยยังคงนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
เวลาที่ เหมาะสม ที เอ็มบี ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ บริ การและรู ปแบบช่ องทางบริ การอย่ างต่ อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์
ของลูก ค้าผ่ านการบริ ก ารที่ เป็ นเลิ ศ เน้น การสร้ างคุ ณ ค่ า ที่ จะ "เปลี่ ย น" เพื่ อให้ชี วิต ลู กค้าดี ข้ ึ น หรื อเพื่ อ Make THE
Difference ตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมการเงิน ผ่านช่องทางการบริ การ และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 ผลิตภัณฑ์ เงินฝากรายย่ อย
ทีเอ็มบีได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุ ด “ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ” เป็ นบัญชี เงินฝากรู ปแบบใหม่พร้อมบัตร เด
บิตสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งทาธุรกรรมทางการเงิน โดยสามารถกดเงิน และถามยอด ได้ทุกตู ้ ทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่
จากัดจานวนครั้ง สาหรับการโอนเงินภายในทีเอ็มบี ก็ไม่มีค่าธรรมเนี ยมและไม่จากัดครั้ง แล้วยังเพิ่มให้โอนเงินข้ามธนาคาร
หรื อจ่ายบิ ล แบบไม่มีค่าธรรมเนี ยมอี ก 5 ครั้งต่อเดิ อน ซึ่ งลูกค้าไม่จาเป็ นต้องมี เงิ นขั้นต่ าในบัญชี ทาให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวก ง่าย และไม่ตอ้ งกังวลกับค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมต่อไป
 ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินอืน่ ๆ
ทีเอ็มบีทาการศึกษาเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อันจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินเช่น ประกัน กองทุน และบัตรเครดิต ในเวลาที่เหมาะสม
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และตรงกับความต้องการของลูกค้า ในปี 2558 ทีเอ็มบี ยังคงเดินหน้าการเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก ที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุน
ให้ลกู ค้าทุกกลุ่ม (TMB Open Architecture - ศูนย์ รวมกองทุนดี ยีห่ ้ อดัง ที่เดียวครบ) โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพจาก
หลากหลาย บลจ.ชั้นนา มาให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างมัน่ ใจ สะดวกในที่ เดียว ที่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ทุกวันนี้ ลูกค้ามีโอกาส
ลงทุนในสิ นทรัพย์หลากหลายประเภท จาก 5 บลจ.ที่เชี่ ยวชาญ อันได้แก่ Aberdeen, CIMB Principle, Manulife, TMBAM,
และ UOBAM
10.4 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
เนื่องด้วยธนาคารต้องการให้การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทั้งธนาคาร สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ธนาคารจึงจัดได้ตรวจสอบการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นการป้ องกันและพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน กรณี ที่ธนาคารถูกตรวจสอบหรื ออยูร่ ะหว่างถูกตรวจสอบโดย
หน่ วยงานที่ มีอานาจหน้าที่ ว่าการดาเนิ นงานของธนาคารมีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ ยวกับหลักการ 8 ประการอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่ โดยในปี 2558 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
นอกเหนือจากการดาเนิ นงานของธนาคารตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการปฏิบตั ิงานรายวันแล้ว ธนาคารยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
 โครงการไฟ ฟ้ า
โครงการแห่งการให้ที่ยงั่ ยืนเพื่อเยาวชน เพราะการ “ให้” เพื่อคืนสิ่ งดีๆกลับสู่สังคม เป็ นสิ่ งสาคัญ ธนาคารจึงเปิ ด
ศูนย์เยาวชน “ไฟ ฟ้ า” แห่งแรกบนถนนประดิพทั ธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมัน่ ในการให้โอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนที่
มีอายุ 12 – 19 ปี ได้รู้จกั ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผา่ นการเรี ยนรู ้ และการทากิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชี พ และการเสริ มสร้างทัศนคติในการดารงชีวิต โดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ โครงการไฟ ฟ้ ายังเป็ นเวทีที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสทางานร่ วมกับชุมชน พนักงานธนาคาร
และอาสาสมัครบุคคลภายนอก โดยการนาความรู ้ที่ได้รับจากไฟ ฟ้ าไปสร้างประโยชน์ให้คืนกลับสู่ ชุมชนผ่านกิ จกรรม
เปลี่ยนชุมชนอย่างยัง่ ยืนที่แต่ละศูนย์ไฟ ฟ้ าได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 ทางทีเอ็มบีได้ก่อตั้งศูนย์ไฟ ฟ้ า แห่ ง
ส่ วนที่ 2 หน้า 162

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ที่สี่ คื อที่ บางกอกน้อย ซึ่ งจะช่ วยให้เยาวชนในกรุ งเทพได้เข้าถึงกิจกรรมในศูนย์ไฟ ฟ้ า มากขึ้น จาก 3 ศูนย์เดิมคื อที่ ถนน
ประดิพทั ธ์ ประชาอุทิศ และถนนจันทน์
ในปี 2558 โครงการ “ไฟ ฟ้ า” ได้ขยายการเข้าถึ งเยาวชนในชุ มชน โดยมี เยาวชนเข้าร่ วมในโครงการมากกว่า
170,000 คนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไฟ ฟ้ า ยังได้รับความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการ
ช่วยจุดประกายให้กบั เด็กๆ อาทิ เช่ น ความร่ วมมือระหว่างไฟ ฟ้ า และโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการมอบ
ทุนการศึกษาหลักสูตรสองภาษาของโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อส่ งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องแก่
เยาวชนไฟ ฟ้ า โดยใช้เกณฑ์ อีคิว (EQ หรื อ Emotional Quotient) หรื อการวัดเกณฑ์ความฉลาดทางอารมณ์มาเป็ นหลักใน
การพิจารณา นอกจากนี้ ไฟ ฟ้ า ยังได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ในการเพิ่มพลังเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้สายวิชาชี พ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานสายวิชาชี พและรับมือการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ด้วยโควต้าพิเศษในการศึ กษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ งความร่ วมมื อเหล่านี้ ถือเป็ นการส่ งต่ อ
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนให้กบั น้อง ๆ ไฟ ฟ้ า ให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
สาหรั บการให้คืนแก่ ชุมชน พนักงานธนาคารจากสาขาทัว่ ประเทศ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรม FAI-FAH In-a-Box
โครงการที่ มอบโอกาสให้พนักงานสาขาได้พฒั นาชุ มชนที่ อยู่ใกล้สาขาธนาคารให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ตั้งแต่การวางแผนงาน
จุดประกายชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วม รวมถึงลงมือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ ึนด้วยกัน โดยมีพนักงานทัว่ ประเทศกว่า
2000 คน ได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาชุ มชนทั้งหมด 18 โครงการและเพื่ อนพนักงานได้ร่วมกันทากิ จกรรมเพื่ อระดมเงิ น
บริ จาคจากเพื่อนพนักงาน ซึ่ งนับเป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจลงมือเปลี่ยนเพื่อให้ชุมชนดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ทาง ทีเอ็มบี ยังได้ร่วมมือกับ ธนาคาร ING Asia ในโครงการ Orange Bike ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยมี
เป้ าหมายในการมอบจัก รยานจานวน 5000 คัน ให้กับ นัก เรี ย นที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ ห่ างไกลจากโรงเรี ย นในประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ภายในระยะเวลาห้าปี โดยในปี 2558 ซึ่ งเป็ นปี ที่ สามของโครงการ ทาง ทีเอ็มบีและ ING ได้ร่วมบริ จาค
จักรยาน จานวน 1000 คัน ให้กบั เด็กนักเรี ยนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัด อุบลราชธานี อุทยั ธานี สุ รินทร์ และ ศรี สะเกษ
โดยได้รับความร่ วมมือจากมูลนิ ธิศุภนิ มิตรแห่ งประเทศไทยในการหาโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายและติดตามความต่อเนื่ องใน
การบริ จาคจักรยาน นอกจากนี้ ยงั มีมูลนิ ธิ World Bicycle Relief ซึ่ งได้ส่งทีมงานมาฝึ กหัดอาสาสมัครท้องถิ่น เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าจักรยานที่เด็กๆได้รับไปนั้น จะอยูใ่ นสภาพดีและมีความปลอดภัย
 มูลนิธิทีเอ็มบี
ธนาคารให้ความสาคัญกับการให้คืนสู่ สงั คมอย่างยัง่ ยืน ด้วยปณิ ธานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งธนาคารให้การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงได้มอบหมายให้มูลนิ ธิทีเอ็มบี บริ หารและดาเนิ นโครงการไฟ ฟ้ า ซึ่ ง
เป็ นกิ จกรรมเพื่ อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อขยายการให้คืนกลับสู่ สังคมอย่างยัง่ ยืน ในปี 2558 มูลนิ ธิทีเอ็มบี ได้เป็ น
หนึ่งในช่องทางในการประสานเงินบริ จาคเพื่อมอบให้สภากาชาติไทยสาหรับเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล นอกจากนี้
มูลนิ ธิยงั ได้มอบเงินบริ จาคจานวนกว่าสามล้านสองแสนบาทแก่มูลนิ ธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ อย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่สอง เพื่อเป็ นทุนในการผ่าตัดโรคหัวใจ
ให้กบั เด็กที่ เกิดมาพร้อมความบกพร่ องด้านหัวใจกว่า 160 ราย ซึ่ งเงินบริ จาคจานวนดังกล่าวมาจากรายได้จากการจาหน่าย
บัตรกิจกรรม TMB ING Parkrun 2015 การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เงินบริ จาคจากลูกค้า และธนาคารทหารไทย
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 รางวัล CSR ปี 2558
จากความมุ่งมัน่ ที่จะให้คืนกลับสู่สงั คมอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ทีเอ็มบีได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชีย
ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลการพัฒนาชุมชนยอดเยี่ยม (The Best Community Development Award) และรางวัลการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (The Best CSR Practice in Banking & Finance) จากงานรางวัลการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Best CSR Practices Awards) รวมถึง
รางวัลบริ ษทั ที่ดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Top Community Care Companies) ในงาน Asia Corporate Excellence &
Sustainability Awards ที่จดั ขึ้นที่สิงคโปร์ ในปี 2558 ซึ่ งถือเป็ นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจสาหรับพวกเราชาวทีเอ็มบีทุกคน
โครงการไฟ ฟ้ า กิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน ร่ วมกับอาสาสมัครทีเอ็มบี นับเป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างสาคัญที่เป็ น
รู ปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าทีเอ็มบีได้ Make THE Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีข้ ึนอย่างแท้จริ ง และจะมุ่งมัน่ สร้างสรรค์
สิ่ งดี ๆ เพื่อ "เปลี่ยน" ให้สังคมและโลกรอบตัวเราดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของธนาคาร โดยให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และการ
กาหนดอานาจและระดับในการอนุ มตั ิ รายการเพื่ อความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแลกิจการที่ ดี
นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการดาเนิ นงานของธนาคารและรายการระหว่างกัน หน่วยงานตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุ มครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมประชุมด้วย ได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่ งนาเสนอโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริ หารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผูต้ รวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามองค์ประกอบ
สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของผูต้ รวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และได้ติดตามความคืบหน้าใน
การปรับปรุ งปั จจัยแวดล้อมของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ ายบริ หาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนาให้
ฝ่ ายบริ หารแก้ไขการดาเนิ นงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคื บหน้า ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ซึ่ ง
เป็ นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบตั ิภาระกิจตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อ
ธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่วยงาน
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กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance function) โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกาชับ
ให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับ
ผูส้ อบบัญชีในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุมตั ิแผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบ
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผูต้ รวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ไข
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 14 ครั้ง ในระหว่างปี 2558 การเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการแต่ละ
ท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการในรายงานประจาปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและความร่ วมมือด้วยดี จากฝ่ ายจัดการของธนาคาร ทั้งได้เชิ ญผูเ้ กี่ ยวข้องเข้าชี้ แจงในที่ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟั งคาชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความ
ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผูส้ อบบัญชี ว่ารายงานการเงิ นดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ และเชื่ อถือได้ ตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่ เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ซ่ ึ งมี เงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จารณาผลการปฏิ บัติ งานและความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติห น้าที่ ข องผูส้ อบบัญชี ภ ายนอกในปี ที่ ผ่านมา พร้ อ มทั้งได้
พิ จารณาถึ งการสับเปลี่ ยนหมุนเวียนผูต้ รวจสอบบัญ ชี เห็ นว่ามี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอรายชื่ อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ัท เคพีเอ็มจี เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจาปี
2559 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทัว่ ไปอยู่ในระดับดี และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปัจจัยความเสี่ ยงของสภาวะแวดล้อม ธนาคารยังคงให้
ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิและการบังคับใช้อย่างต่อเนื่ อง ให้การฝึ กอบรมที่ จาเป็ นแก่พนักงาน รวมทั้งกระบวนการติ ดตาม
ตรวจสอบ การระบุ สาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ไข และมาตรการทางวินัยต่อผูท้ ี่ รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิ บตั ิ บงั เกิ ดผล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้าให้ฝ่ายบริ หารแก้ไขการดาเนิ นงานตามข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการฏิบัตงิ านของบริษทั
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอี ยดข้ อมูลประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้ องกับงานด้ าน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
11.3.2 หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ยวข้ องกับงานกากับ
ดูแลการปฏิ บัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี
ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งประกอบด้ว ยค านิ ย ามและลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ นโยบายการกาหนดราคา รายการทางธุ รกิจที่ สาคัญกับผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
ยอดคงเหลื อกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ผลตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผลประโยชน์อื่นที่ จ่ายแก่ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการทาธุรกิจ ธนาคารจะยึดมัน่ ในหลักการ ความถูกต้อง โปร่ งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็ นสาคัญโดย
ธนาคารได้ให้ความสาคัญต่อการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามข้อกาหนดของทางการ จึ งได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึ นไปเปิ ดเผย
ข้อมูลความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ ยวโยงในกิ จการที่ มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกันเป็ นประจาทุกไตรมาส และได้
จัด ท านโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้งคู่ มือ ปฏิ บัติในการท า
ธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ง โดยในการพิจารณาทารายการกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์เกี่ ยวข้อง หรื อเกี่ยว
โยงกัน ธนาคารจะดาเนิ นการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม เช่ นเดียวกับการทาธุ รกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm’s
length basis) รวมทั้งกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิ
รายการและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม รวมทั้งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่ อโดยตรง แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง สาหรับการให้สินเชื่ อหรื อ
ลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผล
การดาเนิ นงานหรื อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ต้องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้าทัว่ ไป มีการควบคุมปริ มาณ
การให้สินเชื่ อหรื อลงทุนมิให้มีปริ มาณเกินสมควร และต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์ โดย
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
รายการที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งซึ่ งมีขนาดของรายการสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็ นธรรมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะทารายการ สาหรับรายการที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จะ
มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะๆ ทั้งนี้ รายการทั้งหมดจะถูกเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่ งใส
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
สาหรับการทารายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมัน่ ในหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคาร
และผูถ้ ือหุ น้ โดยอย่างน้อยจะต้องมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไป (Arm’s length basis) ตามที่
กาหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น รวมทั้งจะมีการปรับปรุ งนโยบายและคู่มือปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่ องด้วย
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12.3 การให้ บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในบริ ษัทย่ อย หรื อบริษัทร่ วม แทนการถือหุ้นของธนาคาร
โดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 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 งมีการระบุ
สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ ซึ่ งในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุล ยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานของรายการทางธุ รกิ จ
นั้นๆ เพื่อให้การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1 งบการเงิน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2557 ตรวจสอบโดย คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4951 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
งบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดย คุ ณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 6827 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
13.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว โดยให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ที่ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญ ชี ในระหว่างปี เนื่ องจาก (ก) การนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงิ นได้ มาถื อปฏิ บตั ิ เป็ นครั้งแรกเมื่ อมาตรฐาน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และ (ข) การนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
มาถื อปฏิ บตั ิ ก่อ นวันที่ มาตรฐานดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้นาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่ อเป็ นข้อมูลเปรี ย บเที ยบ โดยใช้น โยบายการบัญ ชี เกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้แ ละ
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
คุณชาญชัย สกุลเกิดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่าข้อมูลทางการเงินที่นามาแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบของปี
2557 ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
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13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ ทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก : รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

2558

ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์
รวม

2556

ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์
รวม

17,290
115,758
11,945
12,250
98,260

2.1
13.8
1.4
1.5
11.7

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

580,868
1,068
581,936
(92)
(28,845)
(180)
552,819
11
1,207
10,292
1,239
2,045
11,325
4,496
838,937

69.2
0.1
69.3
(3.4)
65.9
0.1
1.2
0.2
0.2
1.4
0.5
100.0

530,447
1,068
531,515
(86)
(28,252)
(110)
503,067
15
1,860
10,672
1,003
2,065
12,973
3,577
809,182

65.6
0.1
65.7
(3.5)
62.2
0.2
1.3
0.1
0.3
1.6
0.5
100.0

499,551
1,004
500,555
(77)
(31,400)
(68)
469,010
8
1,897
11,412
915
2,449
12,329
9,003
764,709

65.3
0.1
65.4
(4.1)
61.3
0.3
1.5
0.1
0.3
1.6
1.2
100.0
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)

2558

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื สุ ทธิ
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 44,108,738,479 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 43,749,499,615 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2557 : 43,678,764,288 หุน้ และ 31 ธันวาคม 2556 :
43,606,322,266 หุน้ )
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของธนาคาร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2557 ร้ อยละของ 2556 ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม

644,694
36,217
3,008
11,945
299
12,141
30,184
11
5,998
1,492
543
6,988
8,819
762,339

76.9
4.3
0.4
1.4
1.4
3.6
0.7
0.2
0.1
0.8
1.1
90.9

571,625
72,717
3,145
22,690
183
10,172
36,249
15
5,998
1,535
535
5,637
8,888
739,389

70.6
9.0
0.4
2.8
1.3
4.5
0.7
0.2
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
5,252
11,061
702,876

69.3
8.6
0.4
3.2
2.2
5.0
0.8
0.2
0.1
0.7
1.4
91.9

41,903

5.0

41,903

5.2

41,903

5.5

41,562

5.0

41,495

5.1

41,426

5.4

236
3,960

0.5

158
4,164

0.5

81
4,276

0.6

1,710
29,023
76,491
107
76,598
838,937

0.2
3.4
9.1
9.1
100.0

1,250
22,637
69,704
89
69,793
809,182

0.2
2.8
8.6
8.6
100.0

770
15,204
61,757
76
61,833
764,709

0.1
2.0
8.1
8.1
100.0
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
2558
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
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสั ยจะสู ญ
และขาดทุนจากการด้อยค่ า และภาษีเงินได้
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

36,430
13,210
23,220
9,712
1,891
7,821
1,701

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2557 ร้ อยละของ 2556
รายได้
รายได้
รวม
รวม
75.0 35,848
77.4 34,826
27.2 14,253
30.8 14,004
47.8 21,595
46.6 20,822
20.0
7,874
17.0
7,611
3.9
2,140
4.6
2,032
16.1
5,734
12.4
5,579
1,991
4.3
2,258
3.5

ร้ อยละของ
รายได้
รวม
77.0
31.0
46.0
16.8
4.5
12.3
5.0

(16)
181
543
33,450

0.4
1.1
68.9

(51)
193
491
29,953

(0.1)
0.4
1.0
64.6

(9)
142
415
29,207

0.3
0.9
64.6

8,169
42
3,130
1,282
3,844
16,467

16.8
0.1
6.4
2.7
7.9
33.9

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

17.3
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

16,983
5,479
11,504
2,153
9,351

35.0
11.3
23.7
4.4
19.3

14,179
3,437
10,742
1,190
9,552

30.6
7.4
23.2
2.6
20.6
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2557 ร้ อยละของ 2556
รายได้
รายได้
รวม
รวม

2558
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(30)
30

-

ร้ อยละของ
รายได้
รวม

61
-

0.1
-

(3)
30

-

-

-

(12)
49

0.1

(6)
21

-

(49)

(0.1)

(61)

(0.1)

(58)

(0.1)

95

0.2

-

-

-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(9)
37
37
9,389

0.1
0.1
19.4

12
(49)
9,552

(0.1)
20.6

12
(46)
(25)
5,723

(0.1)
(0.1)
12.6

การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

9,333
18
9,351

19.3
19.3

9,539
13
9,552

20.6
20.6

5,738
10
5,748

12.7
12.7

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9,371
18
9,389

19.4
19.4

9,539
13
9,552

20.6
20.6

5,713
10
5,723

12.6
12.6

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

0.2134
0.2128

รายการที่ต้องไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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0.2185
0.2177

0.1316
0.1312

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

2556

11,504

10,742

7,044

1,178
5,479
24
118

1,215
3,437
12
103

1,106
7,613
8
130

175
2
(6)
2
(90)
(183)

247
(3)
9
(37)
(190)

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

16
841
93
(23,220)
(40)
34,076
(11,599)
(1,706)

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

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

16,664

14,886

14,772

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับเงิน (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและ
ประมาณการหนี้สินอื่น(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน(กาไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุน(กาไร)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงินที่กาหนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน(กาไร)ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรู ปแบบของหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์
และหนี้สินดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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2558

2557

2556

(2,853)
5,936
(55,720)
909
2,043
(43)
(217)

(16,610)
(11,659)
(37,719)
666
1,483
(138)
4,737

(233)
1,388
(47,813)
450
2,722
39
(3,245)

72,891
(36,500)
(137)
100
(74)
(160)
(14)
127
273
(1,733)
1,492

41,610
6,679
(131)
(200)
(3,373)
(101)
(72)
(1,220)
36
(3,000)
(4,126)

33,444
(15)
(604)
150
(3,567)
(85)
(57)
(44)
1,337
97
1,109
(155)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
รับคืนทุนจากหน่วยลงทุนและจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2558

2557

2556

2,322
40
(52,514)
53,331
(11,828)
19,378
123
(802)
(2)
(559)
172
9,661

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

(1,442)
(1,397)
3,144
(8,000)
(1)
(2,625)
(10,321)
30
862
16,428
17,290

(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)
30
1,977
14,599
16,576

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด:
การออกหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
และการโอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาไปยังกาไรสะสม
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจากการรับชาระหนี้
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็ นทรัพย์สินรอการขาย
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2557

2556

146
(30)

146
61

108
(2)

(190)

(212)

(163)

95
31
59
239

207
467

30
298

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

13.4

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
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 วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)(6)
อัตราส่ วนคุณภาพสิ นทรั พย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่ วนหนี้สูญต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
อัตราส่ วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)(7)
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)(8)
อัตราส่ วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่อรวม (ร้อยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

2556

63.7
19.2
12.9
4.9
1.9
3.0
2.7

60.2
20.6
14.6
5.2
2.2
3.0
3.1

59.8
12.7
9.7
5.4
2.3
3.1
3.4

49.2
2.8
1.1
0.06

52.6
2.7
1.2
0.06

50.5
2.8
0.8
0.06

9.9
85.7
90.1
84.6
28.6
16.7

10.6
86.8
92.8
77.2
27.8
18.3

11.4
87.5
94.3
75.2
30.1
15.9

5.0
0.8
141.8
3.0
0.2

5.3
0.8
156.8
2.9
0.2

6.3
0.3
140.4
3.9
0.2

อัตรากาไรขั้นต้น = รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ / รายได้ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรับ = รายได้ดอกเบี้ย / สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(10)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) / รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ + รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ + รายได้จากการดาเนิ นงานอื่น
(ไม่รวมรายการพิเศษ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กาไรสุ ทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2558 เป็ นไปตามข้อเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในเดือน เมษายน 2559
(6) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ + ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ / เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(8) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย = เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสิ นทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนในตราสารหนี้เฉลี่ย
(10) หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย = เงินรับฝากเฉลี่ย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + ตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมเฉลี่ย
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ ม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558
ปี 2558 เป็ นอี กหนึ่ งปี ที่ เศรษฐกิ จไทยเผชิ ญกับความท้าทายทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอก ทาให้เครื่ องยนต์
เศรษฐกิจแต่ละด้านยังไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ในช่วงครึ่ งแรกของปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงฟื้ นตัวอย่าง
ช้าๆ โดยการบริ โภคภาคครัวเรื อนยังคงได้รับผลกระทบจากรายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ าเป็ นเวลานาน และหนี้ ภาคครัวเรื อนที่อยู่
ในระดับสูง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชน ที่ยงั คงอยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับการบริ โภคที่ยงั คงเปราะบางและการส่ งออก
ที่ยงั หดตัวแรงต่อเนื่ อง ทาให้ภาคธุ รกิ จชะลอการลงทุนใหม่ออกไปจนกว่าสัญญาณการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนมากขึ้ น
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่ องตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็ นเครื่ องยนต์เดียวที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัว แม้ไม่
สามารถชดเชยภาคการส่ งออกและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อ่อนแอลงมากได้กต็ าม
ในช่ วงครึ่ งปี หลัง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากขึ้ นตามการชะลอตัวของเศรษฐกิ จจีน ซึ่ งส่ งผลให้ภาวการณ์หดตัวของ
การส่ งออกของไทยรุ นแรงขึ้ น อีกทั้งภาคการท่องเที่ ยวที่ ขยายตัวดี ต่อเนื่ องนั้น ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้ายใน
กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม ส่ งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนดังกล่าวขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่สามารถ
ฟื้ นตัวกลับสู่ ภาวะปกติ ได้ค่อนข้างเร็ วในไตรมาสสุ ดท้ายซึ่ งหนุ นด้วยนักท่ องเที่ ยวจี นเป็ นหลัก กอปรกับได้รับแรงหนุ น
เพิ่มขึ้นจากแพ็คเกจมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้น ที่ ทยอยออกมาตั้งแต่เดื อนกันยายน อาทิ การช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ย
และกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็ก วงเงิน 1.36 แสนล้านบาท มาตรการส่ งเสริ ม SMEs มาตรการกระตุน้ อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยฟื้ นความเชื่อมัน่ ได้ดี ทาให้การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางดีข้ ึน อีกทั้งได้ปัจจัยหนุนชัว่ คราวจากมาตรการ
การปรับขึ้ นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ในต้นปี 2559 ทาให้มีการเร่ งซื้ อและเร่ งการผลิตรถยนต์ในบางรุ่ น รวมทั้งการลงทุนใน
หมวดสื่ อสารเพื่อรองรับการลงทุนขยายโครงข่าย 4G นอกจากนี้ มาตรการล่าสุ ดการลดหย่อนภาษีจากการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ได้มีส่วนกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยในช่วงก่อนสิ้ นปี ทั้งนี้ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับดี
ขึ้ น ได้ช่วยลดทอนภาพลบที่ เกิ ดขึ้ นในภาคการส่ งออก แม้ไม่สามารถชดเชยได้ท้ งั หมด แต่ก็ทาให้ภาพเศรษฐกิ จในปี 2558
ยังคงสามารถยืนอยู่บนเส้นทางการเติ บโตได้ โดยขยายตัวร้ อยละ 2.8 เมื่ อ
เทียบกับขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557
แนวโน้ มเศรษฐกิจปี 2559

3.5

GDP

2.8

6.5
29.8

4.0
2.2

2.9
-2.0

2.8
-0.4

2.5
0.1

2.3
2.1

2559F
:

คาดว่าจะมีโมเมนตัมขยายตัวได้ต่อเนื่ อง โดยในช่วงครึ่ งปี แรกยังคงมีแรงส่ ง
ต่อเนื่องจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้นที่ออกมาในปี 2558 ซึ่ งหลาย
มาตรการได้ขยายระยะเวลาโครงการออกไป กอปรกับในช่วงครึ่ งปี หลัง คาด
ว่าบรรยากาศการลงทุนจะปรับดีข้ ึนต่อเนื่ อง ด้วยการเร่ งเบิกจ่ายงบลงทุนที่มี
อยู่ 5.4 แสนล้านบาท หรื อร้อยละ 20 ของงบประมาณรวม ควบคู่กบั การเร่ ง
ขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (ปี 2558-2565) วงเงิ น 1.8 ล้านล้าน
บาท ที่ จะเร่ งการทาสัญญาโครงการที่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ให้แล้วเสร็ จภายในครึ่ งแรกของปี นี้ อาทิ โครงการรถไฟฟ้ า โครงการรถไฟ
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ทางคู่ มอเตอร์ เวย์ อันก่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบราว 1.5 แสนล้านบาทในปี นี้ ซึ่ งคาดว่าจะผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนใน
โครงการที่เกี่ยวข้องขยายตัวตาม กอปรกับมีมาตรการเร่ งรัดการลงทุนภาคเอกชน อาทิ เร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยให้สิทธิ ประโยชน์จูงใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น มาตรการเร่ งรัดการลงทุนในปี 2559-2560 ผ่าน BOI เร่ งรัดโครงการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP Fast Track) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่ อง นาโดยนักท่องเที่ยวชาวจี น
และเอเชี ย ด้านการบริ โภคภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความเชื่ อมัน่ ที่ปรับดี ข้ ึนและแนวโน้มการออกมาตรการ
กระตุน้ การใช้จ่ายเพิ่มเติ ม แต่ยงั มีปัจจัยหน่วงจากราคาสิ นค้าเกษตรที่ยงั คงอยู่ในระดับต่ า และสถานการณ์ภยั แล้งที่ ยงั กดดัน
รายได้ของภาคเกษตร เช่นเดียวกับภาคการส่ งออก ที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็ นบวกเล็กน้อยตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจคู่คา้
หลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ แต่ยงั มีปัจจัยเสี่ ยงจากการชะลอลงของเศรษฐกิจจีนและสถานการณ์ราคาน้ ามันและราคาสิ นค้า
โภคภัณฑ์ที่ยงั คงอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้ จากเครื่ องยนต์แต่ละด้านของเศรษฐกิจในปี 2559 ที่ มีแนวโน้มทางานได้สอดคล้องกัน
มากขึ้น โดยมีแกนหลักอยูท่ ี่การลงทุนของภาครัฐ แม้ยงั คงมีปัจจัยหน่วงการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ โดยเฉพาะภาคการส่ งออก
ก็คาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5

ส่ วนที่ 3 หน้า 181

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บทสรุ ปผู้บริหาร
ผลการดาเนินงานพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง โดยกาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ เติบโตอย่ างแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 19.7
แม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเป็ นขาลงในปี 2558 แต่ธนาคารทหารไทยก็สามารถเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ได้ที่ร้อยละ 7.5 เป็ น
ผลจากการบริ หารต้นทุนทางการเงินที่ดีและการเติบโตของสิ นเชื่อคุณภาพ ส่ วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ ง
ที่ร้อยละ 22.4 ปั จจัยหนุนหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.4 ทั้งนี้ จึงทาให้
รายได้จากการดาเนินงานรวมจึงปรับตัวดีข้ ึนที่ร้อยละ 11.7 ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.4
ส่ งผลให้กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักสารองฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16,937 ล้านบาท หรื อขยายตัวได้ร้อยละ 19.7 อัตราส่ วน
ต้นทุนต่อรายได้ก็ปรับตัวดี ข้ ึ นเช่ นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 49.2 จากร้อยละ 52.6 ในปี 2557 ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึ ง
พัฒนาการที่ดีของธนาคารในการสร้างรายได้และการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
เงินฝากเติบโตอย่ างมีคุณภาพ ขณะที่การขยายสิ นเชื่อเป็ นไปอย่ างระมัดระวัง
การเติ บโตของเงินฝากและสิ นเชื่ อเป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคาร โดยการเติ บโตของเงิ นฝากที่ ร้อยละ 12.8 เป็ นการ
ขยายตัวจากทุกกลุ่มลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์หลักอย่าง No Fixed และ ME ยังคงขยายตัวได้ตามแผน เช่นเดียวกับเงินฝากเพื่อ
การทาธุ รกรรม หรื อ Transactional account ที่ ขยายตัวได้ร้อยละ 10.3 อย่างไรก็ดี การขยายตัวของสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่าง
ระมัดระวัง โดยเติบโตได้ที่ร้อยละ 9.5 โดยเป็ นการเติบโตจากทุกกลุ่มลูกค้าเช่นกัน
ดูแลคุณภาพสิ นทรัพย์ อย่ างใกล้ ชิด
อุตสาหกรรมธนาคารไทยเผชิ ญกับการเพิ่มขึ้นของสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพซึ่ งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิ จ ทั้งนี้ ธนาคารทหาร
ไทยดาเนินการดูแลคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งดูแลระดับการรองรับความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่แข็งแกร่ ง โดย ณ
สิ้ นปี 2558 ธนาคารมีสินเชื่ อด้อยคุณภาพทั้งสิ้ น 20,473 ล้านบาท เทียบกับ 18,093 ล้านบาท ในปี 2557 สาหรับอัตราส่ วน
สิ นเชื่ อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 จากร้อยละ 2.85 ในปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ ธนาคารได้ต้ งั สารองเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับแนวโน้มสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพและเพื่อจากัดความเสี่ ยงขาลง ส่ งผลให้อตั ราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ
อยูใ่ นระดับแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 142
หลังการตั้งสารองฯ จานวน 5,479 ล้านบาท ธนาคารทหารไทยมีกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวน 9,333 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ที่ร้อยละ 12.9
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานสาหรับ
รอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
รายการสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
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 .............................................
หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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36,430
13,210
23,220
9,712
1,891
7,821
2,409
10,230
33,450
16,467
5,479
11,504
2,153
9,351
37
9,389
9,333

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1 รายได้ จากการดาเนินการ
ณ สิ้ นปี 2558 ธนาคารรายงานรายได้จากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 33,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,529 ล้านบาทหรื อร้อย
ละ 11.9 จากปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคาร
14.1.1 รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
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 ..............................................................................................

31,588
2,037
2,148
274
383
36,430

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

8,163
882
2,829
1,326
10
13,210
23,220

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

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

 รายได้ ดอกเบีย้
สาหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบี้ ยรวม จานวน 36,430 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 582 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.6 จากปี 2557 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้ นของรายได้ดอกเบี้ ยจากเงินให้สินเชื่ อ
ในขณะที่รายได้จากเงินลงทุนลดลง รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากดอกเบี้ยมีดงั นี้
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อเพิ่มขึ้ นจานวน 1,347 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.6 จากปี ก่อนหน้า โดยมา
จากการขยายตัวของปริ มาณเงินให้สินเชื่ อคุณภาพจานวน 13,448 ล้านบาท หรื อเติบโตขึ้นร้อยละ 2.4 จากทุก
กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง (Business Banking)
- รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจานวน 192 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.6 จาก
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง (จานวน 25bps ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2558)
ส่ วนที่ 3 หน้า 184

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

- รายได้จากเงินลงทุนลดลงจานวน 255 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.7 จากปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากการลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตร ซึ่ งสอดคล้องกับภาวะของตลาด
 ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ณ สิ้ นปี 2558 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจานวนทั้งสิ้ น 13,210 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
หน้าจานวน 1,043 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีดงั นี้
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากลดลงจานวน 979 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.7 เนื่ องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเงิน
ฝาก ME ในเดือนมิถุนายน รวมถึงการลดลงของเงินฝากประจาอัตราดอกเบี้ยสูง ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลงจานวน 172 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.3 ตาม
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด
- ดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม ลดลงจานวน 43 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.1 โดยมีสาเหตุมาจากการไถ่
ถอนตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ในเดือนเมษายนและการครบกาหนดของตัว๋ ชาระเงิน (BE)
 รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 23,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาจานวน 1,625 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 7.5 ซึ่ งมาจากปริ มาณเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีข้ ึน ถึงแม้วา่ จะมีการเพิ่มขึ้น
ของเงินฝากเป็ นจานวนมาก
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ

40,000

35,000

36,430

35,848

34,826

30,000
25,000

20,822

21,595

23,220

20,000
15,000
10,000

14,004

14,253

13,210

5,000
0

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

 ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ (NIM)
จากปริ มาณเงินให้สินเชื่อและการจัดการต้นทุนการเงินที่ดี ทาให้ธนาคารมีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ อยู่ที่ร้อย
ละ 2.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.85 ในปี 2557
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ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ ผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และต้ นทุนเงินฝาก
NIM, Funding cost and Yield
6.0%

5.34%

4.90%

4.70%

3.12%

2.95%

2.99%

2.19%

2.09%

5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%

1.83%

0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

 รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ าประกัน
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์
รายได้เงินปั นผลรับ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้

2558

2557

9,712
543
9,169
1,891
7,821

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

1,701

1,991

(16)
181
152
40
351

(51)
193
183
55
252

10,230

8,358

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ณ สิ้ นปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 10,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,872 ล้าน
บาทหรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การอยูท่ ี่ 9,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,838 ล้านบาทหรื อร้อยละ 23.3 โดย

ส่ วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการขายกองทุนรวม ประกัน รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
-

กาไรจากธุ รกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงิ นตราต่างประเทศลดลงจานวน 290 ล้านบาทหรื อร้อยละ 14.6

สอดคล้องกับสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศ
-

กาไรจากการลงทุนลดลงจานวน 12 ล้านบาทหรื อร้อยละ 6.2

-

กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ลดลงจานวน 31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.9
รายได้จากเงินปันผลลดลงจานวน 15 ล้านบาท หรื อร้อยละ 27.3

-

หน่วย: ล้านบาท

รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ
กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากการลงทุน
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
รายได้เงิ นปันผล
อืน่ ๆ
รวม

ปี 2556
5,579
2,258
142
87
65
255
8,385

ปี 2557
5,734
1,991
193
183
55
201
8,358

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ

12,000

9,712

10,000
8,000

6,000

7,821

7,874

7,611

5,579

5,734

4,000

2,000
0

2,032

2,140

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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1,891

ปี 2558
7,821
1,701
181
152
40
336
10,230
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1.2 ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)

2558
ค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (โอนกลับ)
สารองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่

8,169
3,130
1,282
42
(7)
125
0
14
3,712
16,467

2557
8,048
3,003
1,198
38
23
80
0
36
3,348
15,774

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

สาหรับปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวนทั้งสิ้ น 16,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 693 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 4.4 จากปี 2557 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 121 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.5 จากปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากการปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนพนักงานและโบนัส
- ค่าใช้จ่ายด้านอาคารเพิ่มขึ้นจานวน 127 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.2 จากปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากค่าใช้จ่ายสาหรับ
ค่าเช่าพื้นที่สาขาและค่าใช้จ่ายซ่อมบารุ งที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเสื่ อมราคาลดลง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจานวน 364 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.9 มาจากค่าเช่า Computer software
14.1.3 กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักสารองฯ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจานวนทั้งสิ้ น 16,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
เป็ นจานวน 2,782 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.7 จากการเติบโตของรายได้จากการดาเนิ นงานที่แข็งแกร่ ง ในขณะที่ธนาคารฯ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้เป็ นอย่างดี
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PPOP

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ

:
18,000

16,937

17,000
16,000
15,000

14,409

14,155

14,000
13,000
12,000

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.1.4 หนีส้ ู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ธนาคารฯ ตั้งสารองหนี้ สูญหนี้ สงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวน 5,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จานวน 2,042 ล้านบาทหรื อร้อยละ 59.4 เมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้าเพื่อรองรับแนวโน้มสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพและจากัดความ
เสี่ ยงขาลงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ อัตราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพอยูท่ ี่ร้อยละ 142 (ตามงบการเงินรวม) เทียบกับร้อยละ 157 ณ สิ้ น
ปี 2557 สอดคล้องกับเป้ าหมายของธนาคาร
14.1.5 กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็ นจานวน 11,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 762
ล้านบาทหรื อร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ภาษีเงินในปี 2558 มีจานวนทั้งสิ้ น 2,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 962 ล้านบาทหรื อร้อยละ 80.9 เนื่องจากในปี 2557 ธนาคารได้ประโยชน์ดา้ นภาษีจากการขายสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ
และตัดออกบัญชี
14.1.6 กาไรสุ ทธิ
หลังการตั้งสารองฯ จานวน 5,479 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2558 กาไรสุ ทธิ ของธนาคารมีจานวนทั้งสิ้ น 9,333 ล้านบาท
ลดลงจานวน 206 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.2 จากปี ก่อนหน้า
กาไรสุ ทธิ

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น

ROAE
16.00%

14.6%

14.00%

12.9%

12.00%
10.00%

9.7%

8.00%
6.00%
4.00%
2.00%

0.00%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

จากการผลกาไรของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ธนาคารฯ มีผลตอบแทนต่อส่ วน
ผูถ้ ือหุน้ (ROE) ณ สิ้ นปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 12.9 ลดลงจากร้อยละ 14.6 จากปี ก่อนหน้า แต่ยงั อยูใ่ นประมาณการของธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2 รายการในงบดุล
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

2558
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมสุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของธนาคาร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

145,299
98,260
580,776
1,068
29,025
552,819
1,207
10,292
1,239
2,045
27,777
838,937
644,694
36,217
30,184
0
51,245
762,339
76,491
107
76,598
838,937

2557
140,401
110,859
530,360
1,068
28,362
503,066
1,860
10,672
1,003
2,065
39,255
809,182
571,625
72,717
36,249
0
58,798
739,389
69,704
89
69,793
809,182

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.2.1 สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 838,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,755 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 3.7 จากปี ก่อนหน้า โดยส่ วนใหญ่มาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่ อและรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน ในขณะที่เงินลงทุนและทรัพย์สินรอการขายลดลง โดยรายละเอียดมีดงั นี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) เงินให้ สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่ อ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนทั้งสิ้ น 580,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,416
ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.5 โดยมาจากการขยายตัวของสิ นเชื่อคุณภาพของลูกค้าธุรกิจ ลูกค้ารายย่อย และผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ขนาดกลางและย่อม ตามลาดับ
สิ นให้ เชื่อรวมและอัตราการเติบโต
700,000
600,000
500,000

499,474

530,360

580,776

20%
15%

400,000
300,000
200,000
100,000
0

25%

10%

10.3%

9.5%

6.2%

5%
0%

หมายเหตุ : งบการเงิ นรวม

ก. เงินให้ สินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ
ธนาคารมีนโยบายในการให้สินเชื่ อในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและจากัดการให้สินเชื่ อเพียงบางสาขาหรื อกลุ่ม
ลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีการให้สินเชื่อกับกลุ่มการขายส่ งและการขายปลีกในสัดส่ วนร้อยละ 29.5 ของ
สิ น เชื่ อ รวมของธนาคาร รองลงมาเป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ซึ่ งมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 20.7 ส่ ว นกลุ่ ม อื่ น ที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย กลุ่มการเงินและประกันภัยมีสัดส่ วนร้อยละ 18.0 เงินกูเ้ พื่ออุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคลมีสัดส่ วนร้อยละ 16.5
และกลุ่มอื่นๆ ที่เหลือคิดเป็ นร้อยละ 15.3 ของสิ นเชื่อรวมของธนาคาร ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

จานวน
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ป่ าไม้และการประมง…………………………………………….…………
การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิ น………………………………………………………
การผลิต.........………………………………………………………...………….…..
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ……………………………………………
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบาบัดน้ าเสี ย ของเสี ย และสิ่ งปฏิกลู ………..……
การก่อสร้าง…………………………………………………………………………
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์………….………..
การขนส่งและสถานที่เก็บสิ นค้า………………………………….……………..…..
ที่พกั แรมและบริ การด้านอาหาร…………………………….………………….……
ข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร…………………………………………..…..…..…..
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย…………………………………..…………
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์………………………………………………………………
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค ………………………………..……….
กิจกรรมการบริ หารและการบริ การสนับสนุน………………..………………..……
การบริ หารราชการ การป้ องกันประทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ……………
การศึกษา………………………………………………………………......................
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์.……………………………………….
ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ…………………………………………….…….
กิจกรรมบริ การด้านอื่น ๆ …………………………………………………………….
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การที่ทาขึ้นเอง
เพื่อใช้ในครัวเรื อน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน…………………….
กิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก...……………………….…..…..
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล…………………………………………..…………………
รวม (1)
(1) สิ นเชื่อรวม รวมถึงรายการเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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6,247
6,262
141,631
22,516
1,394
11,586
201,917
12,836
3,755
9,633
122,934
12,927
1,426
4,666
7,085
293
4,334
357
213
112,683
684,695

สัดส่ วน
(%)

จานวน

0.9
5,265
0.9
1,593
20.7 139,084
3.3 20,051
0.2
1,044
1.7
8,265
29.5 188,352
1.9 13,208
0.5
5,054
1.4
4,553
18.0 127,904
1.9
7,124
0.2
1,472
0.7
4,397
1.0
6,823
0.0
249
0.6
3,660
0.1
724
0.0
370

สัดส่ วน
(%)

0.8
0.3
21.9
3.2
0.2
1.3
29.7
2.1
0.8
0.7
20.2
1.1
0.2
0.7
1.1
0.0
0.6
0.1
0.1

16.5 95,514 15.1
100.0 634,706 100.0

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข. เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามระยะเวลาครบกาหนดชาระของสิ นเชื่อ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงสิ นเชื่อโดยแบ่งตามวันครบกาหนด
งบการเงินรวม
ณ ธันวาคม 2558
ประเภทสิ นเชื่อ
เผือ่ เรียก (1)
123,791
ภายในสามเดือน
128,098
มากกว่ า 3 เดือนแต่ ไม่ เกิน 12 เดือน
100,553
มากกว่ า 1 ปี แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
123,897
มากกว่ า 5 ปี
83,964
(2)
ไม่ มวี ันครบกาหนด
20,473(2)
รวม
580,776
(1) รวมธุรกรรมภายใน 1 วัน
(2) จานวนเต็มของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ณ ธันวาคม 2557
(หน่ วย : ล้ านบาท )
124,993
120,202
101,799
103,074
62,199
18,093(2)
530,360

ค. เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามประเภทอัตราดอกเบีย้
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นเชื่ อโดยแบ่งตามรู ปแบบของดอกเบี้ย ทั้งรู ปแบบของอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ณ สิ้ นปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: ล้ านบาท)
(หน่ วย: ล้ านบาท)
อัตรา
อัตรา
ไม่ มี
รวม
อัตรา
อัตรา
ไม่ มี
รวม
ดอกเบีย้
ดอกเบีย้
ดอกเบีย้ *
ดอกเบีย้
ดอกเบีย้
ดอกเบีย้ *
ลอยตัว
คงที่
ลอยตัว
คงที่
สิ นเชื่อ 335,520
239,216
6,040
580,776 322,247
203,240
4,873
530,360
หมายเหตุ : * สิ นเชื่อไม่มีดอกเบี้ยส่ วนใหญ่คือสิ นเชื่อบัตรเครดิตที่ลกู ค้าชาระหนี้ ครบจานวนตามงวดชาระ(Transactor)
และบางส่ วนเป็ นสิ นเชื่อจากเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letters of Credit) ที่ลกู ค้าชาระล่าช้า
ง. เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดสิ นเชื่ อรวมของเฉพาะธนาคารมีจานวน 580,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 50,428 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 9.5 จากการเติบโตของสิ นเชื่อทุกกลุ่ม โดยมาจากสิ นเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลาของกลุ่มลูกค้าธุ รกิจ สิ นเชื่ อ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง และเงินกูเ้ พื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้าธุ รกิจ
มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 6.1 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางเติ บโตร้อยละ 18.9 ในขณะที่สินเชื่ อสาหรับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจขนาดย่อมคงที่ จากปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สัดส่ วนสิ นเชื่ อของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็ นร้อยละ
38.6 ของสิ นเชื่ อรวม ซึ่ งอยู่ในระดับคงที่ เมือเทียบกับปี 2557 ที่อตั ราร้อยละ 37.6 สาหรับลูกค้ารายย่อยมีอตั ราการเติ บโต
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าที่ร้อยละ 18.3 โดยมาจากสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยและบัตรเครดิค
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นเชื่อรวมโดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

2558
จานวน

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่(1) ...................................................
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(2) ..............
ลูกค้ารายย่อย(3) .................................................................
รวมทั้งสิ้น ..................................................................

243,627
224,443
112,675
580,745

2557

% ของยอด
รวม

42.0%
38.6%
19.4%
100.0%

จานวน

235,514
199,389
95,414
530,317

% ของยอด
รวม

44.4%
37.6%
18.0%
100.0%

สิ นเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ าและอัตราการเติบโต

140%

10.4%

9.5%

6.5%

120%
100%
80%

60%
40%

17.4%

10.1%
7.9%

37.1%

18.0%

18.1%
12.6%

37.6%

38.6%
3.4%

4.1%
45.5%

19.4%

44.4%

20%

0%

42.0%

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

หมายเหตุ : งบเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ :
(1) สิ นเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หมายถึง สิ นเชื่อที่ให้กบั ลูกค้าซึ่ งมีรายได้รวมมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป
(2) สิ นเชื่อกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม หมายถึง สิ นเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าซึ่ งมีรายได้ต่อปี รวมมากกว่า 50
ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท ซึ่ งรวมไปถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว (Owner operator)
(3) สิ นเชื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย หมายถึง สิ นเชื่อแก่ลกู ค้าบุคคลธรรมดา

เงิน)
ดังต่อไปนี้

จ. การจัดชั้นสิ นทรัพย์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาด
จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารองของสถาบันการเงิน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ปรกติ
กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ต่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ(2)
รวม
เพิ่ม: เงินสารองส่ วนที่
เกินอัตราขั้นต่า
ตามเกณฑ์ ธปท.
รวม

2558
2557
2556
ค่ าเผือ่ หนี้
ค่ าเผือ่ หนี้
ค่ าเผือ่ หนี้
เงินให้ สินเชื่อ สงสั ยจะสู ญ เงินให้ สินเชื่อ สงสั ยจะสู ญ เงินให้ สินเชื่อ สงสั ยจะสู ญ
(1)
(1)
(1)
และดอกเบีย้
และดอกเบีย้
และดอกเบีย้
ค้ างรับ
ค้ างรับ
ค้ างรับ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
544,746
5,027
496,806
4,491
462,474
4,218
16,625
306
16,529
297
15,583
285
2,253
1,412
1,824
1,058
3,616
1,979
841
564
668
368
1,652
468
17,379
8,769
15,601
6,148
17,153
8,518
16,078
531,428
500,478
581,844
12,767(3)
28,845

15,890(3)
28,252

15,932(3)
31,400

(1) ยอดสุ ทธิ ที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: กรณี สินทรัพย์จดั ชั้นปกติและกล่าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึงยอดคง
ค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกันที่ไม่ใช่ที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง สิ ทธิ การเช่าและ
เครื่ องจักร กรณี สินทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึงมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบนั ของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่าย
หลักประกันที่ไม่ใช่เครื่ องจักร
(2) การกันสารองสาหรับสิ นเชื่อที่ได้รับการค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตาม
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลสิ นเชื่อที่ได้รับการค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee
Scheme
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมเงินสารองสาหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจานวน 1,545 ล้านบาท (2557:
3,285 ล้านบาท)
(4) เงิ นให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ จดั ชั้นสงสัยจะสู ญในงบการเงิ นรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคาร และบริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ พญาไท จากัด
ฉ. คุณภาพของสิ นเชื่อ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ธนาคารได้บริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างระมัดระวัง และมีการติ ดตามคุณภาพของ
สิ นเชื่ ออย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเชื่ อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสู ญและชั้นสู ญ
ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 20,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,380 ล้านบาทหรื อร้อยละ 13.2 เนื่ องจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออานวย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับสิ นเชื่อด้อยคุณภาพเฉพาะธนาคารมีจานวนทั้งสิ้ น 20,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,391 ล้านบาทหรื อ ร้อยละ
13.2 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม (รวมสิ นเชื่อระหว่างธนาคาร) อยูท่ ี่ร้อยละ 2.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
2.85 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งอยูใ่ นการคาดการณ์ของธนาคาร สาหรับอัตราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม
งบเฉพาะธนาคาร อยูท่ ี่ร้อยละ 2.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.84 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนของสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
25,000

7.0%

22,421

20,000

20,473

18,093

5.0%

15,000
10,000

6.0%
4.0%

3.87%

3.0%

2.99%

2.85%

5,000

2.0%
1.0%

0

0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

การแบ่ งกลุ่มของสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
NPL Breakdown
NPL:
20.520.5 bn
NPL:

SME: 15.7

SME : 15.7 bn
TCG covered
6.7 bn
Dec-

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

จากจานวนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริ ษทั ย่อยจานวน 20.5 พันล้านบาทดังกล่าว เป็ นสิ นเชื่ อด้อย
คุณภาพของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและย่อมจานวน 15.7 พันล้านบาท ซึ่ งจานวน 6.7 พันล้านบาทหรื อร้อยละ
42.7 ของสิ นเชื่อด้อยคุณภาพในกลุ่มนี้ ธนาคารสามารถใช้สิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงินภายใต้การค้ าประกันสิ นเชื่ อกับบรรษัท
ประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารได้ดูแลคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างใกล้ชิดและลดจานวนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพทั้งโดยการขายและตัดออกจาก
บัญชี ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 วันที่ 7 กันยายน 2558 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารได้โอนขายสิ นเชื่อด้อย
คุณภาพโดยมีภาระเงินต้นจานวนเงินประมาณ 300 ล้านบาท 800 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ตามลาดับ ให้แก่บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (“บสก.”) ทั้งนี้ ราคาขายส่ วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ
ดังกล่าวซึ่ งได้แสดงหักจาก “หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า” ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ที่ระงับการรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จานวน
39,876 ล้านบาท (2557: 27,466 ล้านบาท)
ช.
การปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มปี ัญหา
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่มี
ปัญหา (แสดงเฉพาะบัญชีของลูกหนี้รายที่มีส่วนสูญเสี ย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้) * สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท )
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
จานวน

จานวน
ราย
รู ปแบบการปรับโครงสร้ างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ
รวม

4,297
1
4,298

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก่อนปรับ
โครงสร้าง
หนี้

หลังปรับ
โครงสร้าง
หนี้

5,507

5,507

8
5,515

จานวน

จานวน

7
5,514

ราย

4,297
4,297

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
โครงสร้าง
หนี้

5,507

5,507

5,507

5,507

(หน่วย: ล้านบาท )
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
จานวน

จานวน
ราย
รู ปแบบการปรับโครงสร้ างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
รวม

1,157
1,157

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวน

จานวน

ก่อนปรับ
โครงสร้าง
หนี้

หลังปรับ
โครงสร้าง
หนี้

1,205
1,205

1,204
1,204
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ราย

ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้

หลังปรับ
โครงสร้าง
หนี้

1,156
1,156

1,200
1,200

1,200
1,200

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : *ในเดือนกรกฎาคม 2558 ธนาคารได้ เปลี่ยนแปลงอัตราคิ ดลดของลูกหนี เ้ อสเอ็มอี ที่มีการทาสั ญญาปรั บ
โครงสร้ างหนีต้ ั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 จากเดิมที่ ใช้ อัตราดอกเบีย้ ที่ แท้ จริ งตามสั ญญาเดิมมาเป็ นอัตราดอกเบีย้ ตลาด ณ
วันที่ มีการปรั บโครงสร้ างหนี ้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวไม่ มีสาระสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
ปัญหาที่ปฏิบตั ิได้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2558

ลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้แล้ว

2557

จานวน
ราย

ยอด
คงค้าง
(ล้ านบาท)

จานวน
ราย

ยอด
คงค้าง
(ล้ านบาท)

3,018

6,287

685

1,334

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
จานวน
ยอด
จานวน
ยอด
ราย
คงค้าง
ราย
คงค้าง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
3,017

6,276

684

1,323

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกสิ นทรัพย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหาด้วยมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ จากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ไม่สูงกว่ามูลหนี้ ตามบัญชี บวกดอกเบี้ยที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ได้รับ
ตามกฎหมายที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ในกรณี ที่การปรับโครงสร้างหนี้ ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ จะมีการ
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้ ผลต่างของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิน
สดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตและมูลค่าตามบัญชี ของเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้างรับจะถูกบันทึกเป็ นค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากนั้นธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนค่า
เผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
การค านวณหามูลค่ า ปั จจุ บ ันของกระแสเงิ นสดที่ ค าดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้ ส าหรั บ สัญญาปรั บ
โครงสร้ า งหนี้ ที่ธนาคารเข้า ทาสั ญญาก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใช้อตั ราดอกเบี้ ย ตลาด ณ วัน ที่ มีการปรั บ
โครงสร้างหนี้เป็ นอัตราคิดลด และสาหรับสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารใช้อตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งตามสัญญาเดิมเป็ นอัตราคิดลด ยกเว้นลูกหนี้เอสเอ็มอีที่ธนาคารใช้อตั ราดอกเบี้ยตลาดเป็ นอัตราคิดลด
ซ. ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
การเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี 2558 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
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2558

ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท.

เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
ปกติ
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
(ล้ านบาท)
4,491
297
1,058
368
536
9
354
196
-

6,148
7,726
549
(4,711)

15,890
(3,123)
-

28,252
5,698
549
(4,711)

5,027

(943)
8,769

12,767

(943)
28,845

306

1,412

564

สงสัย
จะสูญ

รวม

งบการเงินรวม
2557

ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสารอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธปท.

เงินสารองในอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
กล่าวถึง
ต่ากว่า
ปกติ
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
(ล้ านบาท)
4,218
285
1,979
468
273
12
(921)
(100)
-

8,518
4,888
417
(4,316)

15,932
(42)
-

31,400
4,110
417
(4,316)

4,491

(3,359)
6,148

15,890

(3,359)
28,252

297

1,058

368

สงสัย
จะสูญ

รวม

การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธปท.ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญของเงินให้สินเชื่ อประกอบด้วย (ก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละขั้นต่าตามประกาศธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญส่ วนที่ เกินกว่าอัตราขั้นต่ าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้ นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
และ (ค) สารองส่ วนเพิ่มเพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิ จและการจัดการบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ ทั้งนี้ การคานวณค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญจะคิดคานวณจากยอดหนี้ คงค้างตามบัญชี หลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการจาหน่ ายหลักประกันซึ่ งเป็ นไปตาม
วิธีการของประกาศธปท.
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ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนที่ เกิ นกว่าอัตราขั้นต่ าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิ ดขึ้ น
แล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น ประเภทสิ นเชื่ อ ส่ วนสู ญเสี ยในอดี ต ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของ
ลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น และสารองส่ วนเพิ่มพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการ
ชาระหนี้ของลูกหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้จากหลักประกัน และแผนการบริ หารจัดการหนี้ เป็ นต้น
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ต้ งั เพิ่มถือเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตัดหนี้ สูญ
กับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเรี ยกหนี้ คืนได้และหนี้ สูญได้รับคืน (ส่ วนของเงินต้น) จะ
บันทึกบัญชีเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ รวมจานวน 29,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 663 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.3 จาก ธันวาคม 2557 โดยอัตราส่ วนของค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพในงบการเงินรวมอยู่ในระดับสู งที่ร้อยละ 142 ลดลงจากร้อยละ 157 ในปี ที่ผ่าน
มา เนื่ องจากมีสินเชื่ อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้ น สาหรับงบเฉพาะธนาคาร อัตราส่ วนของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่ อด้อย
คุณภาพอยูท่ ี่ร้อยละ 142 ลดลงจาก 157 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557
อัตราส่ วนของค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญต่ อสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
160%
120%

140%

157%

142%

80%
40%
0%

147%*
2556

157%*

142%*

2557

2558

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
ฌ. การโอนขายสิ นทรัพย์ ด้อยคุณภาพให้ แก่ บรรษัทบริหารสิ นทรัพย์ ไทย (“บสท.”)1
สั ญญาโอนสิ นทรัพย์ และการแบ่ งปันผลกาไรขาดทุน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาโอนสิ นทรัพย์กบั บสท. ในปี 2544 โดยธนาคารและบริ ษทั ย่อย (ในฐานะผู ้
โอน) ขายสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่ บสท. (ในฐานะผูร้ ับโอน) และได้รับชาระราคาโอนเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินจาก บสท.
จากการโอนสิ นทรัพย์ดงั กล่าว บสท.และผูโ้ อนจะต้องแบ่งปันผลกาไรหรื อขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของ บสท. ณ สิ้ นปี ที่ 5 และสิ้ นปี ที่ 10 นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2544 ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
บสท. ชาระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 และได้ส่งมอบสิ นทรัพย์และหนี้สินคงเหลือให้แก่กระทรวงการคลังเป็ น
ผูด้ าเนินการต่อไป
1
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ในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากบสท. เรื่ อง “ผลการคานวณผลกาไรหรื อผล
ขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการ และเรี ยกชาระผลขาดทุน
ให้กบั บสท.” โดยแจ้งผลขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ที่รับโอน (ไม่รวมส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคา
โอน) จากธนาคารและบริ ษทั ย่อย โดยธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจานวนรวม 1,403 ล้านบาท (เฉพาะ
ธนาคาร: 1,317 ล้านบาท) ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาปรับปรุ งประมาณการหนี้สินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้รับจากบสท. ดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีสารองส่ วนแบ่งผลขาดทุนคงเหลือจานวน
1,317 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยูใ่ นบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ตัว๋ สั ญญาใช้ เงินส่ วนที่มขี ้ อโต้ แย้ งเกีย่ วกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริ หารสิ นทรัพย์โดยบสท. ซึ่ งบสท.ได้มีหนังสื อแจ้งธนาคารเกี่ยวกับการปรับลดราคารับ
โอนโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รับแจ้งจาก บสท. โดยบสท.ขอปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพส่ วนที่มีเครื่ องจักรจานาเป็ นหลักประกันจานวน 4,341 ล้านบาท ซึ่ งธนาคารได้ปฏิเสธรายการดังกล่าว เนื่ องจาก
เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามสัญญาโอนสิ นทรัพย์ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารได้
ดาเนินคดีตามกฎหมายกับบสท.แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี อย่างไรก็
ตามเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษากลับโดยยกฟ้ องของธนาคาร ขณะนี้คดีอยูใ่ นกระบวนการของ
ศาลฎีกา
(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารได้ฟ้องบสท.เพิ่มเติมโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 242 ล้านบาท จากการ
ที่บสท.ปฏิเสธที่จะชาระราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ จานวน 4 ราย จานวนรวม 56 ล้านบาท และไม่ชาระดอกเบี้ย
ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินของปี 2549 และ 2550 ให้แก่ธนาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษายกฟ้ อง
และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีอยูใ่ นกระบวนการของศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารบันทึกประมาณการหนี้สินรวมจานวน 4,681 ล้านบาท สาหรับ
ส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ซึ่ งได้รวมส่ วนที่มีเครื่ องจักรจานาเป็ น
หลักประกันตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.2 (ก) (รวมดอกเบี้ยค้างรับจานวน 276 ล้านบาท) และการที่ บสท. ปฏิเสธที่จะชาระราคา
รับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.2 (ข) โดยแสดงรวมอยูใ่ นบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
การชาระเงินตามตัว๋ สั ญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีตวั๋ สัญญาใช้เงินที่บสท.ให้ไว้กบั ธนาคารคงเหลือทั้งสิ้ นจานวน 4,398 ล้าน
บาท ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ครบกาหนดชาระแล้ว แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการ “ลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งเป็ น
ส่ วนที่มีขอ้ โต้แย้งกับบสท. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8.2
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่เรี ยกเบี้ยปรับ หรื อดอกเบี้ยผิดนัด หรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จาก บสท. และกองทุนเพื่อ
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณี ที่บสท.ไม่สามารถไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินได้ตรงตามกาหนดเวลาไถ่
ถอน เนื่ องจากข้อโต้แย้งเรื่ องการปรับลดราคารับโอนยังไม่ได้ขอ้ ยุติ หรื อศาลยังมิได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด
ส่ วนที่ 3 หน้า 202

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2 ) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2558 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ ของธนาคารฯ มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 115,758 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 2,661 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.4 จากปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้เพื่อบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
3) เงินลงทุนสุ ทธิ
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 เงินลงทุนสุ ทธิ ของธนาคารฯ มีจานวน 98,260 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน
12,599 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.4 โดยส่ วนใหญ่มาจากเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด ตาราง
ดังต่อไปนี้ แสดงถึงเงินลงทุนของธนาคารในปี 2558 และ 2557 ตามลาดับ
เงินลงทุนเพือ่ ค้ า - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

2558

งบการเงินรวม

2557

15,422
15,422

20,201
20,201

40,810

41,549

2,794
43,604

2,078
43,627

38,669
38,669

46,346
46,346

1,344

1,467

36
1,380
(815)
565

34
1,501
(816)
685

98,260

110,859
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เงินลงทุนสุ ทธิและอัตราการเติบโต
20.0%

7.3%
-5.4%

-11.4%

0.0%
-20.0%
-40.0%

-60.0%
-80.0%
-100.0%
-120.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรื อราคาที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณ
โดยใช้ราคาตลาดที่ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้หรื ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้น้ นั หรื อคานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมสาหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้
ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้าย ณ วันทาการสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใช้มลู ค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ประกาศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดอ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอืน่
ตราสารหนี้ และตราสารทุ นซึ่ งเป็ นหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถื อไว้เพื่ อค้า จัดประเภทเป็ นเงิ น
ลงทุนเพื่อค้าและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ รวมสิ ทธิ ที่จะได้รับชาระราคาโอนด้ว ยตัว๋ สัญญาใช้เงิ นประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดย
กองทุ นเพื่ อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น (“กองทุ นฟื้ นฟูฯ”) ที่ ได้รับจากการทาสัญญาโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพให้แก่บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัด
ประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ จะถื อจนครบกาหนด เงิ นลงทุนที่ จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ ายหักค่าเผื่อ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งตลอดอายุคงเหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจ
ถือไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ น
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ตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มี
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับโครงสร้าง
หนี้หรื อ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
และแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
การรับรู้ รายการ
รายการซื้ อขายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน การคานวณต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ การคานวณต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธี
เข้าก่อน-ออกก่อน (First-in, First-out)
การด้ อยค่ าและการกลับรายการด้ อยค่ าจากการลงทุน
การขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ และ
มีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า
ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ ง
เคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
คานวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตาม
สัญญาเดิม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขายคานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า
ยุติธรรม
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนี้ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ ไป และเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การกลับรายการจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตรา
สารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4) ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 มีจานวน 1,207 ล้านบาท ลดลงจานวน 653 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับสิ้ นเดือนธันวาคม 2557 สอดคล้องกับแผนงานของธนาคาร
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี .....................................................
ยอดลดลงสุ ทธิ .......................................
ยอดคงเหลือปลายปี ................................................
ตั้งสารองจากการด้อยค่า ..........................................
มูลค่าทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ ...............................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้ านบาท)
2,261

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้ านบาท)

(956)
1,305
(98)
1,207

2,584
(323)
2,261
(401)
1,860

ทรัพย์ สินรอขายและสั ดส่ วนทรัพย์ สินรอขายต่ อสิ นทรัพย์ รวม

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
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ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ได้มาจากการรับโอนชาระหนี้จากลูกหนี้ สาหรับทรัพย์สินรอการขายที่
ลูกหนี้โอนให้เพื่อชาระหนี้ก่อนปี 2545 แสดงราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้นหรื อราคาตามบัญชีของลูกหนี้แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า สาหรับทรัพย์สินรอการขายที่ลกู หนี้โอนให้เพื่อชาระหนี้ต้ งั แต่ปี 2545 แสดงราคาทุนถือตามมูลค่า
ยุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารและบริ ษทั
ย่อยมีสิทธิ ได้รับตามกฎหมายที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณี ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อ
จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ได้แก่ราคาที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิ ทธิ์
และหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของทรัพย์สินรอการขายเป็ นรายหน่วย มูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับได้แก่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินแต่ละหน่วยและปรับลดลงในอัตราที่แตกต่างกัน
โดยพิจารณาจากคุณภาพทรัพย์สิน (ทาเลที่ต้ งั สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน) ระยะเวลาถือ
ครอง ข้อมูลการขายทรัพย์สินรอการขายในอดีต และความต้องการของตลาด
5) สิ นทรัพย์ อนื่
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์อื่นเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 4,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 919 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.7 จากปี ก่อนหน้า โดยส่ วนใหญ่มาจากเงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
งบการเงินรวม
2558
รายได้คา้ งรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีพกั ลูกหนี้
บัญชีพกั รายการระหว่างสานักงานใหญ่และสาขา
อื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
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1,170
1,664
923
43
961
4,761
(265)
4,496

2557
(ล้ านบาท)

1,360
497
859
130
943
3,789
(212)
3,577
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2.2 หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมเป็ นจานวน 762,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
22,950 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.1 จากปี ก่อนหน้า โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก ในขณะที่รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและเงินกูย้ ืมลดลง รายละเอียดมีดงั นี้
1) เงินรับฝาก
เงินรับฝากรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยูท่ ี่ 644,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 73,069 ล้านบาท หรื อร้อยละ
12.8 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากบัญชีเงินฝาก No Fixed และ ME จานวน 53 พันล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 29.6 และเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันจานวน 22 พันล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.4
ผลิตภัณฑ์สาหรับการทาธุรกรรมของธนาคาร อาทิเช่น “TMB One Bank One Product” ที่เปิ ดตัวในเดือนมิถุนายน
2555 สาหรับลูกค้า SME เติบโตถึง 21 พันล้านบาทหรื อร้อยละ 68.2 และ “TMB ALL Free” ที่เปิ ดตัวในเดือนมีนาคม 2558
สาหรับลูกค้ารายย่อย เติบโตถึง 15.6 พันล้านบาท
เงินรับฝากรวมและร้ อยละการเติบโตของเงินรับฝาก

600,000

644,694

571,625

700,000

529,606

500,000

12.8%

400,000
300,000

200,000

7.9%

6.7%

100,000
0

16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

(หน่วย: พันล้านบาท)

ธ.ค.-58

%

ธ.ค.-57

%

% เติบโต

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

65

10.1%

51

9.0%

26.6%

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

174

26.9%

165

28.8%

5.3%

No Fixed และ ME

233

36.2%

180

31.5%

29.6%

บัญชีเงินฝากประจา

170

26.3%

174

30.4%

-2.3%

NCD & FCD

3

2

645

0.3%
100.0%

83.4%

รวมเงินฝาก

0.4%
100.0%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

572

12.8%

“บัญชี เงินฝากไม่ ประจา (TMB No Fixed Account)” และ “บัญชี เงินฝากไม่ ประจา ME” จัดอยู่ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรั พย์
เนื่องจากไม่ จากัดวงเงินฝากขั้นตา่ และระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบีย้ ไม่ คงที่ตามระยะเวลา
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เมื่อพิจารณาเงินฝากประเภทต่างๆต่อเงินฝากรวม บัญชีเงินฝากเพื่อทาธุรกรรม (บัญชีกระแสรายวันและออม
ทรัพย์) ณ ธันวาคม 2558 มีสดั ส่ วนที่ร้อยละ 37.0 เทียบกับร้อยละ 37.8 ณ ธันวาคม 2557 บัญชี No Fixed และ ME มีสดั ส่ วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.6 ณ ธันวาคม 2557 เป็ นร้อยละ 36.2 ณ ธันวาคม 2558 ในขณะที่เงินฝากประจามีสดั ส่ วนลดลงจาก
ร้อยละ 30.4 เป็ นร้อยละ 26.3 จากเงินฝากประจาระยะยาวที่ครบกาหนด
หากพิจารณาตามกลุ่มลูกค้า เงินฝากจากลูกค้ารายย่อยยังคงมีสดั ส่ วนที่ใหญ่ที่สุดของปริ มาณเงินฝากรวม โดย ณ
เดือนธันวาคม 2558 เงินฝากลูกค้ารายย่อยมีสดั ส่ วนร้อยละ 67.3 ของปริ มาณเงินฝากทั้งหมด เมื่อเทียบกับร้อยละ 65.4 ณ
สิ้ นเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงเพิ่มสัดส่ วนของฐานลูกค้ารายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง
2) เงินกู้ยมื
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 เงินกูย้ ืมสุ ทธิ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจานวนรวม 30,183 ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนธันวาคม 2557 เป็ นจานวน 6,066 ล้านบาทหรื อร้อยละ 16.7 โดยมาจาก (1) การไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (นับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 2) จานวน 8 พันล้านบาทในเดือนเมษายน 2558 และ (2) ตัว๋ แลกเงินลดลงจานวน 0.7 พันล้านบาท ซึ่ งการ
ลดลงของเงินกูย้ ืมดังกล่าวหักลบจากการออกหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกัน (ภายใต้โครงการ EMTN) จานวน 3
พันล้านบาทในเดือนมีนาคม 2558
เงินกู้ยมื รวมและร้ อยละการเติบโตของเงินกู้ยมื
Borrowings
หน่THB
วย : พัmillion
นล้ านบาท
45,000

38,173

100.0%
36,249

35,000

30,184

25,000

80.0%
60.0%

40.0%
20.0%

15,000
-11.7%

-5.0%
-16.7%

5,000

0.0%
-20.0%

-5,000

-40.0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
3) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนรวม 36,216 ล้านบาท ซึ่ งลดลงร้อยละ
50.2 จากปี ที่ผา่ นมา เพื่อการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 76,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,787 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 9.8 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2557 จากกาไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
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ทั้งนี้ มูลค่ากาไรต่อหุน้ ซึ่ งปรับลดสัดส่ วนการถือหุน้ เต็มจานวนแล้ว (Fully diluted EPS) ลดลงจากมูลค่า 0.2177
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นมูลค่า 0.2128 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
14.3 รายการนอกงบดุล
 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบด้วยการรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้า
ที่ยงั ไม่ครบกาหนด เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต การค้ าประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของ
สิ นเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้และภาระผูกพันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีภาระผูกพัน (ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุพนั ธ์) จานวน 223,440 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 จากจานวน 185,600 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของการค้ าประกัน
อื่น และวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ายังไม่ได้ถอน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
(ล้ านบาท)
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
1,880
543
การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน
3
3
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
2,568
1,855
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
33,656
28,131
ภาระผูกพันอื่น
- การค้ าประกันอื่น
60,775
40,428
- วงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
94,036
82,935
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของสิ นเชื่ อที่ไม่สามารถยกเลิกได้
29,954
31,081
- อื่นๆ
568
624
รวม
223,440
185,600

14.4 การจัดการสภาพคล่ อง
จุดประสงค์ของการบริ หารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรี ยมเงินทุนเพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ทางการเงินของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสม
ตามที่เกิดขึ้นได้ โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชาระหนี้ที่ลงทุนเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน การขยาย
สิ นเชื่อ ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสารองตามที่กฎหมาย
กาหนด เป็ นต้น
ธนาคารมีแหล่งสภาพคล่องเพียงพอและสามารถบริ หารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินในประเทศ และต่างประเทศ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้ อคืนพันธบัตร
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้
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2558
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (ร้อยละ)
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ สิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ เงินฝาก (ร้อยละ)

182,030
90.1
85.4
21.7
28.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(หน่ วย: ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)
160,428
148,497
92.8
94.0
88.4
89.2
19.8
19.4
28.1
28.0

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 182,030 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นจากจานวน
160,428 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในรายการหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน
เงินรับฝากของธนาคาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.8 จากจานวน 571,720 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มาอยู่ที่
จานวน 644,730 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาหรับเงินกูย้ ืมของธนาคารลดลง ร้อยละ 16.7 จากจานวน 36,249
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มาอยู่ที่จานวน 30,184 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเป็ นการลดลงใน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น 8,717 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในเงินกูย้ ืมระยะยาว 2,652 ล้านบาท
14.5 รายจ่ ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditures)
ธนาคารมี เป้ าหมายที่ จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น “ธนาคารไทยชั้ นนา มาตรฐานระดับโลก” (To be The
Leading Thai Bank with World Class Financial Solutions) โดยมาจากการสร้างผลกาไรอย่างยัง่ ยืนให้ผถู ้ ือหุ น้ และเพิ่ม
ส่ วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ธนาคารจึงได้ลงทุนโดยให้ความสาคัญใน 3 เรื่ อง ดังนี้
1. การลงทุนปรับปรุ งมาตรฐานของระบบการทางานพื้นฐาน เช่น การจัดหาและซ่ อมบารุ งอุปกรณ์การทางาน
ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ของธนาคารเพื่อให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ การปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารที่ทาการของ
สาขา การจัดสรรพื้นที่การทางาน การปรับปรุ งโครงสร้างด้านเทคโนโลยี ทั้ง Hardware, Network และ Software รวมถึง
การสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สารองและศูนย์ขอ้ มูลของธนาคาร
2. การลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าที่นาเสนอต่อลูกค้า (Customer value proposition) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการ
Transformation ของธนาคารในระยะที่ 3 ในการเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม ซึ่ งการลงทุน
ในปี 2557 สาหรับลูกค้าธุ รกิ จ และลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คื อการลงทุ นในระบบเพื่ อให้ลูกค้า
สามารถทาธุ รกรรมได้ง่ายขึ้ น และการอนุมตั ิสินเชื่ อ สาหรับลูกค้ารายย่อย คื อการปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet
Upgrade) ระบบตรวจสอบผูท้ ี่มาใช้งานระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การสร้างระบบธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (New
Mobile Banking Platform) และปรับปรุ งความปลอดภัยของระบบ ATM
3. การลงทุนในช่องทางการให้บริ การที่ สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยธนาคารมีการ ย้ายที่ ต้ งั สาขาให้อยู่ใน
สถานที่ที่เหมาะสม ปรับปรุ งภาพลักษณ์ของสาขาซึ่ งดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวรวมไปถึง
การติดตั้งเครื่ อง ATM/ADM ใหม่ในสถานที่ ที่เหมาะสม การขยายและปรับปรุ งสานักงานเขตลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม และการปรับปรุ งช่องทางด้าน Call Center และ Internet เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริ การของลูกค้าที่แตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มด้วย
14.6 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ณ สิ้ นปี 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR) ตามเกณฑ์ Basel III อยู่ที่ร้อยละ 16.7 ในขณะที่
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CET1) อยู่ที่ร้อยละ 11.3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับวันที่
31
ธันวาคม 2557 เงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงลดลงจากการไถ่ถอนหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ในเดื อนเมษายนจานวน 8,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ธนาคารสามารถรักษาระดับความสามารถในการดารงเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงได้สูงกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 8.5 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CET1) ที่
ร้อยละ
4.5 และเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่ ร้อยละ 6.0 สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลความเพียงพอของเงิ นกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III,
Pillar III สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com หน้า webpage นักลงทุนสัมพันธ์
เงินกองทุนทั้งสิ้น

เงินกองทุนชั้นที่ 1
1

Capital adequacy ratio & Tier I Capital
28.0%

15.0%

24.0%

12.0%

20.0%
16.0%

12.0%

15.9%

10.6%

8.0%
4.0%
0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

18.3%
11.0%

16.7%
11.3%

10.6%

11.0%

11.3%

6.00%

6.00%

6.00%

9.0%

6.0%
3.0%
0.0%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

14.7 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ความสาเร็ จของทีเอ็มบีข้ ึนอยู่กบั การบรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ของธนาคาร 6 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้าอย่าง
ลึกซึ้ ง การเพิ่มจานวนเงินฝากคุณภาพ การสร้างความเป็ นเลิศด้านธุ รกรรมทางการเงิน การสร้ างรายได้ ที่มิใช่ ดอกเบีย้ อย่ าง
ยั่งยืน การบริ หารเงิ นทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม
ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทน และประโยชน์อื่นๆ ตามที่คาดหวังเนื่ องจากปั จจัยบางอย่าง ปั จจัยที่สาคัญได้แก่
การแข่ งขันด้านเงิ นฝากที่ เพิ่มขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยต่ าเป็ นพิเศษเกิ นกว่าที่ คาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทาง
เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้ เผชิญกับการแข่ งขันที่เพิม่ มากขึน้ ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งอาจต้ องเผชิญกับความท้ าทายในการ
ได้ มาซึ่ งเงินฝากที่มีคุณภาพ สิ่ งเหล่ านีอ้ าจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อต้ นทุนทางเงินฝากของธนาคารและการเปลี่ยนแปลง
เงินฝากที่มีคุณภาพไปเป็ นสิ นทรั พย์ ที่สร้ างกาไร ทีเอ็มบี ยงั คงต้องประสบกับการแข่งขันที่มากขึ้น อีกทั้งวิวฒั นาการทาง
การเงิ นการธนาคารอาจมีผลให้คู่แข่งที่ มีความสามารถในการจัดการเงินทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การทางการเงินที่หลากหลายในราคาที่ได้เปรี ยบมากกว่า นอกจากนี้ ทีเอ็มบีอาจต้องเผชิ ญกับคู่แข่งที่มีความสัมพันธ์
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ที่แน่นแฟ้ นกับลูกค้า ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของทีเอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ การแข่งขัน
ที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจส่ งผลเสี ยต่อธนาคาร โดยสร้างความกดดันให้ทีเอ็มบีลดกาไรส่ วนต่างจากผลิตภัณฑ์และ
บริ การ หรื อแม้กระทัง่ ไม่สามารถได้มาซึ่ งเงินฝากที่ มนั่ คง ซึ่ งอาจทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของธนาคารสู งขึ้ น อย่างไรก็ดี
ทีเอ็มบีได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีคุณภาพและ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทวั่ ไป เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่
สามารถตอบโจทย์ทางการเงิ นของลูกค้าเหล่า นี้ จะช่ วยลดความกดดันในเรื่ องของราคา และส่ งผลให้ทีเอ็มบี ประสบ
ความสาเร็ จในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่มีคุณภาพท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
ท่ ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทีเอ็มบีอาจประสบปั ญหาในการรั กษาคุณภาพสิ นทรั พย์ และอาจจะไม่
สามารถเติบโตสิ นเชื่อได้ ตามที่คาดการณ์ อีกทั้งทีเอ็มบียังต้ องเผชิญความกดดันในการดาเนินงานมากยิ่งขึน้ การที่สภาพ
เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่จะไม่ฟ้ื นตัวในระยะเวลาสั้น อาจส่ งผลให้ทีเอ็มบีจาเป็ นจะต้องมีการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ที่
รัดกุมมากยิง่ ขึ้น อันจะนาซึ่ งค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่สูงขึ้น ส่ งผลให้ทีเอ็มบีอาจต้องเผชิ ญกับความกดดันและความท้า
ทายในการสร้ างรายได้เพื่ อประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ทีเอ็มบี ได้มีการเตรี ยมการเพื่ อรั บมือกับสภาพเศรษฐกิ จที่
ถดถอยมาโดยตลอด โดยตั้งแต่ปี 2556 ทีเอ็มบีได้เพิ่มความรัดกุมในนโยบายการให้สินเชื่ อและมีการทบทวนการประเมิน
การให้สินเชื่ อประจาปี ที่ เข้มข้นมากขึ้ น นอกจากนี้ ยงั มี การใช้ระบบเพื่ อคาดการณ์สถานภาพของลูกค้า(Early warning
system) และมีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า เพื่อที่ธนาคารจะได้ให้คาปรึ กษาและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทนั ท่วงที ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้มี
การพัฒนากระบวนการบริ หารสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง อันจะช่วยให้ทีเอ็มบีสามารถรักษาคุณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารให้
อยูใ่ นระดับที่ดีต่อไป
ทีเอ็มบีอาจไม่ สามารถสร้ างกาไรในระดับที่คาดหวัง เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ต่ากว่ าที่คาดการณ์ เหตุการณ์ นีอ้ าจ
ส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้ จากการดาเนินงาน อัตราดอกเบี้ย
ที่ต่าอาจเกิดจากการดาเนิ นนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่าเป็ นพิเศษอาจ
ก่อให้เกิดความท้าทายที่ สูงขึ้นต่อความสามารถของธนาคารในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่คุณภาพและการทากาไร ทั้งนี้ การที่
ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารมีความน่ าดึงดูดน้อยลง ลูกค้าอาจจะเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เช่น ตราสารหนี้
และตราสารทุน แทนการฝากเงินกับธนาคาร นอกจากนี้อตั ราดอกเบี้ยที่ต่าอาจลดทอนกาไรของธนาคาร ทาให้ธนาคารอาจ
ไม่สามารถที่จะบรรลุผลตอบแทนทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการเติ บโตของธุ รกิจในระดับที่คาดหวัง อันส่ งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ได้จากการดาเนิ นงาน อย่างไรก็ตามทีเอ็ม
บีได้เตรี ยมแผนการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มสัดส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยให้มากขึ้น ดังนั้นจาก
กลยุทธ์ในการดาเนินงานดังกล่าวจะทาให้ทีเอ็มบีสามารถสร้างกาไรในระดับที่คาดหวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะ
ผันผวนในอนาคตได้
ทีเอ็มบีอาจไม่ สามารถปรั บเปลี่ยนและพัฒนาบริ การธุรกรรมทางการเงินให้ ได้ ทัดเทียมเท่ ามาตรฐานของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ธนาคารอาจไม่ สามารถพัฒนาและนาการบริการธุรกรรมทางการเงินออกสู่ ตลาดอย่ างต่ อเนื่อง อีกทั้ง
อาจจะไม่ สามารถปรั บปรุ งและตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงดาเนินงานในการให้ บริ การธุรกรรม
ทางการเงินอาจไม่ สอดคล้ องกับค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณไว้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสาหรับการทาธุ รกรรมทางการเงินที่ให้บริ การ
ทางการเงินที่มีความหลากหลายผ่านช่องทางมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การนาเทคโนโลยีใหม่
ได้แก่ การบริ การทางอินเทอร์ เน็ต ส่ งผลให้ธนาคารจาเป็ นที่ จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และ
ส่ วนที่ 3 หน้า 213

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บริ การ ทั้งนี้ ทีเอ็มบีอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จในการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม
ทางการใช้จ่ายละการออมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า อีกทั้งบริ การทางการเงินของธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า หรื อไม่เพียงพอต่ อการรั กษาไว้ซ่ ึ งลูกค้าที่ มีอยู่ นอกจากนี้ ทีเอ็มบี อาจประสบปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยี และอาจถูกโจมตี จากผูไ้ ม่หวังดี ซึ่ งความปลอดภัยนั้นถือเป็ นเรื่ องสาคัญสู งสุ ด อันจะส่ งผลต่อความน่าเชื่ อถือ
ของธนาคารและการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้ให้ความสาคัญทางด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
เป็ นอย่างมาก โดยได้ร่วมมือและได้รับการสนับสนุ นจาก ING ซึ่ งมีประสบการณ์และความชานาญในการให้ความรู ้และ
แนวทางในการพัฒนาระบบและความปลอดภัยทางเทคโนโลยี อันจะส่ งผลให้ทีเอ็มบี สามารถพัฒนาและยกระดับขี ด
ความสามารถในการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ น และรองรับความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
หากกฎหมายเกี่ยวกับค่ าธรรมเนียมของธนาคารเปลี่ยนแปลงโดยหน่ วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้ รับ
ผลกระทบด้ านความได้ เปรียบในการแข่ งขันด้ านค่ าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจคุกคามเป้ าหมายของธนาคาร
ที่ต้องการเติบโตทางด้ านธุรกิจและการทาผลกาไรอย่ างยัง่ ยืน ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับธุ รกิจและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้เงินทุนเพื่อประโยชน์สูงสุ ด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารในประเทศไทยได้รับอนุญาต
ให้เรี ยกเก็บจากลูกค้าได้ เช่น ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการโอนเงินข้ามเขต ค่าธรรมเนี ยมเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนี ยม
กรณี ช าระเงิ นเกิ นกาหนด อาจมี ผ ลกระทบต่ อรู ปแบบธุ ร กิ จ และความได้เ ปรี ย บในการแข่ งขันของธนาคารอย่า งสู ง
เนื่องจากทีเอ็มบีได้ทาการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมสาหรับลูกค้าของธนาคารอยู่แต่เดิมแล้ว เมื่อลูกค้าทาธุ รกรรมผ่านบัญชี ออม
ทรั พย์ของที เอ็มบี เช่ น บัญชี ออมทรั พย์ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี การเปลี่ ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ ยวกับค่าธรรมเนี ยมอาจทาให้
ธนาคารเผชิ ญกับความท้าทายด้านกลยุทธ์และการเงิ นเพิ่มมากขึ้ น อย่างไรก็ตามจากการที่ ทีเอ็มบี มุ่งเน้นการตอบโจทย์
เกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสม การเปลี่ยนกฏหมายและกฏเกณฑ์เกี่ ยวกับการทา
ธุ รกรรมอาจเป็ นสิ่ งสนับสนุ นให้ทีเอ็มบี สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพผลิ ตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ นให้ตอบโจทย์
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่ เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่ นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า บริ ษ ัท ได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ งหมดเป็ นเอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บริ 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
.................................................
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
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1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
- ประธานกรรมการ
(แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัย
การยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สานักงาน 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
- Anti-Corruption for Executive Program, 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 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ย.58
ต.ค.58
ต.ค.58
พ.ค.58
ก.ค.57

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ย.58
ก.ย.58

เม.ย.57

- ก.ย.58 -

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.ย.58 - ก.ย.58 - ก.ย.58 -

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
2554
2553
2553
2553
2553
2553

-

ก.ย.58
ก.ย.58
ก.ย.58
ก.ย.58
ก.ย.58

ก.ย.58
ก.ค.57
เม.ย.57
มี.ค.57
ก.ย.56
พ.ค.56
พ.ค.56
พ.ค.56
ก.พ.56
2555
2555
2555
2555
2555
2555

-

-

-

กรรมการอิสระ บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการ กาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน)
กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประธานกรรมการ กากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
ประธานกรรมการ จัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สานักงาน
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
กรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล ไปรดักส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (กบศ.) สานักงานศาลยุติธรรม
อธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
กรรมการ องค์กรร่ วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
กรรมการและเลขานุ การ กองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

2 พลเอก ธี รชัย นาควานิช
- กรรมการ
(แต่งตั้ง 2 พ.ย. 2558)

59 - วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก
- หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

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

65 - 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)

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

2,556,580

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.58
ต.ค.58
ก.ค.57
มี.ค.57
ต.ค.57
ต.ค.56
ต.ค.55
ต.ค.55
ต.ค.54

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ย.58
ก.ย.57
ก.ย.56
ก.ย.56
ก.ย.55

-

ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
เลขาธิ การ คณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้ านครหลวง
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก
แม่ทพั ภาคที่ 1
รองเสนาธิ การทหารบก
ผูช้ ่วยเสนาธิ การทหารบก
แม่ทพั น้อยที่ 1

2557
2557
2557
ธ.ค.56
เม.ย.56
เม.ย.56
ธ.ค.54
พ.ค.54
2549
2549

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
พ.ค.55
ก.ย.54

-

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)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

4 นายสิ งหะ นิกรพันธุ ์
61 - Master of Science (Human Relations and Management),
- กรรมการอิสระ
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร)
(แต่งตั้ง 10 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- Advanced Management for Bankers Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
- Risk Management Committee Program, Director Certification
Program Update, Role of the Chairman Program, Advanced
Audit Committee Program, Anti-Corruption for Executive
Program, Financial Institutions Governance Program, Role of
the Compensation Committee และ Director Certification
Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
5 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 10 เม.ย 2558)

60 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, Sul Ross University, USA
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ethical Leadership Program และ Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ค.58
เม.ย.57
ก.พ.56
2556
พ.ย.55
2549
2551
2548

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฟลอยด์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะอนุ กรรมการความเสี่ ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาอาวุโส สมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- 2555 - ผูอ้ านวยการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- 2554 - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

ก.ค.58
เม.ย.58
2557
2557

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

2557
2557
2556
2556

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

2556
2555
2554

- ปัจจุบนั - ปัจจุบนั - ปัจจุบนั -

กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 3 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 2 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี (รัชโยธิ น) จากัด
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2014) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี (เอกมัย) จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไทยบิ๊กเบลลี่ จากัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แพนเอเซียฟุตแวร์
จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2013) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2012) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2011) จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ต่อ)

6 นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
- กรรมการสิ นเชื่อ
(แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2558)

56 - Master in Business Administration, Nyenrode
Business University
- Bachelor in Business Administration Nyenrode, The
Netherlands School of Business
- Senior Banker’s Course, ING
- Mobilizing People, IMD

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2554
2553
2552
2552
2552
2552
2552
2547

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

2545
มี.ค.58
2558
2557

-

ปัจจุบนั
มิ.ย.58
พ.ค.58
พ.ค.58

-

Dec 2011
พ.ย.53

กรรมการ บริ ษทั อินฟิ นิท เทคโนโลยี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เดอะแวลู พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (กรุ งเทพ) จากัด
กรรมการ บริ ษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ ส จากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 1 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2015) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี (เพชรบุรี) จากัด

- ปัจจุบนั - Global Head Non Financial Risk, ING Bank NV
- ธ.ค.54 - Country Manager, ING Bank Russia

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
7 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่ อ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 23 ก.พ. 2555)

ณ 31 ธันวาคม 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

56 -

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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
105

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.58
ต.ค.58
พ.ย.58
เม.ย.58
2554
2552
เม.ย.58
2554
2551
ธ.ค.56
2547
2554
2552
2553
2551

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ย.58
ก.ย.58
ก.ย.58
เม.ย.58
ก.พ.57
ธ.ค.56
เม.ย.55
2554
2554

-

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริ ษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษทั รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
อธิ บดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
8 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 1 มิ.ย. 2558)

ณ 31 ธันวาคม 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 -

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บญั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Advanced Management Program (AMP), Harvard
Business School
- Advanced Bank Management Program, Wharton
University
- Advanced Bank Management Program, Asian Institute
of Management
- Risk Management Program for Corporate Leaders และ
Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ส.ค.58
2554
2551
2557
เม.ย.54
2554
2551
2551
2548

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
- พ.ค.58 - กรรมการบริ หาร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
- พ.ค.58 - รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
- ก.พ.58 - รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
- ก.พ.58 - กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
- 2557 - กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
- 2554 - ประธานกรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
- 2554 - กรรมการ บริ ษทั ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จากัด
- 2554 - กรรมการ บริ ษทั ทริ ส เรตติ้ง จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
9 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - BA (Business Studies, First Class Honors), London
Southbank, UK
- Corporate Finance Program, 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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

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

2557
มิ.ย.52

มี.ค.55
2543
ก.พ.54
ม.ค.53

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

- ปัจจุบนั - Member, Challengers & Growth Countries Management Team,
ING Bank N.V.
- ปัจจุบนั - Member of Leadership Council, ING Bank N.V.
- ปัจจุบนั - CEO and Member of the Board, ING Bank (Austalia) Limited
- ปัจจุบนั - Member Council Australian Bankers’ Association
- ปัจจุบนั - CEO Retail Banking Asia, ING Bank N.V.
- ปัจจุบนั - Member of Board of Directors, Member of Risk Committee, Member of
Audit Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank
(Australia) Limited
- มี.ค.58 - Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- มี.ค.58 - Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk
Management and Review Committee, and Member of Remuneration
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- ก.ย.57 - Member of Retail Banking International Management Team and Member
of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
- ก.ค.57 - Member of Management Council, ING Group N.V.
- มี.ค.56 - Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KF Financial Group
- ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
10 นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2547)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

71 - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol,
UK
- Postgraduate Practical Certificate in Law, University of
Singapore
- Solicitor of the Supreme Court, Hong Kong
- Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court,
The United States District Court for Northern California
- Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court,
California
- Solicitor of the Supreme Court, England and Wales
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2556
พ.ย.55
มิ.ย.52

2548
2535
เม.ย.56

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

- ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด และบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1. กรรมการ บริ ษทั เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จากัด
2. กรรมการ บริ ษทั โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั เคเอฟฟู้ ดส์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั ทิวาธาร จากัด
- เม.ย.57 - กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
11 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 12 ก.พ. 2559)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

56 - ปริ ญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University,
USA
- ปริ ญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State
University, USA
- การบริ หารการจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสูง วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริ ษทั กริ ดทีมเวิร์ค จากัด
- Role of the Chairman Program, Director Certification
Program และ Director Associate Program สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
9,100

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ม.ค.59
ส.ค.58
ก.ค.58
ม.ค.57
เม.ย.55
มิ.ย.55
พ.ค.57
ก.ย.57
พ.ย. 57
ก.ค.54
มิ.ย.54
2537
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- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอสซีเอ็มบี จากัด
- ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอสซีเอ็มบี จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
- มิ.ย.58 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- ม.ค.58 - ประธานคณะทางานกากับและติดตามการบริ หารงาน NPL ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ธ.ค.57 - กรรมการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การบริ หารหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มี
หลักประกัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
- พ.ค.57 - ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิ การการเงิน การคลัง การธนาคาร และ
สถาบันการเงิน วุฒิสภา
- ก.ย.54 - คณะกรรมการชาระบัญชี บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (บสท.)
- มิ.ย.54 - กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอสซีเอ็มบี จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
12 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
45,294,334

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ย.58
ก.พ.58
ม.ค.58
ส.ค.57
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

-

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่ งด่วน
คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI), สานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั
1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
45,294,334

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ย.58
ก.พ.58
ม.ค.58
ส.ค.57
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

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

หมายเหตุ: * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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- คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)
- คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
- คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่ งด่วน
- คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
- คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
- คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI), สานักนายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
- คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมธนาคารไทย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

2 นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย

43 - Master of Law,
University of Leiden, Business Law and Civil Law

0

3 นายไตรรงค์ บุตรากาศ

45 - MBA (Finance and International Business),
University of Japan, Niigata, Japan
- Bachelor of Business Administration (Marketing)

29,067

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี

Thammasat University

4 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ

45 - 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

5 นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช

46 - Master in Business Economics,

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

2558
2553
2556
2558
2556

-

ปัจจุบนั
2558
2557
ปัจจุบนั
2557

2555

- 2556

2552

- 2555

-

Chief Retail Banking Officer, TMB Bank Plc.
CEO, ING-DiBa Direkbank, Austria
Programme Executive Cybercrime Resilience, ING Bank NV, The Netherlands
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, Head of Business Banking Segment Group,
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- Head of Global Transactional Service Division and Marketing Division,
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
- Head of Strategy and Product, Business Banking Group (SME),
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

2,768,235

-

2551
2550

- ปัจจุบนั
- 2551

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

0

-

2558

- ปัจจุบนั

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารทหารไทย

2555

- 2558

2554

- 2555

- Head of Risk Management & Corporate Improvement, ING Group: Bank of
Beijing, China
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, Head of Credit Risk Management, ธนาคารทหารไทย

2552

- 2554

(Financial Management & Organizatinal Sciences),
University of Maastricht, The Netherlands

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

- ผูอ้ านวยการอาวุโส, Deputy Head of Retail & SME Credit, Head of SME Credit,
ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
6 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

48 - Master in Computer Engineer,

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

Hogeschool Enchede, The Netherlands

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2556

- ปัจจุบนั

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย

2553

- 2556

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

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

– Commercial Banking with Retail product, Moscow, Russia
2550

College,The Netherlands

- 2553

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

7 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

53 - Master of Business Administration ,

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน

8 นางสาวแวววลัย วัฒนา

7,603,735

-

University of Eastern Michigan, U.S.A.

50 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต,

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

1,067,068

-

2552

- ปัจจุบนั

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย

2539

- 2552

- Chief Financial Officer & Director , Standard Chartered Bank (Thai)

2534

- 2539

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

2554

- ปัจจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน

2553

- 2554

2552

- 2553

- Thailand Financial Controller, Lehman Brothers (Thailamd)

2557

- ปัจจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน

2551

- 2557

2550

- 2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

9 นาย จิรศักดิ์ จันทรโชติ

44

- Master of Business in Finance, University of

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

Technology, Sydney, Australia

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงิน

-Bachelor of Science in Business Administration,

0

-

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

New York Institute of Technolog, New York,

- ผูอ้ านวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง
ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน

USA

- Asia-Pacific Regional Manager, Global Markets Capital Project, HSBC
Hong Kong

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
10 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

47 - ปริ ญญาโท Public Administration

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

3,261,602

-

-ผูอ้ านวยการ
เจ้าหน้าที่บริ หารอานวยการบริ หารเงิน

12 นายเมธ กนกพิบูล
- ผูอ้ านวยการอาวุโส

-ผูอ้ านวยการ
ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

55

- รองผูอ้ านวยการ
หัวหน้างบการเงิน

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง

2543

- 2552

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

2558

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารอานวยการบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554

- 2557

- ผูอ้ านวยการ บริ หารหนี้ และผูจ้ ดั การสาขา Cayman ธนาคารทหารไทย

-ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553

- 2554

- ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หาร บริ หารสภาพคล่อง ธนาคารทหารไทย

2553

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี

-ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

47 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต,

400

771,067

-

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย
2547

- 2553

- ผูอ้ านวยการฝ่ าย รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)

- ปัจจุบนั
- 2558

- ผูอ้ านวยการ ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558
2558

- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,

2554

- 2557

- รองผูอ้ านวยการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย

2551

- 2554

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

2558

- ปัจจุบนั

- รองผูอ้ านวยการ หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย

2556

- 2558

- รองผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หารตรวจสอบ – ธุ รกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย

34 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,

184,500

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์

- ปัจจุบนั

การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
13 นาย ธวัชชัย ตรงนามสุ ขกิจ

2552

University of Southern California, U.S.A.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงิน
11 นางสุ นทรี ชีวะพัฒน์

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

36 - ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

0

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

-

- หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
15 นางกมลมาลย์ สถาวร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

51 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,

- รองผูอ้ านวยการ

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**

0

-

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2558

- ปัจจุบนั

- รองผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย

2551

- 2557

- รองผูอ้ านวยการ หัวหน้าบัญชีพิเศษ ธนาคารทหารไทย

2557

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป ธนาคารทหารไทย

2556

- 2557

- ผูอ้ านวยการสายการเงิน บริ ษทั เอสซีจีออโต้แก๊ส จากัด

2551

- 2556

- ผูจ้ ดั การอาวุโสการควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ ยง,
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย

ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส
16 นางสาว ภาวิณี ชยาวุฒิกุล
- ผูอ้ านวยการอาวุโส

39

-ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0

-

-ปริ ญญาตรี บัญชีบริ หาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป

17 นางจาริ ณี ยิม้ อุดม

58 - บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

30,100

-

2549

- ปัจจุบนั

- รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย

46 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต,

454,267

-

2557

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชี บริ หาร, ธนาคารทหารไทย

2556

- 2557

- ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ

2553

- 2556

- ผูอ้ านวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชี บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์

- รองผูอ้ านวยการ หัวหน้าประมวลบัญชี
18 นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
- ผูอ้ านวยการอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2553

- 2553

- ผูอ้ านวยการอาวุโส ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชี
สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

2552

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

- 2552

- ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีบริ หาร ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
19 นางสาว พิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

36

- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- ผูอ้ านวยการ

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
36,167

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2558

- ปัจจุบนั

สาขาวิชาการเงิน,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,

ลูกค้าธุ รกิจ

- เจ้าหน้าที่บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายใหญ่

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2557

- 2557

- เจ้าหน้าที่บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย

2555

- 2557

- รองผูอ้ านวยการ หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุ รกิจ
ธนาคารทหารไทย

20 นาย พรชัย ประกอบวณิ ชกุล
-ผูอ้ านวยการ

44

- Bechelor of Commerce in Computer and Information

0

-

2557

- ปัจจุบนั

System, Western Sydney University, Australia

- เจ้าหน้าที่บริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย
ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

2556

- 2557

ลูกค้ารายย่อย

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

2550

- 2557

- Principal Consultant MIS report Team Lead Kbank project, TEMENOS
Thailand

21 นางสุ ภาวดี วุฒิเทียร
- รองผูอ้ านวยการ,

47 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,

0

-

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

2553

- ปัจจุบนั

รองผูอ้ านวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร, ธนาคารทหารไทย

2551

- 2553

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ, หัวหน้างานงานบริ หารรายงานภายนอก, ธนาคารทหารไทย

2554

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย

2553

- 2554

- First Vice President, Head of Reporting and Management

หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร
22 นายสุ รินทร์ มัธยธนา*
- ผูอ้ านวยการ

60 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,

50,781

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับธนาคาร

Information, MIS, TMB Bank Plc.

*เกษียณอายุ 1/1/2559

2547

- 2553

- First Vice President, Head of Reporting and Management Information
Department , TMB Bank Plc.

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2) รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
23 นางสาวรจนา รัตนอุบล
- ผูอ้ านวยการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

50 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (บัญชี)

0

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

2558

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร
ธนาคารทหารไทย

1,157

-

2555

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน,

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร
24 นางสาว สุ ภาภรณ์ เตชะโชควิวฒั น์
- ผูอ้ านวยการอาวุโส

51 - ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุ รกิจ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
25 นาย เฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล
- ผูอ้ านวยการอาวุโส

52 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ) ,
บัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์

0

-

เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุน
ทางการเงิน
26 นาย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง
- ผูอ้ านวยการอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารเงินกองทุน

47 - 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 18

-

2553

- 2555

- ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน, ธนาคารทหารไทย
-

2556

- ปัจจุบนั

- เจ้าหน้าที่บริ หารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย

2554

- 2555

- เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารและควบคุมต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย

2550

- 2554

- เจ้าหน้าที่บริ หาร Balance Sheet Management Executive, ธนาคารทหารไทย

2556

- ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการอาวุโส, 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)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3) รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวนพวรรณ แสงธี รกิจ
- เลขานุการบริ ษทั
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

45 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจ
ศศินทร์
- อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม :

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

Company Secretary Program and Board
Reporting Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ม.ค.59

- ปัจจุบนั

ม.ค.58

- ธ.ค.58

2553

- ธ.ค.57

บริ ษทั ไทย

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้า 19

- เลขานุการบริ ษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- เลขานุการบริ ษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกลยุทธ์องค์กร
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารกิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน สื่ อสารและภาพลักษณ์
องค์กร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4) รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

ณ 31 ธันวาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา

51 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริ ญญาโท การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การฝึ กอบรม :
- การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย
- วุฒิบตั รการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมสัมนาวิชาชีพ มาตรฐานการบัญชีไทย
มาตรฐานการบัญชีสากล
- การบัญชีธนาคาร และความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร
- การบัญชีบริ หาร และ การบัญชีการเงิน
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธ์ และ Treasury
Finance
- แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
- Basel II และ III
- ความรู ้เกี่ยวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้นิติบุคคล
,ภาษีมูลค่าเพิม่ 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
- IT Best Practice ( Mobile Banking E-Banking , New IT
Outsourcing and BOT Audit Sharing)
- Risk Management Committee Program
- SEC ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาท
การสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน
- หลักเกณฑ์การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องและการ
คานวณ LCR และ หลักเกณฑ์การอนุญาตและการ
กากับดูแลธุ รกรรมอนุพนั ธ์ฯ

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

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
- ปัจจุบนั

กรกฎาคม 2555 -มกราคม 2556

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

เมษายน 2551

-กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่บริ หารปฏิบตั ิความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ, หัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สานักงานใหญ่ สาขาประเทศไทย

มีนาคม 2550

-กุมภาพันธ์ 2551

พฤศจิกายน 2548 -กุมภาพันธ์ 2550

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย

เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีและระบบบัญชี ประจาภูมิภาค ธนาคารเอชเอสบีซี
สานักงานใหญ่ภาคพื้นเอเซีย ฮ่องกง
เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีกลาง ธนาคารเอช
เอสบีซี สานักงานใหญ่ ประเทศอังกฤษ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบัติงาน และ เลขานุการบริษทั
5) รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกากับการปฏิบตั ิงาน
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
- กากับดูแลการบริ หารจัดการให้ธนาคารดาเนิน
ธุ รกิจ โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้ งั ของทางการที่
เกี่ยวข้อง และภายในธนาคาร โดยมีการพัฒนา
ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ให้คาปรึ กษากับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร รวมถึงสอบทาน
การปฏิบตั ิงานตามกฎเกณฑ์ทางการ
นอกจากนี้ มีการรายงานประเด็นต่างๆ รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง และ
คณะกรรมการธนาคาร

อายุ
(ปี )

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ณ 31 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - ปริ ญญาโท : MBA (บัญชีและการเงิน) University of
Bridgeport, Connecticut, U.S.A
- ปริ ญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
การผึกอบรม :
- Director Certification Program : DCP
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(รุ่ น 150)
- ผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจการธนาคาร
พาณิ ชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจหลักทรัพย์
สาหรับผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2558 ของสานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
156,674

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน
2552 - 2555 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บรรษัทภิบาลและ
เลขานุการบริ ษทั
2550 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบรรษัทภิบาลและ
กากับการปฏิบตั ิงาน

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่ อย
บริษัทร่ วมและบริษัทที่เกีย่ วข้ อง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายนามผู้บริหารธนาคาร
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
นางชมภูนุช ปฐมพร
นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นางมารี แรมลี
นางปรัศนีย ์ สุ ระเสถียร
นางสาววริ นทร กาญจนปาลกุล
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นางนุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข

บริษทั ย่ อย

ตาแหน่ งของผู้บริหาร
1
X

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสาขา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
W
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย
W
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีและ
ธนบดีธนกิจ
ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสิ นเชื่อ - ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารบริ การลูกค้าธุรกิจ - ธุรกรรมระหว่างประเทศ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน

หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการและผู้มอี านาจลงนาม
W กรรมการบริษทั และผู้มอี านาจลงนาม
L ผู้ชาระบัญชี

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

2

3
W
X
W

บริษทั ร่ วม

บริษทั ที่
เกีย่ วข้ อง

1

1

W
W
W
W
W

W
W
L

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย

บริษทั ร่ วม

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

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

1. บริ ษทั เมโทร เดซิ กนี จากัด

1. บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
1. บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ พญาไท จากัด
กรรมการของบริ ษทั มี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
2. นายสมศักดิ์ วรวิจกั ษณ์
3. นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
2. บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
2. นางสาววริ นทร กาญจนปาลกุล
3.

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
2. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
3. นางชมภูนุช ปฐมพร
4. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
5. นางมารี แรมลี
6. นางปรัศนีย ์ สุ ระเสถียร
7. นางศิริจนั ทร์ พิพิทวิทยากุล
8. นายสมจินต์ ศรไพศาล

เอกสารแนบ 2 หน้า 3

เอกสารแนบ 3
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านต่ างๆ ในปี 2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
พลเอก ธีรชัย
นาควานิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายสิงหะ
นิกรพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายศิริพงษ์
สมบัตศิ ิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายพงษ์ ภาณุ
เศวตรุนทร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายวอน นิเจล
ริกเตอร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์ น คิง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายบุญทักษ์
หวังเจริญ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายถนอมศักดิ์
โชติกประกาย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายไตรรงค์
บุตรากาศ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ

นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายโรนัลด์ บาร์ ท
ฮูชแมน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้านการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
10,580
105
30,664,667
1
3,218,933
-

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558

จานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)

2,556,580
105
45,294,334
2,768,235
7,603,735
29,067
-

2,546,000
14,629,667
2,768,234
4,384,802
29,067
-

-

-

-

