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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 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
และมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุน้ ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการทหารทั้งในและนอกประจาการ
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
ตราตั้งให้ธนาคารทหารไทย จากัด และได้มีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจานวน 10 ล้านบาท เป็ นจานวน 100 ล้านบาท และได้เข้าจด
ทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537
ในเดื อนกันยายน ปี 2547 ธนาคารทหารไทยได้รวมกิ จการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการรวมกิจการดังกล่าวส่ งผลให้ธนาคารมีบริ ษทั ประกันฯ และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอยูใ่ นกลุ่ม
เพิ่มเติม ทาให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น
ในเดื อนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเพิ่ มทุ นจานวน 37,622 ล้านบาท โดยกลุ่มไอเอ็นจี ซึ่ งเป็ น
สถาบันการเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็ นพันธมิตรรายใหม่ ทาให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้น
ปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทยอันดับที่ 7 จากสิ นทรัพย์รวม เงินรับฝาก และสิ นเชื่ อ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 (งบการเงินเฉพาะ) ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 820.2 พันล้านบาท เงินรับฝาก 599.0 พันล้านบาท และสิ นเชื่อ 593.4
พันล้านบาท
1.1.2 วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ของธนาคารใน 5 ปี ข้ างหน้ า
 กลยุทธ์ (Strategy)
ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายทางกลยุทธ์ 7 ประการที่ จะช่ วยผลักดันให้ทีเอ็มบี บรรลุเป้ าหมาย โดยทั้งหมดนี้ พฒั นามา
จากกลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็ 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
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3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ านธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับธุ รกรรมทางการเงินเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคารของ
ลูกค้าทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น การมองเห็นการทาธุรกรรมของลูกค้าได้
ดีข้ ึนจะช่วยให้ธนาคารมีการบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารความเสี่ ยงที่ดีข้ ึน และมีตน้ ทุนในการกูย้ ืม (Funding cost) ลดลง
ส าหรั บที เอ็มบี ความเป็ นเลิ ศ ด้านธุ ร กรรมทางการเงิ น ยังหมายถึ งการให้บริ การลูกค้าด้วยวิธีการที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยส่ งผลให้ทีเอ็มบีกลายเป็ นธนาคารหลักของลูกค้า
4. การสร้ างรายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้ อย่ างยัง่ ยืน
ที เอ็มบี ให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ ยอย่างยัง่ ยืนมาโดยตลอด เพราะรายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ ยจะ
ส่ งผลให้ธนาคารสามารถบริ หารเงิ นทุ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เนื่ องจากใช้เงิ นทุ นเพี ยงเล็กน้อยเมื่ อเที ยบกับ การปล่อย
สิ นเชื่อ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ
5. ใช้ เงินทุนและบริหารสภาพคล่ องอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ทีเอ็มบีมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้ าหมายกาไรสุ ทธิ ตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้ าหมายที่จะบรรลุ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ อยูใ่ นระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนา ภายใน 3-5 ปี เพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ธนาคาร
ได้มุ่งเน้นเพิ่มจานวนลูกค้าในกลุ่มที่มีอตั ราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ ยงแล้ว (Risk-adjusted return) ที่ดีกว่า อาทิเช่น กลุ่ม
SME พร้อมกับบริ หารสภาพคล่องในเชิ งรุ กและเพิ่มส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Share of Wallet) โดย
การ cross-selling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ 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
7. เพิม่ ขีดความสามารถขององค์ กรให้ มปี ระสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ที อม็ บี มุ่งมัน่ ที่ จะสร้างพนักงานที่ มีขีดความสามารถและศักยภาพสู ง โดยพนักงานมีความแนวคิ ดและทักษะใน
การทางานร่ วมมือกันข้ามสายงานและตัดสิ นใจเพื่อบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2554  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
ต่อเนื่อง เช่นผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ประจา “No Fixed” และสิ นเชื่อบัตรเครดิต “So GooOD” ซึ่ ง
“No Fixed” ได้ฉีกกฎเกณฑ์เดิ มๆ ของผลิตภัณฑ์เงิ นฝากโดยให้ดอกเบี้ ยสู งพร้อมกับการไม่
กาหนดระยะเวลาฝาก ขณะที่ “So GooOD” ให้ทางเลือกในการผ่อนสิ นค้า 3 เดือนโดยไม่คิด
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ดอกเบี้ยสาหรับ สาหรับสิ นค้าทุกอย่างในทุกร้าน

ปี 2555

ปี 2556



ที เอ็มบี ได้ทาการปรับปรุ งช่ องทางการติ ดต่อกับธนาคาร โดยได้เปิ ดสาขาใหม่เพิ่ ม 13 สาขา
ย้าย 15 สาขาไปในที่ ที่สะดวกมากขึ้น และปรับปรุ งสถานที่ 48 สาขา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ นทาให้ตวั เลขความพึ งพอใจในความสะดวกสบายของช่ องทางการติ ดต่ อกับธนาคาร
เพิ่มขึ้น 6 เท่าจากเดือนธันวาคม 2553



แนวโน้มเสถียรภาพทางการเงิ นของที เอ็มบี ได้รับการเลื่อนขั้นโดย S&P จากเสถียรภาพเป็ น
กลางเป็ นเสถียรภาพในเชิงบวกสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของทีเอ็มบี



ทีเอ็มบียงั คงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น บัญชี เงินฝากทีเอ็ม
บีธุรกรรมทาฟรี ME by TMB บัญชี ธุรกิ จ One Bank One Account และบัญชี ธุรกิ จ One Bank
One Day บัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทาฟรี ทาให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินได้โดย
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมจานวน 10 ครั้งต่อเดือน เพียงลูกค้ามีรายการเงินเข้าบัญชี ข้ นั ต่า 15,000 บาท
ต่อเดือน ผลิตภัณฑ์น้ ีมอบอิสระแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบัญชีที่เครื่ องเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้
ทัว่ ประเทศ หรื อสามารถโอนเงินต่างธนาคารหรื อข้ามเขตโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม ผลิตภัณฑ์
ME by TMB เป็ นอี กหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์หลักที่ ปฏิ วตั ิ วงการการเงิ นแบบดั้งเดิ ม ด้วยการส่ งผ่าน
ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการดาเนิ นงานผ่านช่องทางดิจิตอลเท่านั้นไปเป็ นการให้ดอกเบี้ย
กับลูกค้าที่สูงขึ้น นอกเหนื อจากนี้ ME by TMB ยังมุ่งเน้นการทาธุ รกรรมด้วยตนเองอันส่ งผล
ให้ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ถึ ง ความเป็ นเจ้า ของและความอิ ส ระ อี ก ทั้ง เป็ นการสร้ า งประสบการณ์ ที่
เอกลัก ษณ์ ข อง TMB บัญ ชี ธุ ร กิ จ “One Bank One Account” และบริ ก าร “One Bank One
Day” ช่ วยให้ลูกค้าธุ รกิ จได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมและสามารถเคลียร์ เช็ค
ระหว่างภูมิภาคได้ภายในวันเดียวกัน



ธนาคารปิ ดความเสี่ ยงสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิ ม (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
ส่ วนที่ 1 หน้า 3
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ในปั จจุ บัน และเติ มเต็มทักษะที่ พ นักงานยังขาด พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่ อพัฒ นา
ตัวเองพร้อมกับปรึ กษาหัวหน้างานและสามารถรับผิดชอบกับเส้นทางอาชีพของตัวเอง

ปี 2557



ในปี 2556 ที เอ็มบี ได้กาไรก่อนตั้งสารองถึง 14.4 พันล้านบาท เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของธนาคารที่กาไรก่อนตั้งสารองทะลุหมื่นล้านบาท



ที เอ็มบี ได้รับการปรับเครดิ ตเพิ่ มขึ้ นโดยสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ ส (Standards & Poor’s) จาก
BB+ เป็ น BBB- เนื่ องจากการพัฒ นาอย่างมัน่ 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



ทีเอ็มบีบรรลุเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ร้อยละ 14.7% ซึ่ งการเติ บโตที่
แข็งแกร่ งนั้นมาจากความส าเร็ จของการปรั บ ใช้กลยุท ธ์ข องธนาคาร นอกจากนี้ ที เอ็มบี ย งั
ประสบความสาเร็ จในการควบคุมคุณภาพสิ นทรัพย์ สะท้อนให้เห็นได้จาก อัตราส่ วนสิ นเชื่ อ
ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อของทีเอ็มบีลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2557 อยู่ทีร้อยละ 2.85%
และ อัตราส่ วนสารองต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 157



ทีเอ็มบีได้รับการปรับเครดิตเพิ่มขึ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือมูดีส์ (Moody’s) จาก
Baa3 เป็ น Baa 2 พร้อมแนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” เนื่ องจากการดาเนิ นงานที่ ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
การรั กษาคุ ณ ภาพสิ นเชื่ อและสัดส่ วนสารองต่ อสิ นเชื่ อด้อยคุ ณ ภาพที่ แข็งแกร่ ง รวมถึ งการ
รักษาสภาพคล่องและการดารงเงินกองทุนที่อยูใ่ นระดับสูง



ที เอ็มบี ยงั ประสบความสาเร็ จในการเสนอขายตราสารหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ เพื่ อนับเป็ นเงิ นกองทุ น
ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ งผูอ้ อกตราสารมี สิทธิ 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 เน็ตแบงก์กิ้ง สาหรับคอมพิ วเตอร์ หรื อ
แท็ บ เล็ต และระบบที เอ็มบี ทัช โมบายแอพลิ เคชั่น ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ระบบปฏิ บัติ การ
iOS/Android เพื่อช่ วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงินของลูกค้าเป็ นเรื่ องง่าย ทั้งนี้ ทีเอ็มบี ได้เพิ่มจุด
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 บัตรเครดิต So Fast นอกจากนี้ ที เอ็มบี ได้ยกระดับสิ ทธิ ประโยชน์ One bank และพัฒนา
อีกขั้นหนึ่งของความสะดวก ด้วยบริ การรับเช็คถึงที่ เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าให้กบั ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
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ธนาคารประสบความสาเร็ จในการเติบโตเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ รวมถึงกาไรก่อนตั้งสารอง
เพิ่ มขึ้ นถึง 20% แม้ในสภาวะเศรษฐกิ จที่ ผนั ผวน นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยงั ประสบความสาเร็ จใน
การออกหุ ้นกู้ไม่ มีห ลักประกันไม่ ดอ้ ยสิ ทธิ ส กุลเงิ นหยวน (ติ่ มซ าบอนด์) วงเงิ น 600 ล้าน
หยวน อายุ 3 ปี ชุดแรกจากประเทศไทยที่ จาหน่ ายในต่างประเทศ ซึ่ งทีเอ็มบี ได้รับรางวัล ตรา
สารหนี้ สกุ ล เงิ น ท้อ งถิ่ น ยอดเยี่ ย ม 2015 (Best Local Currency Bond 2015) จาก The Asset
Triple A Country Awards



ธนาคารเปิ ดตัว ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นโมบายแอพพลิเคชันที่ช่วยให้
ทุกธุ รกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ มากขึ้ น
เพื่อให้ลกู ค้ามัน่ ใจในการใช้งาน อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ
ลูกค้าธุ รกิ จ หรื อ TMB Business Click ให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้ น ด้วยการเพิ่ มฟั งก์ชนั การโอนเงิ น
ต่างธนาคารผ่านระบบ SMART และ BAHTNET เพื่อเอื้ออานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ
บริ ห ารจัด การการเงิ น ได้ค รบวงจร นอกจากนี้ ที เอ็ ม บี ย งั ได้เปิ ดตัว บริ การค้ าประกัน ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ TMB e-Guarantee ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการประมูล
งานภาครัฐโดยไม่จาเป็ นต้องเดิ นทางมาติ ดต่ อ นอกจากนี้ ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ อ
ตอบโจทย์ความต้องการในการทาธุรกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ซึ่ ง
เป็ นบัญชี เพื่อการทาธุ รกรรมโดยลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมภายในธนาคารทีเอ็มบีและถอนเงิน
สดจากตูเ้ อทีเอ็มทุกธนาคารทัว่ ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมและไม่จากัดจานวนครั้ง รวมถึงไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิน และหักบัญชี อตั โนมัติ 5 รายการแรกต่อ
เดื อ น อี ก ทั้งไม่ จาเป็ นต้อ งมี เงิ น ขั้น ต่ า คงไว้ใ นบัญ ชี ทั้งนี้ การเติ บ โตถึ ง 10% จากปี 2557
สะท้อนความสาเร็ จของเงินฝากสาหรับการทาธุ รกรรม (Transactional deposit) ประเภทนี้ ได้
เป็ นอย่างดี



โปรแกรมการเปลี่ ยนแปลงการบริ หารทรั พยากรบุ คคลได้ถูกนามาปฏิ บตั ิ เพื่ อให้ธนาคารมี
สภาพแวดล้อมที่ ให้คุณค่ากับความสามารถและผลงาน และเปิ ดโอกาสในการพัฒนาเส้นทาง
อาชี พ ให้กบั พนักงานของธนาคาร ในปี 2558 นี้ ได้มีการริ เริ่ มโครงการพัฒ นาพนักงานผูม้ ี
ศักยภาพ (Talent Development Program) เพราะที เอ็มบี เชื่ อว่าพนัก งานที่ มีศ ักยภาพจะเป็ น
กาลังขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็ นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ งขันของที เอ็มบี โดยธนาคารได้สร้างโอกาสให้กบั พนักงานในการ
เสริ มสร้ างความรู ้ และประสบการณ์ ให้กับ ตนเอง อี กทั้งยังวางแผนให้พ นักงานได้เห็ น ถึ ง
โอกาสในการเติ บโตภายในธนาคาร และสนับสนุ นให้พนักงานได้พฒั นาศักยภาพของตนให้
มากยิ่งขึ้นสื บเนื่องไป



ตลอด 6 ปี ที่ทีเอ็มบี มุ่งมัน่ มอบโอกาส และปลูกฝังเยาวชนด้วยโครงการไฟฟ้ า เพื่อสร้างสิ่ งดีๆ
คืนสู่ สังคมไทยอย่างยัง่ ยืน ผ่านการเรี ยนรู ้กิจกรรมสร้างสรรค์เชิ งศิลปะแขนงต่างๆ นอกจากนี้
ยังมี โครงการไฟ ฟ้ า อิ นอะบ็อกซ์ โดยให้พ นักงานสาขาเป็ นพลังขับเคลื่ อน รั บฟั งชุ มชน
แก้ปัญ หาชุ มชน และตอบโจทย์ค วามต้องการของชุ มชนที่ อยู่รอบธนาคาร โดยช่ วยแก้ไ ข
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ปั ญหา พัฒ นาชุ มชน เป็ นการพัฒ นาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน เพราะเจาะลึ กความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริ ง และเป็ นการปลูกฝั งจิ ตสานึ ก Make THE Difference ให้กบั พนักงาน โดย
ในปี 2558 ที เอ็มบี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุ มชนของ “ไฟ ฟ้ า” และรางวัลยอด
เยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจการเงินและการธนาคารในระดับภูมิภาคเอเชี ย
จากงาน ผลงานด้านซี เอสอาร์ ยอดเยี่ยมแห่ งเอเชี ย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Best CSR Practices
Awards) ที่ จดั โดยเครื อข่ ายผูบ้ ริ หารการตลาดแห่ งเอเชี ย (Chief Marketing Officers Asia) ณ
ประเทศสิ งคโปร์
1.2.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2559
ในปี 2559 ทีเอ็มบีประสบความสาเร็ จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการการทางาน และจะมุ่งมัน่ ที่จะ
พัฒนาองค์กรเพื่อนาเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุ รกิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ประสบความสาเร็จในการเติบโตกาไรก่ อนการตั้งสารองถึง 10% แม้ สภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ ฟื้นตัว
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประสบความสาเร็ จในการเติบโตได้อย่างดี เนื่องจากทีเอ็มบีเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
มากขึ้นจึงเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายในราคาที่ลกู ค้าเข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด“ประกันทาง่าย ใครก็มีได้”
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั ยึดถือความเป็ นเลิศด้านกระบวนการทางาน โดยในปี 2559ได้ทาการพัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อบ้านสาหรับลูกค้ารายย่อย จากที่ใช้เวลาในการพิจารณาสิ นเชื่อถึง 30 วัน ปั จจุบนั ใช้เวลาเพียง 5
วันทาการ ตั้งแต่การยื่นขอจนถึงได้รับอนุมตั ิและยืนยันลูกค้า
การมุ่งเป็ นธนาคารเพือ่ ธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นเลิศ
ทีเอ็มบีมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมทางการเงิน ที่ช่วยลดความ
ยุง่ ยากในการทาธุรกรรมและช่วยให้ลูกค้าเชื่อมโยงกับสังคมและธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี 2559 ทีเอ็มบีได้
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ออลล์ ฟรี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทาธุรกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยลูกค้ายังคง
สามารถทาธุรกรรมภายในธนาคารทีเอ็มบี และถอนเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มทุกธนาคารทัว่ ไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่
จากัดจานวนครั้ง พร้อมทั้งขยายการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงิน และหักบัญชีอตั โนมัติ จาก 5
ครั้งต่อเดือนเป็ นไม่จากัดจานวนครั้ง โดยไม่ตอ้ งมีเงินคงเหลือในบัญชี
ตั้งแต่การเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ของ ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ซึ่ งเป็ นโมบายแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ทุก
ธุรกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย ปัจจุบนั จานวนธุรกรรมทางการเงินสาหรับลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดด จนมีจานวนธุรกรรมมากกว่าธุรกรรมทางการเงินที่ผา่ นช่องทางที่ใช้คนในการบริ การ
ในปี 2559
จากโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่เกิดจากการร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทยให้สอดรับและส่ งเสริ มการเติบโตของเศรษฐกิจไทย พร้อม
เพย์ เป็ นโครงการแรกที่ถกู พัฒนาเพื่ออานวยความสะดวกในการโอนเงินและรับโอนเงินที่รวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมทั้งการรับเงิน
สวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ ซึ่ งทีเอ็มบีได้เตรี ยมพร้อมรองรับทั้งในด้านระบบและบริ การที่จะเปิ ดตัวในปี 2560
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หลักประกันทางธุรกิจ
ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารแรกที่ออกผลิตภัณฑ์เพื่อรอบรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่เริ่ มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2
ก.ค. 2559 เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับโอกาสในการทาธุรกิจมากขึ้น เพราะสามารถนา “ทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ” มาเป็ นหลักประกันเพิ่มเพื่อขอสิ นเชื่อได้
การเปลีย่ นแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation)
ทีเอ็มบีเชื่อว่าพนักงานที่มีศกั ยภาพจะเป็ นกาลังขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดี
ยิง่ ขึ้น ที่จะเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของทีเอ็มบี ในปี 2559 ทีเอ็มบีปรับเปลี่ยนการพิจารณาผลประโยชน์ของ
พนักงานจากระบบลาดับขั้นองค์กรเป็ นพิจารณาตามหน้าที่งาน เพื่อเป็ นตัวผลักดันให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทางาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นทีเอ็มบียงั ปรับองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วยการลดจานวนระดับชั้นของโครงสร้างองค์กรจาก 6
ขั้น มาเป็ น 5 ขั้น เพื่อลดความเหลื่อมล่าภายในองค์กรและให้พนักงานแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคาร
ออกเป็ น 2 ประเภท แยกตามสัดส่ วนการถือหุน้ และประเภทของธุรกิจที่บริ ษทั ลูกดาเนินงาน 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
 ธุ รกิจสนั บสนุนการดาเนิ นกิจการของธนาคาร จะเป็ นบริ ษท
ั ย่อยซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จที่ ให้การสนับสนุ น
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ในบริ ษทั ใดๆ เว้นแต่
จะได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยก่อน และภายใต้นโยบายการกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารได้ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มธุ รกิ จการเงิ นของธนาคารกับธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2551 และได้รับ
อนุญาตของธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว ธนาคารมีความตั้งใจที่ จะถือครองและลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการให้บริ การทางการเงินต่อลูกค้าของธนาคารได้อย่างครบวงจร (Universal Banking) สาหรับกลุ่มบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จ
ทัว่ ไป ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารและธนาคารถือหุ น้ มากกว่าร้อยละ 10 ธนาคารมีนโยบายที่จะทยอยขาย
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เพื่อลดการลงทุนลงเมื่อราคาเหมาะสม แต่จะดาเนิ นการให้อยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย โดย
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดงั นี้
1.3.2 โครงสร้ างของกลุ่มบริษทั
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation
100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดาเนินกิจการของ
ธนาคาร

99.50%
บจ. เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรค

ธุรกิจการเงิน

87.50%
บลจ. ทหารไทย

1.3.3 การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 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 สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย สุ ทธิ


มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม
2559
(ล้ านบาท)

การถือหุ้นของ
ธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม
2559
(ร้ อยละ)

3,870
304
-

100.00
87.50
99.50

4,174
(745)
3,429

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
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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
บมจ.ทางด่ วนกรุ งเทพ เพื่ อรับโอนสิ ท ธิ สัญ ญาสัมปทานก่ อสร้างทางด่ วนขั้นที่ 2 ระหว่าง บมจ.ทางด่ วน
กรุ งเทพ และการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย โดยการรั บโอนสิ 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
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2.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ และรายได้จากการ
ดาเนินงานอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
โครงสร้ างรายได้
รายได้ ดอกเบีย้ รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
ร้ อยละ
35,631
73.8

2558 ร้ อยละ
36,430
75.0

2557
ร้ อยละ
35,848
77.4

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1,746

3.6

2,037

4.2

2,229

4.8

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้

267
1,369

0.6
2.8

274
2,148

0.5
4.4

289
2,658

0.6
5.8

32,086

66.5

31,588

65.1

30,210

65.2

163

0.3

383

0.8

462

1.0

10,168

21.1

9,712

20.0

7,874

17.0

1,692

3.5

1,701

3.5

1,991

4.3

(13)
201
585
48,264

0.4
1.2
100.0

(16)
181
543
48,551

0.4
1.1
100.0

(51)
193
491
46,346

(0.1)
0.4
1.0
100.0

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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธนาคารนาเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น ผลิตภัณฑ์และบริ การด้านเงิ นฝาก สิ นเชื่ อ การลงทุน และ
ประกันชี วิตและทรั พย์สิน อย่างไรก็ดี เนื่ องจากลูกค้าในแต่ ละกลุ่มมี ความต้องการทางการเงิ นที่ แตกต่ างกัน ธนาคารจึ งได้
แบ่ งกลุ่ มลูกค้าออกเป็ นกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จและกลุ่ มลูกค้าบุ คคล เพื่ อที่ จะได้น าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การให้ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3. กลุ่มลูกค้ารายย่อย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย
 กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ (Multi Corporate Banking) ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี
 กลุ่มลูกค้าบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking) มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสรุ ปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริ การธุรกรรมทางการเงิน

บริ การด้านการค้าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริ การเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สิ นเชื่อหมุนเวียน
สิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้า
หนังสื อค้ าประกัน
บริ การด้านชาระเงิน
บริ การด้านเรี ยกเก็บเงิน
บริ การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริ การด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
บริ การด้านความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ
บริ การบัตรธุรกิจ
บริ การตัวแทนและธุรกิจหลักทรัพย์
บริ การวาณิ ชธนกิจและที่ปรึ กษาการลงทุน

2.1.2 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) :
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประกอบด้วย
 ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั้งแต่ 100 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี
 ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มียอดขายน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสรุ ปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริ การธุรกรรมทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ เช่น บัญชีธุรกิจ TMB One Bank
สิ นเชื่อหมุนเวียน
สิ นเชื่อเครื อข่ายธุรกิจการค้า
สิ นเชื่อโครงการพิเศษ สาหรับลูกค้า SME เช่น สิ นเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก
สิ นเชื่อหลักประกันธุรกิจ เช่น สิ นเชื่อ 3 เท่าพร้อมเพิ่ม
หนังสื อค้ าประกัน
บริ การด้านชาระเงิน
บริ การด้านเรี ยกเก็บเงิน
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บริ การด้านการค้าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริ การเพิม่ เติม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บริ การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
บริ การด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
บริ การด้านความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ
บริ การบัตรธุรกิจ

สิ นเชื่อหลักประกันทางธุรกิจ ทีเอ็มบี
สิ นเชื่อหลักประกันทางธุรกิจ ทีเอ็มบี (TMB Top-Up Credit for Business Security Act) เป็ นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ทางธนาคาร
เปิ ดตัวเพื่อรองรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับโอกาสในการทา
ธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นเพราะสามารถนา “ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ” มาเป็ นหลักประกันเพิ่มเพื่อขอ
สิ นเชื่อได้ จากเดิมที่จากัดอยูแ่ ค่ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเท่านั้น โดยสามารถนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่ งอยูใ่ น 5 กลุ่ม
ได้แก่ 1. กิจการ 2. ลูกหนี้ การค้า 3. สังหาริ มทรัพย์ใช้ประกอบธุรกิจ 4. อสังหาริ มทรัพย์ สาหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ 5.
ทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็ นหลักประกันเพื่อขอวงเงินสิ นเชื่อได้
2.1.3 ผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้ าบุคคล
กลุ่มลูกค้าบุคคล สามารถแบ่งได้เป็ น
 ลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ สาหรับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวม และประกันชีวิต มากกว่า 1 ล้านบาท
หรื อมีสินเชื่อบ้านคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป
 ลูกค้าบุคคลระดับกลาง สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาท – 100,000 บาทต่อเดือน
 ลูกค้าบุคคลทัว่ ไป สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ต้ งั แต่ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล สามารถสรุ ปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผลิตภัณฑ์ประกัน

บริ การธนบดีธนกิจ

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บัญชีเงินฝากเพื่อใช้
บัญชีเงินฝากเพื่อออม
สิ นเชื่อส่วนบุคคล
สิ นเชื่อบ้าน
บัตรเครดิต
ศูนย์รวมกองทุนดี ยีห่ อ้ ดัง ที่เดียวครบ
ประกันชีวติ เพื่อการออม
ประกันชีวติ เพื่อความคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพ
ประกันชีวติ เพื่อคุม้ ครองทรัพย์สิน
บริ การธนบดีธนกิจ
บริ การธนบดี
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การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ การลงทุน TMB Open Architecture
ธนาคารได้เปิ ดให้บริ การ TMB Open Architecture - ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่หอ้ ดัง ที่เดียวครบ ในปี 2559 ถือเป็ นธนาคารไทยแห่ ง
แรก ที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนกองทุนรวมให้กบั ลูกค้าทุกคนทุกกลุ่ม โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย บลจ.ชั้น
นา มาให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้อย่างมัน่ ใจและสะดวกในที่ เดี ยว ปั จจุบนั ลูกค้ามีโอกาสลงทุนในสิ นทรัพย์หลากหลายประเภท
จาก 7 บลจ.ชั้นนา อันได้แก่ Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, One Asset, Tisco, TMBAM, และ UOBAM
การให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ และประกันภัย
ธนาคารและเอฟดับบลิ วดี ประกันชี วิต1 ร่ วมมื อเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ เพื่ อร่ วมกันสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ประกันชี วิตและการประกันสุ ขภาพที่ ดี ที่ ตอบสนองการวางแผนทางการเงินของลูกค้าในทุกช่วงชี วิตได้อย่างลงตัว ลูกค้าทุก
คนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมัน่ ใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง
สาหรับธุ รกิ จประกันวินาศภัย ธนาคารร่ วมกับบริ ษทั ประกันวินาศภัยหลายแห่ ง โดยให้บริ การรับประกันภัยหลักประกัน
สิ นเชื่ อ นอกจากนั้น ยังมีบริ การประกันวินาศภัยอื่น ๆ เช่ น ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันสุ ขภาพ และประกันภัย
รถยนต์ เป็ นต้น
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการในปี ที่ผ่านมา
1) กลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดใหญ่
เป้ าหมายของธนาคาร
เป็ นธนาคารที่ลกู ค้าเลือกเป็ นอันดับ 1 ในด้านธุรกรรมทางการเงินและ Supply Chain มุ่งเน้นเสริ มศักยภาพทางธุรกิจของ
ลูกค้าสูงสุ ด
วิถีทางที่จะบรรลุเป้ าหมาย
 เป็ น Need-Based Bank ที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจรวมถึงตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
 มีกระบวนการทาธุรกรรมที่เรี ยบง่าย (Simple & Easy) ตั้งแต่ตน้ จนจบ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทาธุรกรรม
ทางการเงินที่เหนือกว่า
 พัฒนาและส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ผ่าน Value Chain Operating Model อีกทั้งนา Agile Approach มาใช้
ด้วยการส่ งเสริ มให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่ วมมือกันทางานเพื่อส่ งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า
ภาพรวมในปี 2559
ในปี 2559 ทีเอ็มบียงั คงมุ่งมัน่ ในการเป็ นธนาคารคู่คา้ ที่ลกู ค้าธุรกิจเชื่อถือและเลือกใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน โดยการส่ ง
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีคุณค่า รวมถึงการนาเสนอช่องทางดิจิทลั ที่ใช้งานง่าย ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สดั ส่ วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากการทาธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญต่อการ
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บริ หารจัดการความเสี่ ยงเชิงรุ ก (Proactive Risk Management) และการจัดสรรพอร์ตสิ นเชื่ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด
(Portfolio Optimization) ส่ งผลให้ผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ ยง (Risk-Adjusted Return) สูงขึ้น
 ธุรกรรมต่ างประเทศ – Trade Finance : ทีเอ็มบียงั คงมุ่งมัน่ ยกระดับการให้บริ การที่รวดเร็ ว ทันเวลา และการทา
ธุรกรรมโดยปราศจากข้อผิดพลาด อีกทั้งในปี 2559 ธนาคารได้เปิ ดให้บริ การระบบ FX Simulation ผ่านช่องทาง
Business Click ที่ช่วยลูกค้าบริ หารจัดการความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีข้ ึน ส่ งผลให้ธนาคารได้ส่วนแบ่ง
กระเป๋ า (Shares of Wallet) จากลูกค้าปัจจุบนั เพิ่มขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมต่างประเทศและการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 15 และร้อยละ 14 ตามลาดับ ท่ามกลางสภาวะการนาเข้าและ
ส่ งออกของประเทศไทยที่ยงั คงชะลอตัวต่อเนื่ อง
 ห่ วงโซ่ ทางธุรกิจ – Supply Chain : ทีเอ็มบีเน้นย้าความเป็ นผูน้ าในการให้บริ การ Supply Chain Solution ด้วยการ
นาเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยเชื่อมโยงทุกธุรกิจในห่ วงโซ่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การ
บริ หารจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management) เพื่อให้กระบวนการ Supply Chain ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและไม่สูญเปล่า (Lean) ยังคงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ธนาคารได้ส่งมอบให้ลกู ค้า โดยอยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อ
ที่วา่ การดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดทั้งห่วงโซ่ทางธุ รกิจนั้นจะทวีความสาคัญขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้
ส่ งผลให้ทีเอ็มบีไม่เพียงแค่สามารถขยายฐานลูกค้าในภาคธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน แต่ยงั สามารถนาเสนอ Supply Chain
Solution เข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ อันได้แก่ ภาคลูกค้าทหาร ได้เป็ นธนาคารแรก
 การทาธุรกรรมยุค Digital – Digitalization : ทีเอ็มบีได้เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการทาธุรกรรมผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยการปรับรู ปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกรรมให้เป็ นแพลตฟอร์มเดียวกัน อีกทั้ง
ธนาคารยังได้พฒั นาระบบที่ทาให้ลูกค้าเข้าถึงการจัดการธุรกรรมได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดด้วยความปลอดภัย
สูงสุ ด ซึ่ งเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ธนาคารสามารถเพิ่มฐานลูกค้าธุรกิจที่ใช้ Internet Banking ถึงร้อยละ 20 รวมถึงเพิ่ม
จานวนลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมดิจิทลั เป็ นประจา (Active Users) จากร้อยละ 73 เป็ นร้อยละ 78
 คุณภาพของสิ นทรัพย์ – Asset Quality : ทีเอ็มบีให้ความสาคัญกับการเติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยการตรวจสอบดูแล
คุณภาพของสิ นทรัพย์ในเชิงรุ ก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวน ทั้งนี้ ธนาคารได้พฒั นา
รู ปแบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (Risk Management Model) ตั้งแต่การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินไป
จนถึงการประเมินปัจจัยต่างๆ ในเชิงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ช่วยเตรี ยมพอร์ตสิ นเชื่อให้มีภูมิคุม้ กันจากความเสี่ ยง
ต่างๆ ทางธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
นอกจากกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทีเอ็มบียงั คงมุ่งมัน่ ทาความเข้าใจลูกค้าธุรกิจเชิงลึก เพื่อพัฒนาและนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเป็ นหนึ่งในปัจจัย
แห่งความสาเร็ จของธุรกิจ ธนาคารก็ยงั คงให้ความสาคัญในการมุ่งมัน่ พัฒนาให้บุคลากรของธนาคารมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อส่ งมอบประสบการณ์และบริ การที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าในท้ายที่สุด
2) กลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่ อม
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่ อม
 เป็ นธนาคารอันดับหนึ่งที่ลกู ค้า SME ชื่นชอบ
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วิถีทางที่จะบรรลุเป้ าหมาย
 เสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการทาธุรกรรมและการเงิน ตามลักษณะความแตกต่าง
ทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์
 นาเสนอบริ การทางการเงินอย่างครบวงจร ตามความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าผ่านการสร้างความแตกต่าง โดยยึด
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
 ให้บริ การทางการเงินที่ง่ายและรวดเร็ วตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่ตน้ จนจบ พัฒนาช่องทางที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ สามารถดูแลให้คาแนะนาทางธุ รกิจและการเงินกับ SME ตามความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน
ภาพรวมในปี 2559
ปี 2559 เป็ นปี ที่เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งยังมีปัจจัยภายในประเทศ เช่น วิกฤตการณ์ภยั แล้ง การหดตัวของ
การบริ โ ภคภายในประเทศ ส่ งผลให้ ภ าพรวมเศรษฐกิ จ ไทยชะลอตัว ซึ่ งธุ ร กิ จ SME ส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจาก
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ไม่มากก็นอ้ ย
จากสถานการณ์ ดงั กล่าว ธนาคารฯเล็งเห็นว่าการขยายธุ รกิจโดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มลูกค้าปั จจุบนั มีความสาคัญ โดยทีเอ็มบี ยงั คง
พัฒนาศักยภาพในการพิจารณาการอนุมตั ิสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการในการตรวจสอบ
และติ ดตามสิ นเชื่ อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าภาพรวมสิ นเชื่ อของธนาคารมีคุณภาพดีซ่ ึ งจะทาให้ธุรกิ จเติ บโตได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป ใน
ส่ วนของบุ คลากรของธนาคารฯนั้น ที เอ็มบี ยงั มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรให้มีความสามารถในการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงและให้คาปรึ กษาอย่างครบวงจรแก่ลกู ค้าได้
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียงั คงมองหาช่องทางในการลดผลกระทบในด้านลบที่อาจมีต่อลูกค้า ในขณะที่หาโอกาสในการทาให้ลกู ค้า
ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด เช่ น เมื่ อพ.ร.บ.หลักประกันทางธุ รกิ จ (เป็ นกฎหมายที่ เพิ่ มประเภททรัพย์สินที่ SME ใช้ในการ
ประกอบธุ ร กิ จ มาเป็ นหลัก ประกัน ได้) มี ผ ลบังคับ ใช้ต้ ังแต่ เดื อ นกรกฎาคม 2559 ที เอ็ม บี เป็ นธนาคารไทยแห่ งแรกที่
ตอบสนองต่อกฎหมายดังกล่าว โดยการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ TMB SME 3 เท่ าพร้ อมเพิ่ม โดยให้วงเงินเพิ่มอีก 10% เมื่อ
ลูกค้านาลูกหนี้ การค้า สิ นค้าคงคลัง เครื่ องจักรมาจดทะเบี ยนหลักประกันทางธุ รกิ จกับธนาคารฯ ด้วยผลิ ตภัณ ฑ์ดงั กล่าว
ทีเอ็มบีเชื่อมัน่ ว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถของ SME ในการเข้าถึงเงินทุน ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ
SME ทั้งยังเป็ นการเพิ่มหลักประกันทางธุรกิจซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงลงอีกด้วย
นอกเหนื อจากจานวนวงเงิ น ที เอ็มบี ตระหนักดี ว่าความรวดเร็ วในการได้รับสิ นเชื่ อมี ความสาคัญต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จ
SME มากเพี ย งใด ที เอ็ม บี จึงมุ่ งมั่น ในการพั ฒ นากระบวนการสิ น เชื่ อ แบบบู ร ณาการมาโดยตลอด ตั้งแต่ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพ การทาให้เอกสารขั้นตอนต่างๆง่ายยิง่ ขึ้น รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยพัฒนา
ให้กระบวนการส่ งต่อกันได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุด
เนื่องจากการทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นหัวใจในการดาเนินกิจการของ SME ทีเอ็มบีจึงมุ่งมัน่ มาโดยตลอดที่จะเป็ นธนาคารที่
เป็ นเลิศด้านธุ รกรรมทางการเงินสาหรับลูกค้า SME จากความสาเร็ จของการนาเสนอผลิตภัณฑ์ TMB One Bank ที่ ผ่านมา
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ที เอ็มบี จึงได้พฒั นาและเปิ ดตัวเวอร์ ชนั่ ใหม่ของ TMB SME One Bank ในช่ วงปลายปี 2559 ซึ่ งให้บริ การธุ รกรรมที่ ตอบ
โจทย์ธุรกิ จ SME ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งตอบโจทย์พฤติ กรรมการใช้บริ การทางการเงิ นของธุ รกิ จ SME รุ่ นใหม่ใน
ปั จจุบนั ด้วยบริ การใหม่ๆเช่ น ฟรี ค่าธรรมเนี ยมในการโอนจ่ายเงิ นเดื อนพนักงานผ่านทาง TMB Business Click (ธนาคาร
ออนไลน์เพื่อธุ รกิจ) บริ การ SME alert กรณี ยอดเงินในบัญชี ไม่เพียงพอต่อเช็คเรี ยกเก็บ ซึ่ งบริ การทั้งหมดดังกล่าวนี้ ทีเอ็มบี
คาดหวังว่าจะช่วยให้ลกู ค้า SME สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก ราบรื่ นมากขึ้น
นอกจากนั้น เพื่อช่วยให้ SME สามารถขยายธุรกิจจากการค้าระหว่างประเทศซึ่ งมีปริ มาณเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ที เอ็มบี จึงได้พฒั นาหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มให้ SME มีความรู ้ความเข้าใจในการทาธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกเพื่อ
เสริ มสร้างความมัน่ ใจในการขยายธุ รกิจไปต่างประเทศผ่านโครงการ Trade Expert Program ซึ่ งเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้ น 10 หลักสู ตร จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 363 คน และในเดื อนมกราคม 2559 ที เอ็มบี ได้
เปิ ดตัว TMB SME FX & International Trade Hotline เพื่ อ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ แนวโน้ ม การน าเข้า ส่ ง ออก อัต รา
แลกเปลี่ยน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ลกู ค้าผูน้ าเข้าส่ งออก
นอกเหนื อจากบริ การด้านการเงิ น ที เอ็มบี ยงั มี บริ การด้านอื่ นๆเพื่ อส่ งเสริ มให้ SME เติ บโตอย่างยัง่ ยื น จากสถานการณ์
เศรษฐกิ จที่ ถดถอย การบริ หารจัดการต้นทุนจึงยังคงอยู่ในความสนใจของผูป้ ระกอบกิ จการ SME โครงการ Lean Supply
Chain by TMB ซึ่ งได้ดาเนิ นการต่อเนื่ องมาเป็ นปี ที่ 3 โดยมีวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนาของไทย ได้แก่
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์กรชั้นนาในแวดวงอุตสาหกรรม
ได้แก่ เครื อเบทาโกร, เครื อซิ เมนต์ไทย (เอสซี จี), กลุ่มเซ็นทรัล, เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี ) ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาได้ดาเนิ นการไป
แล้ว 9 หลักสูตร เกิดผลลัพธ์เป็ น 52 โปรเจคจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ SME แล้วรวม
กว่า 580 ล้านบาท
ที เอ็มบี เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า SME อย่างต่ อเนื่ องผ่านรู ปแบบ dual-relationship โดยที่ ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์
(Relationship Manager) จะทาการดูแลในลักษณะการเข้าพบลูกค้า ในขณะที่ ธนาคารยังมีศูนย์บริ การความสัมพันธ์ลูกค้าเอส
เอ็มอี เพื่ อบริ การลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ การบริ การในรู ปแบบดังกล่าวช่ วยให้ธนาคารดูแลลูกค้าได้อย่าง
ใกล้ชิดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ปั จจุบนั ที เอ็มบี ได้ให้บริ การลูกค้า SME ผ่านเครื อข่ายศูนย์
ธุรกิจ SME ทัว่ ประเทศกว่า 103 แห่ง
ในปี 2559 แม้จะเผชิ ญภาวะเศรษฐกิ จที่ ไม่ เอื้ ออานวย แต่ ธนาคารฯก็ประสบความสาเร็ จในการรั กษาส่ วนแบ่ งการตลาด
สิ นเชื่ อธุ รกิจ SME ผ่านฐานลูกค้าเดิ ม ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ ธนาคารฯรู ้จกั และเข้าใจธุ รกิจของลูกค้าเป็ นอย่างดี โดยมีรายได้สินเชื่ อ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความพยายามในการพัฒนาโซลูชนั่ และบริ การอย่างต่อเนื่ อง ในส่ วนของยอดเงินฝากในการเดิน
บัญชี (Transactional Deposit Balance) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์เชิ งยุทธศาสตร์ของธนาคารมีการเติบโตกว่าร้อยละ 7.4 และจากกล
ยุทธ์ในการสร้างรายได้ที่ยงั่ ยืนให้กบั ธนาคารฯ ส่ งผลให้ค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Fee) เติบโตกว่าร้อย
ละ 16 จากผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตรา หนังสื อค้ าประกัน บริ การด้าน
ประกันและคุม้ ครองธุรกิจ
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3) กลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
เป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
 เป็ นธนาคารแรกที่ลกู ค้าเลือกใช้เพื่อทาธุรกรรมการเงิน
 สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าโดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า
วิถีทางที่จะบรรลุเป้ าหมาย
 เข้าใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายของธนาคาร
 เพิ่มฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและเงินฝากที่มนั่ คงจากการให้บริ การธุรกรรมที่สมบูรณ์และเป็ นเลิศ
 นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณค่า ตรงตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
 ให้บริ การผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริ การของธนาคารได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ภาพรวมในปี 2559
ทีเอ็มบียงั คงใช้แนวทางการ ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง ในการดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อก้าวไปสู่การเป็ นธนาคารชั้น
นาด้านธุ รกรรมทางการเงินของประเทศ โดยยังคงนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม ผ่านสาขาและเครื อข่ายการให้บริ การทัว่ ประเทศ
ปี 2559 เป็ นปี สาคัญที่ทีเอ็มบีได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ บริ การและรู ปแบบช่องทางบริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับประสบการณ์
ของลูกค้าผ่านการบริ การที่ เป็ นเลิศ เน้นการสร้างคุณค่าที่จะ เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดี ข้ ึ น หรื อเพื่อ Make THE Difference
ตามสัญญาที่ให้ไว้กบั ลูกค้า ที่ ว่าลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมการเงิน ผ่านช่องทางการบริ การต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น สาขา ตูอ้ ตั โนมัติ ศูนย์บริ การลูกค้า 1558 และช่องทางดิจิทลั ที่ลกู ค้าสามารถเลือกใช้ได้ทุกที่และทุกเวลา
ทีเอ็มบี เดินหน้าพัฒนา ทีเอ็มบี ทัช โมบาย แอพพลิเคชัน่ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการทาธุ รกรรมทางการเงินและ
บริ การของธนาคารได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการเข้า
แอพพลิ เคชัน่ ผ่าน Smart Phone ด้วย 3D แล้ว ยังคลอบคลุมบริ การของ TMB มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจสอบยอดเงิ น
การโอนเงิน การชาระค่าบริ การ การเติมเงิน การตรวจสอบยอดและชาระบัตรเครดิ ต แล้วยังได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
TMB Touch ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิ จิทัลอย่างแท้จริ ง เช่น ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงิ นฝากเพิ่ม ตรวจสอบยอดประกันชี วิต
และกองทุนต่างๆ ที่ ลูกค้าซื้ อ แลกคะแนนบัตรเครดิต และทารายการผ่อนชาระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต TMB So GooOD ได้
ด้วยตัวเองผ่าน โมบาย แอพพลิ เคชั่น เป็ นรายแรกในประเทศไทย ส่ งผลให้ในปี 2559 ที เอ็มบี มีผูใ้ ช้บริ การ TMB Touch
เติบโตกว่าร้อยละ 165 โดยบริ การเหล่านี้จะสอดประสานกับช่องทางการบริ การสาขาและบริ การทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้เริ่ มนาเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทลั หรื อ website www.tmbbank.com โดยมีอตั ราการเติบโตของจานวนลูกค้าที่
ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิตผ่านช่องทางดิจิทลั เพิ่มสูงถึงร้อยละ 184 ในปี ที่ผา่ นมา
ทีเอ็มบียงั คงให้ความสาคัญกับเงินฝากลูกค้ารายย่อย ซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญในการขับเคลื่อนเงินฝากของธนาคาร และ
นาไปสู่ ต ้น ทุ น ทางการเงิ น ที่ ม ั่นคง โดยยังคงมุ่ งไปในทิ ศ ทางกลยุทธ์ ที่ ใช้เงิ น ฝากเป็ นตัวน า สื บ เนื่ องจากผลส าเร็ จของ
ผลิ ตภัณ ฑ์เงิ นฝากคุ ณ ภาพหลายรู ปแบบที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ าได้อย่างตรงจุ ดทั้งด้านการออมและการทา
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ธุรกรรมในหลายปี ที่ผา่ นมา การได้รับฟั งเสี ยงจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ในปี 2559 ทีเอ็มบี เปิ ดตัวบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์
ฟรี ใหม่ บัญชีเดียวที่ดีที่สุดในประเทศ ตอบโจทย์ ทุกการทาธุรกรรมทางการเงิน ให้ลกู ค้า กด โอน จ่าย ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ที่ สาคัญคื อ ไม่จากัดจานวนครั้ง แล้วลูกค้ายังสามารถออกบัตรใบใหม่ได้ฟรี ไม่จากัด ในกรณี ที่บตั รหาย บัตรชารุ ด หรื อ
หมดอายุ โดยลูกค้ากว่า 1.2 ล้านคนที่มีบญั ชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อยู่แล้ว ได้รับการเปลี่ยนให้เป็ น ที เอ็มบี ออลล์ ฟรี ใหม่ โดย
อัตโนมัติเรี ยบร้อย เป็ นการตอกย้ าความเป็ นผูน้ าในการสร้างคุณค่าและสิ ทธิ ประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้าใช้
ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ตอ้ งการ ในยุคดิจิทลั นอกจากนี้ เมื่อ พร้ อมเพย์ เปิ ดให้บริ การรับ-โอนเงินโดยใช้เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
หรื อเบอร์บตั รประชาชนแทนเบอร์บญั ชี ธนาคารปลายทางในต้นปี 2560 นี้ ลูกค้าที่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี จะมีบญั ชี เพื่อการทา
ธุรกรรม กด จ่าย โอน ที่ดีที่สุดในประเทศ เพราะทีเอ็มบีให้ลกู ค้าโอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารอื่นๆที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์
ไว้ฟรี ไม่ว่ายอดจะเท่าใด โดยไม่จากัดจานวนครั้ง ทาให้ลูกค้าบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี จะได้รับประโยชน์ในการทาธุ รกรรม
สูงสุ ด
ทีเอ็มบี ได้ปฏิ วตั ิ วงการการเงินแบบดั้งเดิ ม ด้วยการส่ งผ่านประโยชน์ของต้นทุนทางการเงินที่ ลดลงจากการดาเนิ นงานผ่าน
ช่ องทางดิ จิทลั ไปยังการให้ดอกเบี้ ยกับลูกค้าที่ สูงขึ้ น ผ่าน ME by TMB ซึ่ งมุ่งเน้นการทาธุ รกรรมด้วยตนเองอันส่ งผลให้
ลูกค้ารู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของและอิสระทางการเงิน อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของธนาคาร และในปี 2559
ลูกค้า ME by TMB สามารถเข้าถึงการทาธุรกรรมทางการเงินและบริ การได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่าน ME by TMB Mobile Application
ซึ่ งนับตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัว ME by TMB ในต้นปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ME by TMB สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า 250,000 ราย
ทีเอ็มบีทาการศึกษาเพื่อระบุความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลให้ธนาคาร
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ นเช่ น ผลิตภัณฑ์ประกัน กองทุน และบัตรเครดิ ต ที่ เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ในปี 2559 ทีเอ็มบี ยังคงเดินหน้าการเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรก ที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุก
คนทุกกลุ่ม (TMB Open Architecture – คัดกองทุนดี ยีห่ ้ อดัง ที่เดียวครบ) โดยคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพ จากหลากหลาย
บลจ.ชั้นนา มาให้ลูกค้าลงทุ นได้อย่างมัน่ ใจ และสะดวกในที่ เดี ยว ปั จจุ บนั ลูกค้ามี โอกาสลงทุ นในสิ นทรั พย์หลากหลาย
ประเภทจาก 7 บลจ.ชั้น น า อัน ได้แ ก่ Aberdeen, CIMB Principal, Manulife, ONEAM, TISCO, TMBAM, และ UOBAM
นอกจากนี้ ที เอ็มบี ยังเน้นย้ า ผลิตภัณฑ์ ประกันชี วิต ไลฟ์ เซพเว่ อร์ 15/9 เพื่ อให้ลูกค้าเข้าถึ งการทาประกันชี วิตได้ง่ายขึ้ น
ภายใต้แนวคิด “ประกันทาง่าย ใครก็มีได้” และในด้านสิ นเชื่ อผูบ้ ริ โภค ธนาคารยังคงเน้นทั้งสิ นเชื่ อปลอดหลักประกันและ
สิ นเชื่อที่มีหลักประกัน
2.2.2 ช่ องทางการให้ บริการ
1) สาขาและศูนย์ ธุรกิจ
สาขาในประเทศ
สาขาต่ างประเทศ
สานักงานเขตลูกค้ า SME

452 สาขา ทัว่ ประเทศ
สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สานักงานเขตสาหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดย่อม 63 แห่ง
สานักงานเขตสาหรับลูกค้าธุรกิจ 38 แห่ง
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จุดบริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่ างประเทศ
สาขา ME by TMB

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

31 แห่ง ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ
1 สาขา

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสาขาและเวลาให้ บริ การ สามารถค้ นหาได้ ที่ www.tmbbank.com หรื อโทรสอบถาม 1558

2) ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
ช่ องทาง ATM และ ADM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเครื่ องเอทีเอ็มให้บริ การจานวน 2,049 เครื่ อง, เครื่ องฝากถอนเงินสดจานวน 700 เครื่ อง
และเครื่ องออลอินวัน 34 เครื่ องทัว่ ประเทศ ซึ่ งธนาคารยังคงเน้นกลยุทธ์การให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้าผูถ้ ือบัตรของธนาคาร
ดังนี้
1) ปรับจุดติดตั้งเครื่ องเอทีเอ็มให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยเน้นพื้นที่ที่มีการทาธุ รกรรมใช้จ่ายเงินสดหนาแน่น ทั้งนี้มุ่ง
ไปใน 20 จังหวัดยุทธศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการสร้างเครื อข่ายที่ครอบคลุมการใช้งานเอทีเอ็มที่ชดั เจน
2) เพิ่มขีดความสามารถของเครื่ อง โดยปรับเปลี่ยนเป็ นฟั งก์ชนั่ ของเครื่ องจากฝากและถอนเงินสด เป็ นฟังก์ชนั่ ฝากเงิน,
ถอนเงินสดและปรับสมุดเงินฝากในเครื่ องเดียว เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยจุดให้บริ การจะกระจายไป
ทัว่ ประเทศและจะขยายการเพิ่มสัดส่ วนจานวนเครื่ อง” All in One”ให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทางธนาคารยังคงเน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าต่ างชาติ โดยการเพิ่ มตูเ้ อที เอ็มลงไปติ ดตั้งในจังหวัดที่ เป็ นแหล่ง
ท่ 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
บริการ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการให้บริ การธุรกิจร้านค้าบัตร (Merchant Acquiring Business) แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจเพื่อให้บริ การรับชาระ
ค่าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต VISA Electron ของ
ธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริ การที่ธนาคารให้บริ การในปั จจุบนั ประกอบด้วย
- บริการร้ านค้ ารับบัตร โดยธนาคารทาการติดตั้งเครื่ อง EDC ณ ร้านค้าเพื่อให้บริ การชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน
บัตรเครดิ ต/เดบิ ต โดยผูถ้ ื อบัตรเครดิ ต นาบัตรเครดิ ตมาชาระค่ าสิ นค้าด้วยวิธีการส่ งมอบบัตรเครดิ ตให้กบั ร้ านค้าเพื่ อท า
รายการขออนุมตั ิวงเงินผ่านเครื่ อง EDC พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเซลล์สลิปเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บเงิน
- Mail Order/Telephone Order คือบริ การรับชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิต เมื่อร้านค้าได้รับคาสั่งซื้ อ
ด้วยวิธีแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หรื อกรอกแบบฟอร์มสัง่ ซื้ อสิ นเค้าโดยระบุให้หกั บัญชี บตั รเครดิตผ่านทางโทรสาร โทรศัพท์
หรื อสื่ ออื่นๆ โดยลูกค้าไม่ได้มาที่ร้านค้าด้วยตนเอง
- Recurring คื อบริ การรับชาระค้าสิ นค้า และบริ การผ่านบัตรเครดิ ต เมื่อร้านค้าได้รับคาสั่งซื้ อหรื อคาขอใช้บริ การ
จากลูกค้าด้วยวิธีแจ้งขอให้ตดั บัญชีบตั รเครดิตเป็ นการชาระค่าสิ นค้า และบริ การโดยการตัดบัญชีบตั รเครดิตอัตโนมัติเป็ นราย
เดือน
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- ePayment เป็ นการรับชาระค่าสิ นค้า และบริ การผ่าน Website ของร้านค้าด้วยบัตรเครดิ ต โดยการเชื่ อมโยงระบบ
ของร้านค้ามายัง 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 นของบัตรเครดิ ตที่
ออกโดยประเทศต่างๆ เมื่อผูถ้ ือบัตรชาระเงินผ่านเครื่ องรู ดบัตรเครดิต EDC
3) ช่ องทางดิจติ ลั (Digital Banking)
ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง บริ การธนาคารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com สามารถเข้าสู่ เว็บไซต์ผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต นอกจากนี้ บน Internet Banking
(TMB Internet Banking)
ยังมีช่องทาง “Web Chat” เพื่ อทาการสนทนากับเจ้าหน้าที่ ผ่านอินเตอร์ เนต และ “Web
Mail” โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่ อสอบถามเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่ งเรื่ องร้องเรี ยน
หรื อข้อเสนอแนะ ซึ่ งระบบจะส่ งอีเมล์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสานงานและ
ติดต่อกลับลูกค้าทางอีเมล์
บริ การธนาคารทางสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตในรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ สามารถสมัครใช้
ทีเอ็มบี ทัช
งานได้ง่าย และรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนได้ท้ งั ระบบ iOS และระบบ Android
(TMB Touch)
รวมทั้งรองรับกาารใช้งานผ่าน iPad
ธนาคารออนไลน์สาหรับลูกค้าธุ รกิ จ เสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทางการเงิ น
ทีเอ็มบี บิสซิเนส คลิก๊
รองรั บ การท าธุ ร กรรมตลอด 24 ชั่วโมง พร้ อ มตรวจสอบสถานะ เรี ย กดู ข ้อ มู ล และ
(TMB Business Click)
รายงานได้ทนั ที แบบ Real Time ทั้งยังช่ วยลดภาระงานเอกสาร โดยสามารถส่ งเอกสาร
ผ่านระบบได้ทนั ที
4) ช่ องทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
1558
บริการลูกค้ าสั มพันธ์
หรื อโทรจากต่างประเทศที่หมายเลข 66-2299-1558
Contact Center
0-2828-2828
ศูนย์ ธุรกิจสั มพันธ์
ให้บริ การลูกค้าในกลุ่มผูป้ ระกอบการ SME ทัว่ ประเทศ
TMB SME
02-643-7000
ศูนย์ บริการลูกค้ าธุรกิจ
จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริ การตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทาการของธนาคาร
Corporate Call Center
2.4 การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในปี 2559
ผลการดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2559 ขยายตัวในอัตราชะลอลงต่อเนื่ องโดยความต้องการสิ นเชื่ อเพิ่มขึ้ น
ในอัตราที่นอ้ ยกว่าอัตราการเพิ่มของเงินฝาก ทาให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่อต่อเงินฝาก ลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 96.9 จากร้อยละ 97.6
ของปี 2558 ส่ งผลให้สภาพคล่อง ณ สิ้ นปี อยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อนที่ ระดับ 3 ล้านล้านบาท ในส่ วนของ
สิ นทรัพย์รวมของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็ น 16 ล้านล้านบาท
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สิ นทรัพย์ เงินฝาก และ เงินให้ สินเชื่อหลังหักค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ธนาคาร
กรุ งเทพ
ไทยพาณิ ชย์
กรุ งไทย
กสิ กรไทย
รวม ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ ง
กรุ งศรี อยุธยา
ธนชาต
ทหารไทย
รวม ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ ง
ยูโอบี
ซี ไอเอ็มบี
ทิสโก้
เกียรตินาคิน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ไอซี บีซี (ไทย)
รวม ธนาคารขนาดเล็ก 7 แห่ ง
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ซู มิโตโม มิตซุ ย ทรัสต์ (ไทย)
เอเอ็นแซด (ไทย)
เมกะสากลพาณิ ชย์
รวม

สิ นทรัพย์
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)
2,839
2,661
2,615
2,467
10,582
1,806
907
820
3,533
452
296
261
220
210
191
158
1,787
44
39
29
28
20
15,902

เงินฝาก
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)

18%
17%
16%
16%
67%
11%
6%
5%
22%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
11%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
100%

2,117
2,021
1,975
1,798
7,912
1,103
678
599
2,380
324
184
156
110
150
52
92
1,068
22
33
9
1
12
11,359

19%
18%
17%
16%
70%
10%
6%
5%
21%
3%
2%
1%
1.0%
1.3%
0.5%
0.8%
9%
0.2%
0.3%
0.1%
0.0%
0.1%
100.0%

เงินให้สินเชื่ อสุ ทธิ
จานวน
สัดส่ วน
(พันล้านบาท) (ร้อยละ)
1,777
1,851
1,734
1,589
6,951
1,303
632
568
2,503
309
193
214
167
138
32
94
1,148
21
33
20
9
15
10,602

17%
17%
16%
15%
66%
12%
6%
5%
24%
3%
2%
2%
2%
1%
0.3%
0.9%
11%
0.2%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
100%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2559)

สาหรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
 ด้ านสิ นเชื่อ
ปี 2559 ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบมีปริ มาณสิ นเชื่ อ ทั้งสิ้ น 12 ล้านล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากสิ้ นปี 2558 ร้อยละ 2 ซึ่ ง
เติ บโตในอัตราที่ ชะลอตัวลงจากปี ที่ แล้ว ปั จจัยหลักมาจากการหดตัวลงของสิ นเชื่ อธุ รกิ จขนาดใหญ่ร้อยละ 0.4 จากความ
ต้องการสิ นเชื่ อที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมภาคการผลิตและสาธารณู ปโภคเป็ นสาคัญจากการชาระหนี้คืนและ
เปลี่ยนไประดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุนมากขึ้นจากประโยชน์ของดอกเบี้ยต่า ในขณะที่สินเชื่ อธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) เติ บโตชะลอตัวลงเหลือเพียงร้อยละ 1.4 จากธุ รกิ จการผลิตที่ หดตัว สอดคล้องกับการชะลอตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนและภาคส่ งออกที่ยงั หดตัวในช่วงปี ที่ผ่านมา สิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอตัวลง
เล็กน้อยจากปี ที่แล้วจากสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และบัตรเครดิต เป็ นสาคัญ โดยสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลงจาก
ผลของความต้อ งการซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ลดลงอย่างมากในช่ วง 2 ไตรมาสหลัง ของปี หลังจากที่ สิ้ นสุ ด มาตรการกระตุ ้นภาค
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อสังหาริ มทรัพย์ของรัฐบาลในช่ วงเดื อนเมษายน 2559 ประกอบกับปริ มาณของหนี้ ครัวเรื อนที่ ยงั อยู่ในระดับสู งส่ งผลให้
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยเติบโตชะลอตัวลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 7 จากเดิมที่เคยอยูท่ ี่ร้อยละ 9 ในปี ก่อนหน้า
การขยายตัวของสิ นเชื่อจาแนกตามประเภทสิ นเชื่อ
%yoy
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

SME (38%)

4.9
2
1.4
-0.4

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสิ นเชื่อรวม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การขยายตัวของสิ นเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%yoy
20
15
11.4

10
6.1
5.3

5

1.9
0
-1.6

-5

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสิ นเชื่อธุรกิจ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การขยายตัวของสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%yoy
30

20.2
20

10

13.6
12.5
8.4

12.1
11.1
8.0

9.3
9.2
6.4

0
1.0
-10

-3.4

*( ) แสดงสัดส่วนต่อสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภค
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สาหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งแรกลดลง 25 basis points จากร้อยละ 6.51
ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 6.26 สอดคล้องกับในช่วงเดื อนเมษายน ถึงแม้ว่าดอกเบี้ ยนโยบายยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ซึ่ งธนาคาร
พาณิ ชย์เกื อบทุ กแห่ งประกาศลดดอกเบี้ ยเพื่ อแบ่ งเบาภาระให้กบั ลูกค้าจากภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว จึ งส่ งผลให้ส่วนต่ าง
ระหว่าง MLR กับดอกเบี้ยฝากประจา 12 เดือน (Spread) ลดลงเป็ น 486 basis points
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและส่ วนต่าง (Spread)
6.94

MLR

6.75

6.51

6.26

511
503
486
Spread (bps)

474
2.25

2.00
1.50

2.20
1.73

1.40

1.50
1.40

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งแรก
ที่มา: CEIC

ด้ านเงินฝาก
ปี 2559 เงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบมีปริ มาณทั้งสิ้ น 12.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2558 ร้อยละ 2.7
ซึ่ งเป็ นอัตราการขยายตัวทรงตัวเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า แต่ขยายตัวได้ดีกว่าสิ นเชื่ อเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย
ที่ยงั อยู่ในระดับต่ า ทาให้สัดส่ วนบัญชี เงินฝากประจาลดลงเหลือเพียงร้อยละ 40 จากเดิมที่ ในปี ที่ แล้วอยู่ที่ร้อยละ 42 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ท้ งั 4 แห่งยังคงที่ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12
เดือนที่ลดลงเล็กน้อย 3 basis point สะท้อนภาพการบริ หารต้นทุนเงินฝากของธนาคารภายใต้สภาวะดอกเบี้ยที่ยงั อยู่ในระดับ
ต่า


โครงสร้ างเงินฝากแยกตามอายุเงินฝาก
3%
6%
16%
7%
9%

2%
5%
16%
8%
9%

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

58%

60%

กระแสรายวันและ
ออมทรัพย์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่ วนที่ 1 หน้า 23

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ แยกตามอายุเงินฝาก
-3bps

1.43
1.23
0.93
0.50

1.40

1.23

0.93

0.50

กระแสรายวันและ
ออมทรัพย์

ประจา เดือน

ประจา3เดือน

ประจา เดือน

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งแรก
ที่มา: CEIC

ด้ านสิ นเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
NPL ของธนาคารพาณิ ชย์ ณ สิ้ นปี 2559 อยู่ที่ 386 พันล้านบาท (Gross NPL) เพิ่มขึ้ นจากสิ้ นปี 2558 จานวน 48
พันล้านบาท โดยสัดส่ วน NPL ต่อสิ นเชื่ อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เพิ่ มขึ้ น 28 basis points ซึ่ งเป็ นผลจากสิ นเชื่ อ
SME ที่มี แนวโน้มคุณภาพสิ นเชื่อยังด้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดย NPL Ratio อยูท่ ี่ร้อยละ 4.4 โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการค้าและ
การพาณิ ชย์จากกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ยงั ชะลอตัวอยู่ ในขณะที่ สินเชื่ ออุปโภคบริ โภคมี NPL Ratio อยู่ที่ร้อยละ 2.7 จาก
คุณภาพสิ นเชื่ อบัตรเครดิตด้อยลง 110 basis points อยู่ที่ร้อยละ 5.1 จากการชะลอตัวของการบริ โภคภาคเอกชนและปั ญหา
หนี้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง


NPL Ratio จาแนกตามตามประเภทสิ นเชื่อ
%
5

SME

4.4

4
2.8
2.7

3
2

1.5
1

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

NPL Ratio ของสิ นเชื่อธุรกิจจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
%
6
5.2
4.6
4.4
3.7

4

2
0.7
0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

NPL Ratio ของสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
%
6
5.1

5
4

2.9
2.8

3
2

1.8

1

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้ านผลการดาเนินงาน
ในปี 2559 ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกาไรสุ ทธิ รวม 188 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า
เพี ยง 8 พันล้านบาทหรื อร้อยละ 4 ส่ วนหนึ่ งมาจาก รายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยเพิ่ มสุ ทธิ ลดลงร้อยละ 2 โดยกาไรจากเงิ นลงทุ น
ลดลงซึ่ งเป็ นผลมาจากปี ก่อนหน้าที่บางธนาคารมีการขายการลงทุนออกไป นอกจากนั้นแล้ว กาไรจากปริ วรรตเงินตราลดลง
เนื่ องจากการค้าระหว่างประเทศยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว และการตั้งสารองเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 เพื่อรองรับการด้อยลงของ
คุณภาพสิ นเชื่ อทาให้ลดทอนกาไรสุ ทธิ ลงไป รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การยังคงเติบโตอยู่ ขับเคลื่อนโดยค่านายหน้าการ
ทาประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) บัตรATMและInternet Banking และบัตรเครดิต
นอกจากนั้น รายได้ดอกเบี้ยยังลดลงตามอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่ปรับลดลงในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี อย่างไร
ก็ตาม ธนาคารพาณิ ชย์ได้บริ หารต้นทุนดอกเบี้ยได้ดีข้ ึนจนทาให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงไปกว่า 15% ส่ งผลให้รายได้ดอกเบี้ย
สุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
รายได้-ค่ าใช้ จ่าย (พันล้ านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ 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

เปลี่ยนแปลง (%)
2559 2558
-9 -1.3%
663
655
-15%
-38
256
218
+7%
+30
407
437
+4%
+7
169
176
+9%
+3
33
36
+3%
+4
137
141
-3%
-1
39
38
-43%
-7
16
9
-72%
-0
0
-1
+1%
+0
42
43
-2%
-4
233
229
+4%
+12
288
300
+4%
+14
352
366
+5%
+6
136
142
+4%
+8
216
224
+2%
+1
36
37
+4%
+7
180
188

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2559

ATM
Internet
Banking
18%

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2.4.2 แนวโน้ มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2560
 ด้ านแนวโน้ มสิ นเชื่อและเงินฝาก
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2560 คาดว่าจะมีทิศทางการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน ตามการปรับดีข้ ึนของภาวะเศรษฐกิจจาก
การฟื้ นตัวของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะมาตรการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐซึ่ งจะเริ่ มดาเนิ นการช่วงไตรมาส 3
ของปี เป็ นผลดีกบั อุตสาหกรรมตลอดจนสายการผลิต (Supply Chain) ที่ เกี่ยวข้อง โดยอุตสาหกรรมที่จะได้รับอานิ สงส์จาก
มาตรการฯได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมรั บ เหมาและวัส ดุ ก่อสร้ าง นอกจากนั้นแล้ว แนวโน้มการเติ บ โตของการท่ องเที่ ย วตาม
แนวโน้มการเข้ามาของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยงั ส่ งผลดี ให้กบั อุตสาหกรรมบริ การและค้าปลีก ซึ่ งจะได้รับการจับจ่าย
ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพสิ นเชื่อในปี นี้ยงั คงเป็ นที่น่ากังวล ซึ่ งเป็ นผลต่อเนื่องมาจากปี ก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้า SME ในอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้ นตัวขึ้น เช่ น ค้าส่ ง
สิ นค้าเกษตร เป็ นต้น ทั้งนี้ การกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่กลับมาจะทาให้ธุรกิจ SME กลับมาฟื้ นตัวได้อีกครั้ง
ในส่ วนของสิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภค สิ นเชื่ อบัตรเครดิตและสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลน่ าจะกลับมาเติ บโตได้อีกครั้งในปี นี้
ด้วยผลจากราคาสิ นค้าเกษตรที่ทยอยกลับมาจะทาให้กาลังซื้ อของคนในระดับภูมิภาคกลับมาอีกครั้ง ในส่ วนของสิ นเชื่ อที่อยู่
อาศัยน่ าจะกลับมาฟื้ นตัวได้บา้ ง จากการขยายตัวของเส้นทางคมนาคม ทั้งในส่ วนของรถไฟความเร็ วสู ง รถไฟทางคู่ และ
มอเตอร์เวย์ ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นแล้ว การก่อสร้างรถไฟฟ้ าภายในกรุ งเทพและปริ มณฑลจะช่วยดึงความ
ต้องการอสังหาริ มทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ ากลับมาได้ นอกจากนั้นแล้ว ในปี ที่ผ่านมาผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ได้ชะลอ
การเปิ ดโครงการใหม่เพื่อดูสถานการณ์ ดังนั้นสต็อกของบ้านและคอนโดได้ทยอยลดลงไปบางส่ วนเพื่อดูทิศทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในปี นี้ ซึ่ งมีแนวโน้มกลับมาชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี นี้ ทั้งนี้ คุณภาพสิ นเชื่อต้องได้รับการเฝ้ าระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่ วนของสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยซึ่ งในปี ที่ผ่านมามีนโยบายกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์จากรัฐบาลส่ งผลให้มี
ผูก้ จู้ านวนมากเข้ามา ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่ เพิ่งเริ่ มทางานใหม่และยังไม่เคยผ่อนชาระมาก่อน ดังนั้นอาจมีอตั ราการผิด
นัดชาระมากขึ้นกว่าเดิม
สาหรับเงินฝากปรับตัวดีข้ ึนตามความความต้องการของสิ นเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันเรื่ อง
ระดมเงิ นฝากมากขึ้ นได้ อาจเห็ นการปรับอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจาพิเศษเพิ่ มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในปี นี้ อย่างไรก็ตาม
อัตราเงินเฟ้ อที่ อยู่ในระดับต่าเนื่ องจากราคาน้ ามันดิ บที่ ปรับลดลงมาเป็ นอย่างมากอาจทาให้ทิศทางของนโยบายการเงิ นยัง
ผ่อนคลายต่ อเนื่ อง ซึ่ งในที่ สุดสภาพคล่องของธนาคารพาณิ ชย์อาจตึ งตัวขึ้ นเล็กน้อยจากผลของการขยายตัวของสิ นเชื่ อที่
เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝาก
 ด้ านแนวโน้ มการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. ดิจิทลั แบงค์กิ้ง
ธนาคารจะมี การลงทุ นในระบบดิ จิทลั มากขึ้ นทั้งในส่ วนของระบบเทคโนโลยีและบุ ค ลากร เนื่ องจากเป็ น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ วและต้นทุนในการดาเนิ นงานต่ากว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึ่ งการปรับเปลี่ยน
ไปเป็ นช่ อ งทางดิ จิ ทัล จะช่ ว ยให้ ธ นาคารพลิ ก โฉมรู ป แบบการท าธุ ร กิ จ โดยเน้ น 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 ฑ์ใ หม่
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดหรื อสามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อที่จะ
รองรั บ ความผันผวนทางเศรษฐกิ จที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ทุกเมื่ อ นอกจากนั้นแล้ว โดยในปี นี้ จะเห็ นการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
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โครงสร้างองค์กรของธนาคารให้สอดรับกับการแข่งขันด้านดิจิทลั โดยเน้นความคล่องตัวและฉับไว (Agile) ในการส่ งมอบ
ความต้องการให้กบั ลูกค้าได้รวดเร็ วขึ้น
2. National e-Payment
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ ง ชาติ โดยมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ พัฒ นาระบบการช าระเงิ น ของไทยเข้า สู่ สั งคมดิ จิ ทัล (Cashless society) โดยมี ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการเงินเข้ามาร่ วมกาหนดยุทธศาสตร์ น้ ี โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการชาระเงินทั้ง
ระบบ สร้างรากฐานของระบบธนาคารพาณิ ชย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่ งจะเป็ นการเปลี่ยนโฉมภาคการเงินครั้งสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งในปี นี้ โครงการระบบการชาระเงินแบบ Any ID หรื อ PromptPay ได้เริ่ มดาเนิ นการอย่างเต็มรู ปแบบใน
เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ซึ่ งช่ วยประหยัด ค่ าธรรมเนี ยมการโอนระหว่างธนาคาร นอกจากนั้น แล้ว โครงการขยายการใช้บ ัต ร
(Expansion of EDC) ที่ ร้านค้าทัว่ ทั้งประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี จะช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้ธุรกรรมทางการเงิน
ได้สะดวกขึ้ น ค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บจากลูกค้าต่อรายลดลง และรัฐบาลสามารถขยายฐานภาษีได้มากขึ้น ซึ่ งปั จจัยหลักที่จะ
ผลักดันให้ e-Payment เติ บโต นัน่ คือ การเกิดขึ้นของ e-Commerce ซึ่ งขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง สอดรับกับการดาเนิ นชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงโดยเน้นความรวดเร็ วและสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการชาระเงินผ่าน e-Payment นอกจากจะส่ งผล
ให้ทาธุ รกรรมทางการเงินให้สะดวกและรวดเร็ วแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึงมาก
ขึ้นอีกด้วย
3. Fintech
Fintech ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในปี ที่ผ่านมา เช่น การโอนเงินและชาระเงิน การลงทุน และประกันภัย เป็ นต้น
ซึ่ งปั จจัยที่ผลักดันให้ Fintech เติบโตได้เร็ วนั้นมาจากตอบสนองความต้องการทางการเงินทั้งภาคธุรกิจและบุคคล ด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับต้นทุนด้านการดาเนินกิจการที่ถกู ลงมากกว่าสถาบันการเงินดั้งเดิม
โดยอาศัยการระดมทุนผ่าน Venture Capital ทาให้ Fintech สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ ว
ด้ว ยเหตุ น้ ี ธนาคารแห่ งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) ได้จดั ตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อสร้างนวัตกรรม Fintech หรื อเรี ยกว่า Regulatory Sandbox ขึ้ นมา เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การทางการเงิน โดยให้ทดลองบริ การกับผูบ้ ริ โภคจริ ง และจากัดความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆต่อผูบ้ ริ โภค และนาไปสู่การพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลที่เหมาะสม
อีกด้วย ซึ่ งในปี นี้ น่าจะมี Fintech รู ปแบบอื่นๆเข้ามามากขึ้น เช่น การให้สินเชื่ อระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending) และ การ
ให้บริ การการลงทุน Robo-Advisor
4. Trade Finance
จากแนวโน้ม การน าเข้า ส่ งออกจะทยอยกลับ มาฟื้ นตัวเป็ นบวกได้อี กครั้ งในปี นี้ จะดัน ให้ธุร กรรม Trade
Finance สู งขึ้ น โดยธนาคารจะแข่งขันผลิตภัณฑ์ Trade Finance กันมากขึ้น และจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ธนาคาร
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้ากลุ่ม SME เนื่ องจากมีโอกาสทางธุ รกรรมการค้าการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาค
อาเซี ยนมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ นอกจากนั้น ธนาคารกลางทั้ง 10 แห่ งของอาเซี ยนได้จดั ทา
หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลบริ การทางการเงินสาหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ
การให้บริ การของสถาบันการเงินในภูมิภาคที่ เกี่ยวกับธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศมีความโปร่ งใส สามารถเปรี ยบเทียบ
เพื่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้ จึงเป็ นโอกาสของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
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5. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
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
6. Regulatory Landscape
ในปี 2559 ที่ ผ่านมาได้มีการพิ จารณากฎเกณฑ์และกฎหมายที่ สาคัญซึ่ งเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคารทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งกฎหมายที่สาคัญได้แก่ พรบ.หลักประกันทางธุ รกิจ ซึ่ งเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2559
โดยกฏหมายฉบับดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิ จขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยนาสิ นค้าคงคลัง ลูกหนี้ ของ
กิจการ เครื่ องจักร ฯลฯ มาเป็ นหลักประกันโดยไม่ตอ้ งนาหลักประกันนั้นมาเก็บไว้ที่ธนาคาร ดังเช่นการจานาหรื อจานอง ซึ่ ง
เป็ นกฏหมายใช้กนั แพร่ หลายในหลายประเทศที่ มีการปฏิ รูปกฏหมาย ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวทาให้ SME สามารถเข้าถึ ง
สิ นเชื่อได้ง่ายขึ้น
ส่ วนในปี 2560 นี้ จะมี กฎหมาย 2 ฉบับที่ อาจจะกระทบต่ อการดาเนิ นงานของธนาคาร ได้แก่ พรบ. บรรษัท
ประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่จะเปิ ดโอกาสให้สถาบันการเงินนาสิ นเชื่ ออื่นๆเข้ามาขอค้ าประกันจากบสย.
เช่น สิ นเชื่ อเช่ าซื้ อ สิ นเชื่ อลีสซิ่ ง เป็ นต้น จะเป็ นประโยชน์ทาให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและลดความเสี่ ยง
ให้กบั สถาบันการเงินในสิ นเชื่อประเภทอื่นๆได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีพรบ.การประกอบธุ รกิจข้อมูลเครดิต ซึ่ งการทา
แบบจาลองด้านเครดิตจาเป็ นที่ จะต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อน ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะช่วยคุม้ ครองแก่ผขู ้ อสิ นเชื่ อใน
กรณี ที่สถาบันการเงินนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์กบั ที่ขอไว้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 แหล่ งที่มาเงินทุน
ส่ วนประกอบของแหล่งเงินทุนที่สาคัญ ได้แก่ เงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินกูย้ ืม และหนี้ สินจ่าย
คืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมียอดเงินฝากรวม (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ทั้งสิ้ นประมาณ 599,021
ล้านบาท ซึ่ งเป็ นบัญชีเงินฝากประจาร้อยละ 19.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 72.3 และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันร้อยละ
8.5 ของเงิ นฝากรวม โดยเงิ นฝากรวมคิดเป็ นร้อยละ 87 ของแหล่งเงิ นทุน นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนธนาคารยังประกอบด้วย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จานวน 45,417 ล้านบาท เงินกูย้ ืม จานวน 39,874 ล้านบาท และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวง
ถาม จานวน 4,032 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 6.6, ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 0.6 ของแหล่งเงินทุนตามลาดับ
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ตารางต่ อไปนีแ้ สดงแหล่ งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2559
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ

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

115,131
433,084
50,806
599,021
45,417
4,032
39,874
688,345

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

16.7
62.9
7.4
87.0
6.6
0.6
5.8
100.0

23.8
57.3
9.2
90.3
5.1
0.4
4.2
100.0

2557
จานวน
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
174,024
346,185
51,511
571,720
72,717
3,145
36,249
683,831

25.4
50.6
7.5
83.6
10.6
0.5
5.3
100.0

2.3.2 นโยบายในการจัดหาแหล่ งเงินทุนและการกาหนดอัตราดอกเบีย้
ธนาคารดาเนิ นนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ให้มีจานวนและอายุเงินทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องหรื อใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงินของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาปัจจัยการดารงสภาพคล่องให้
อยู่ในระดับที่ เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร พร้อมทั้งคานึ งถึงปั จจัยด้านต้นทุนเปรี ยบเทียบระหว่างแหล่งเงินต่างๆ
ส่ วนนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ ยรั บฝากเงิ นนั้นจะพิ จารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดเงิ นและของธนาคารเอง
ประกอบกับปัจจัยจากภายนอก อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น
2.3.3 นโยบายการบริหารภาระหนีส้ ิ น
ธนาคารมีนโยบายการบริ หารภาระด้านหนี้ สินให้สอดคล้องกับด้านทรัพย์สิน หรื อความต้องการใช้สินเชื่ อของลูกค้า
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงทั้งทางด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น FX
Swap, Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดาเนินนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.3.4 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. 9 31 ธ.ค. 8 31 ธ.ค. 7 ธปท.กาหนด *
12.80
12.80
18.14

11.32
11.32
16.68

11.04
11.04
18.34

5.125
6.625
9.125

* รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
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ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและ
ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน และเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน โดยยึดหลักการ
กากับ ดู แ ลความเสี่ ย งที่ เข้มงวดตามกฏเกณฑ์ข องทางการ ทั้งนี้ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารประกอบด้วย
โครงสร้ า งการจัด การที่ เหมาะสมและชั ด เจน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ ส อดคล้อ งกับ กฏเกณฑ์ ต่ า งๆและ
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
3.1.1 โครงสร้ างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกากับดูแลที่เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการบริ หารความเสี่ ยง ขณะเดียวกันต้องมัน่ ใจได้วา่ ได้
มีการกระจายอานาจในการรับความเสี่ ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุ ดย่อยและ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
อย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริ หารจัดการประเด็นความเสี่ ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและสภาพแวดล้อม
ในการดาเนิ นธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน
ธุ รกิ จธนาคารมีการทางานอย่างเป็ นอิสระ ธนาคารได้กาหนดให้มีการรายงานแบบคู่ขนาน ทั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านความเสี่ ยง

ส่ วนที่ 1 หน้า 32

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการกากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร และได้กระจายอานาจในการทบทวนและ
กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงในทุกด้านของธนาคาร ให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงให้อานาจในการอนุมตั ิ
กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดาเนิ นงาน ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้และ
เพดานความเสี่ ยงต่ างๆ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานธุ รกิ จยังคงเป็ นผูร้ ับผิดชอบอันดับแรกในการบริ หารความเสี่ ยงพอร์ ตที่
หน่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการตัดสิ นใจความเสี่ ยงด้านต่างๆเฉพาะด้าน ดังนี้:
1. คณะนโยบายบริ หารความเสี่ ยง: มีหน้าที่ สนับสนุ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการกากับดูแลในเรื่ อง
เกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดาเนิ นงาน มาตรฐานการดาเนิ นงาน เป้ าหมายและเพดานของระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
 คณะกรรมการควบคุมธุ รกิจการเงิน: เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจ สายงานปฎิบตั ิการ และสาย
งานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีหน้าที่ หลักในการบริ หารธุ รกิ จตลาดเงินให้มีการดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
และประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในแง่การควบคุ มภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละหน่ วยงานและระหว่าง
หน่วยงานที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการดาเนินธุรกิจตลาดการเงิน
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 The Portfolio Monitoring Committee: เป็ นการประชุ มระหว่างสายงานธรุ กิจและสายงานบริ หารความ
เสี่ ย ง เพื่ อ ติ ด ตามดู แ ล ปรึ ก ษาหารื อ และให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ พอร์ ต ด้า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า ได้มี ก าร
ดาเนิ นการในเชิ งรุ กในการบริ หารพอร์ ต ด้านสิ นเชื่ ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิ จของ
ธนาคาร
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน: มีหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงในธนาคารและบริ ษทั ย่อย
โดยกาหนดกลยุทธ์และนโยบายความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และกากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะดาเนิ นการได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพในทุ กระดับ เพื่อเน้นประสิ ทธิ ภาพของ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ” ธนาคารจัดตั้ง 3 หน่ วยธุ รกิ จ
ได้แ ก่ คณะกรรมการความเสี่ ยงที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ การเงิ นที่ ข้ ึ นตรงต่ อบริ หารความเสี่ ยงที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ
การเงินของธนาคารด้านธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่
 คณะกรรมการควบคุมตลาดการเงิน: ทาหน้าที่จดั ตั้งประชุมด้านความเสี่ ยงระหว่างสายงานธุรกิจ
ปฏิบตั ิการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้ าหมายหลักในการควบคุมความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุรกิจและการ
ควบคุมสภาพแวดล้อม ธุรกรรมของตลาดการเงินตั้นแต่การอนุมตั ิและทบทวนผลิตภัณฑ์จนจบกระบวนการ
ด้านการตลาดการเงินของธนาคาร
3.

คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน: มีหน้าที่สนับสนุ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริ หารสิ นทรัพย์และและหนี้สินและการบริ หารเงิน
ทั้งนี้ สายงานธุ รกิจจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงของตนเองภายใต้กรอบการ
ดาเนิ นงานที่ กาหนดสายงานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง (ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและรายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร) มีหน้าที่กากับดูแล ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและนาการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ มาใช้อย่าง
สอดคล้องกันทัว่ ทั้งองค์กร

3.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้านได้แก่
1) การระบุความเสี่ ยง: ธนาคารจาแนกความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นงานออกเป็ น 5 ด้าน คื อ ความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่ อ ความเสี่ ยงด้านตลาด (ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน และความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
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
ระดับพอร์ต ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีระบบการเตือนภัย ล่วงหน้า
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(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 องให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการบริ หารความ
เสี่ ยง โดยที่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิจ (แนวป้ องกันระดับที่ 1) เป็ นผูป้ ระเมินและรายงานความเสี่ ยง พร้อมทั้ง
ดาเนิ นการเพื่อปรับลดความเสี่ ยงนั้น การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนทั้งในเรื่ องของการฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่ องมือ
กระบวนการและนโยบายที่สาคัญ ส่ วนสายงานบริ หารความเสี่ ยง (แนวป้ องกันระดับที่ 2) ซึ่ งอยู่ภายใต้การดูแลของประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารด้านความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม
ติดตามและดูแลการทางานของสายงานธุ รกิจ รวมถึงกระตุน้ ให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล
ส่ วนผูร้ ั บ ผิดชอบระดับที่ 3 คื อสายงานตรวจสอบ ทาหน้าที่ อย่างเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบการทางานเพื่ อให้มนั่ ใจว่า
ธนาคารมีการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และให้การเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุ งระเบี ยบและกรอบงานการ
ควบคุมความเสี่ ยง
3.2

ปัจจัยความเสี่ ยงหลัก

ปัจจัยความเสี่ ยงหลัก ได้แก่ ปัจจัยเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจซึ่ งธนาคารได้จาแนกไว้ 5 ด้าน ดังนี้
3.2.1 ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้ และ/หรื อคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามพันธะทางการเงินหรื อเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตส่ วนใหญ่เกิดจากธุ รกรรมการให้
สิ นเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ธนาคารมี เป้ าหมายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเพื่ อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง โดยการควบคุ ม
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิ งธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนโดยให้
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ความสาคัญและ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การ
กากับดูแลด้านการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการ เครื่ องมือและระบบวัดระดับความเสี่ ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริ หาร
ความเสี่ ยงในรู ปของทุนเชิ งเศรษฐศาสตร์ (Economic capital) การปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อ (Credit Assessment
& Origination) และเครื่ อ งมื อ ในการวัด ระดับ ความเสี่ ย ง เช่ น Risk Rating Model, Application Scorecard และ Behavior
Scorecard จัดทาและปรับปรุ งนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต นอกจากนี้
ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ แข็งแกร่ งภายในธนาคาร ผ่านการรู ้จกั และ
เข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็ นไปตามหลักการป้ องกัน 3 ลาดับ
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ในการบริ หารความเสี่ ยงด้า นเครดิ ต ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่ งช่ วยในการลดความเสี่ ยง
ดังกล่าว ดังนี้:ผูบ้ ริ หารและพนักงานในสายงานธุ รกิ จ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ เกิ ดขึ้ นภายในสายงาน
( 1st line of defense)
สายงานบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ( 2nd line of defense) ร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ the 1st
line of defense ทั้งนี้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ
สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้าที่ ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
3.2.1.1 ปัจจัยเสี่ ยงด้ านเครดิต
คุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง สิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามข้อตกลง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณี เมื่อไม่สามารถชาระเงินต้น
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริ หารคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และหรื อคู่สัญญาอย่างสม่าเสมอ ทั้งใน
ระดับรายลูกค้าและระดับ portfolio ในส่ วนของหลักการป้ องกัน 3 ลาดับในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (3 lines of
defense credit risk management): เจ้าหน้าที่ บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Managers) ติดตามดูแลลูกค้าธุ รกิจราย
ใหญ่เป็ นรายลูกค้าและฝ่ ายข้อมูลบริ หารความเสี่ ยงและระบบการตัดสิ นใจด้านเครดิต สนับสนุนข้อมูลในระดับ Portfolio ใน
ส่ วนของสิ นเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรู ปแบบ Portfolio Management ธนาคารให้ความสาคัญต่อหนี้ ที่มี
ปั ญหา โดยกาหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพบ่อยครั้งยิ่งขึ้น จัดให้มีระบบ Early Warning
System เพื่ อ ติ ด ตามลูกหนี้ ซ่ ึ งยังเป็ นหนี้ ที่ มีคุ ณ ภาพดี แต่ อาจได้รับ ผลกระทบในทางลบจากปั จจัยต่ างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อ
คุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และคณะกรรมการแก้ไขหนี้ ดอ้ ยคุณภาพซึ่ งจะให้คาแนะนาเกี่ ยวกับ
เงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอย่างเพียงพอสาหรับความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ต้ งั สารองส่ วนเกินเพื่อรองรับส่ วนสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตกับหนี้ คุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคานวณจากความน่ าจะเป็ นที่ ลูกหนี้ ที่จะผิดนัดชาระหนี้
(Probability of Default) ของลูกหนี้ ในแต่ละระดับความเสี่ ยง ยอดหนี้ เมื่ อลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (Exposure at Default) ตาม
ประเภทของสิ นเชื่อและความเสี ยหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ (Loss Given Default) ตามประเภทหลักประกัน
การเสื่ อมค่ าของมูลค่ าหลักประกัน
เนื่ อ งจากหลัก ประกัน ของสิ น เชื่ อ ส่ วนใหญ่ ข องธนาคารเป็ นอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละทรั พ ย์สิ น อื่ น ซึ่ งมู ล ค่ าของ
หลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต่าของภาคอสังหาริ มทรัพย์
อาจส่ งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่ วนที่ค้ าประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีมลู ค่าเกินกว่าอัตราส่ วนสิ นเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมตั ิ
ไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลทาให้ธนาคารต้องตั้งสารองเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริ หาร
การเสื่ อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคา
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หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ้นกับ
ระดับความเสี่ ยงของสิ นเชื่อ
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากการกระจุ กตัวของสิ นเชื่ อเป็ นปั จจัย เสี่ ยงที่ ส าคัญอย่างหนึ่ งในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ
ธนาคารบริ หารและติ ดตามดูแลการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อในแต่ ละภาคธุ 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
3.2.1.2 นโยบายที่เกีย่ วข้ องกับการให้ สินเชื่อ
นโยบายการจัดชั้นสิ นทรัพย์ และการกันเงินสารองเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ธนาคารได้จดั ชั้นสิ นทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบตั ิของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง สิ นทรัพย์ที่ไม่
มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ และสิ นทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรื อเรี ยกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งรวมถึงการจัดชั้นหนี้
เชิ งคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ิในการจัดชั้นหนี้สินเชื่ อเชิ งพาณิ ชย์ (Commercial Loan) เป็ นรายลูกหนี้ ส่ วนหนี้ สินเชื่ ออุปโภค
บริ โภค หรื อลูกหนี้ รายย่อย (Retail Loan) จะทาการจัดชั้นเป็ นรายบัญชีตามระยะเวลาค้างชาระแต่หากลูกหนี้รายใดใช้สินเชื่ อ
ทั้ง 2 ประเภท จะทาการจัดชั้นเป็ นรายลูกหนี้ ตามแหล่งที่มาของรายได้หลักของลูกหนี้ รายนั้น เพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพของ
สิ นทรัพย์ที่แท้จริ งและกันสารองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่างพอเพียง
นอกเหนื อจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการกันสารอง
เป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสาหรับลูกหนี้ ที่จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยพิจารณากันเงิน
สารองกลุ่มลูกหนี้ดงั กล่าวตามระดับความเสี่ ยงแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมี การประมาณการหนี้ สิ นจากรายการภาระนอกงบดุ ลทุ กไตรมาส ซึ่ งเป็ นการกัน ส ารองตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ นสารองของสถาบันการเงิ น ในการกันเงิ นสารองภาระ
ผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
1. รายการกันสารองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตในระดับสู ง ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดค่า
แปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงเท่ากับ 1.0 รวมถึงหนังสื อค้ าประกัน
สิ นเชื่อ
1.1 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สูญ และสู ญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกันเงิน
สารองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
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1.2 กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี้ ที่ถูกจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสู ญ และสู ญ ธนาคารพิจารณากันเงินสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น
โดยการกันสารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกล่าว
2. กรณี เป็ นรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็ นลูกหนี้ที่จดั ชั้น
ปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิ เศษ ธนาคารได้มีการกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
เพิ่มเติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนี้ สินอื่นๆ นอกเหนื อจากข้อ 1 และข้อ 2 สาหรับหนี้ สินที่ มีภาระผูกพันและมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ธนาคารจะต้องสูญเสี ยตามภาระผูกพันดังกล่าว
นโยบายการบริหารสิ นเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึ งการบริ หารสิ นเชื่ อที่ มีแนวโน้มจะมี ปัญ หา (Potential Non-Performing Loan) และสิ น เชื่ อมี
ปัญหา (Non-Performing Loan) เป็ นเรื่ องที่มีผลสาคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร จึงได้จดั ทานโยบายการบริ หารสิ นเชื่ อ
ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาและสิ นเชื่อมีปัญหาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการลดจานวนของสิ นเชื่อมีปัญหาที่จะเพิ่มขึ้น โดยใช้
หลักการการเข้าไปดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิ ดและการแก้ไขปั ญหาที่ รวดเร็ วและติ ดตามดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้สินเชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสิ นเชื่อปกติ
ธนาคารจัด ตั้ง ที ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขสิ นเชื่ อ ที่ มี แ นวโน้ ม จะมี ปั ญ หาขึ้ นมา (ใน 2nd line of defense)
ประกอบด้วย ทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ (NPL Prevention Team) ดูแลลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเริ่ มผิดนัดชาระหนี้ หรื อแสดง
สัญญาณเตื อนเริ่ มแรก (Early Warning Signal) หรื อเคยเกิ ดภาวะที่ มีความเสี่ ยงเป็ นสิ นเชื่ อด้อยคุณ ภาพ (NPL) โดยเฉพาะ
ลูกหนี้ กลุ่มที่ถกู จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention) เพื่อความรวดเร็ วในการติดตามควบคุมดาเนิ นการป้ องกัน ผูด้ ูแล
บัญชี ลกู ค้า (Relationship Manager) จะประสานงานกับทีมพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ ร่ วมเจรจากับลูกหนี้ เพื่อให้ตระหนัก
ถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบหาสาเหตุและระดับของปัญหา และกาหนดแนวทางการแก้ไขใน
เบื้องต้น โดยใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมแล้วแต่ปัญหาของลูกหนี้ อาทิเช่น ในกรณี ขาดสภาพคล่องระยะสั้นสาหรับลูกหนี้
ที่ ยงั สามารถดาเนิ นกิ จการต่อไปได้ อาจพิ จารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับปรุ งวงเงิ นฯลฯ ในกรณี ประสบปั ญหา
ระยะยาวและซับซ้อนสาหรับลูกหนี้ ที่ยงั สามารถดาเนิ นกิ จการต่อไปได้ ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตาม
ศักยภาพและความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของธนาคาร ทีมเอกสารสัญญาและระบียบปฎิบตั ิ (Documentation)
และที มกฎหมาย (Legal Strategy) จะประสานงานกับที มพัฒนากลัน่ กรองคุณภาพหนี้ เพื่อจัดทาเอกสารหรื อวิธีปฏิ บตั ิ งาน
เป็ นพื้นฐานสาหรับการประเมินนั้นๆ ให้เป็ นไปได้อย่างถูกต้อง
เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงาน ทีมติดตามการชาระหนี้ (Monitoring) จะเข้ามาดูแล ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใน
มาตรการต่ างๆ อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับที มพัฒ นากลัน่ กรองคุณ ภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ ยงของลูกหนี้ จะกลับสู่
สภาวะปกติและจัดชั้นเป็ นหนี้ปกติ
สาหรับลูกหนี้ มีปัญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จะเป็ นไปตามนโยบายของ
ธนาคารและเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒนาสิ นทรัพย์จะประสานงานกับทีมกฎหมาย เพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ที่เหมาะสม ก่อน
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เจรจากับลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสิ นใจขาย NPL ที่ไม่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุ รกิจต่อไปและไม่สามารถตกลง
ที่ จ ะท าแผนปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นลู ก หนี้ รายกลุ่ ม หรื อรายบัญ ชี เพื่ อ ให้ ก ารลด NPL เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3.2.2 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งปัจจัย
หลักประกอบด้วย ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากราคาตราสารทุน และราคา
สิ นค้าโภคภัณฑ์
ในการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานและ
แนวทางสาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด หน่วยงานธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดภายใต้
มาตรฐานที่ได้กาหนดในนโยบายดังกล่าว ในขณะที่บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้าที่ดูแลความเสี่ ยง
ด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ ยงด้านตลาด โดยกาหนดเพดานความเสี่ ยงภายใต้กรอบความเสี่ ยงและความเสี ยหายสู งสุ ดที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุ ปความเสี่ ยงด้านตลาดที่สาคัญมีดงั นี้
3.2.2.1 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นต่อรายได้ และ/หรื อ
มูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 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
ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชี เพื่อการค้าของธนาคาร บริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาดเป็ นผูก้ าหนดกรอบงานสาหรับมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งกาหนดขึ้นเพื่อควบคุมระดับ
ความเสี่ ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกินกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งอาจส่ งผลต่อมูลค่า
หรื อผลตอบแทนของบัญชี เพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ ยงในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1. Delta – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
2. Gamma – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
3. Vega - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญญาใช้สิทธิ (Option) ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความผัน
ผวนของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
4. ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ (Foreign Exchange) – หมายถึ ง มู ล ค่ า ขั้น ต้น (Gross
Amount) (มูลค่ารวมของฐานะซื้ อและขายของแต่ละสกุล) และมูลค่าสุ ทธิ (Net Amount) (ส่ วนต่างสุ ทธิ ของฐานะ
ซื้ อและขาย) สาหรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
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ทั้งนี้ หน่วยงานธุรกิจตลาดเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาธุรกรรมด้านการค้าและบริ หารจัดการพอร์ ตโฟลิโอภายใต้
เพดานความเสี่ ยงที่ กาหนดนี้ เพื่อให้เกิ ดผลตอบแทนที่ เหมาะสมที่ สุดจากการลงทุน และมีหน่วยงานบริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาดทาหน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
3.2.2.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ดาเนิ นการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ งธนาคารมี
การกาหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ ยในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ ยงของรายได้ และขอบเขต
ความเสี่ ยงของมูลค่ าทางเศรษฐกิ จโดยคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยูภ่ ายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสี่ ยงที่
กาหนด
ธนาคารมี แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย เพื่ อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ ย เช่น การปรับสมดุลระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้ สิน หรื อการกาหนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของ
ธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร
3.2.3 ความเสี่ ยงสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่ องจาก
ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ทนั หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนิ นงาน จนทา
ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายแก่ ธ นาคาร ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ หารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น (Asset & Liability Management
Committee-ALCO) มีหน้าที่กากับดูแลการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนินธุ รกิจทั้งใน
ภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ ที่อาจเกิ ดขึ้ นได้ และสามารถดารงระดับ สภาพคล่องสู 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
บริ หารเงิน (Balance Sheet Management) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจ
ตลาดเงิน (Capital Markets) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้ บริ หารเงินยังทาหน้าที่ วดั ความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการบริ หารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ส่ วนบริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทาหน้าที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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ในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารมี การติ ดตามดูแลแหล่งเงิ นทุนและความสามารถในการเข้าถึ งตลาดทุนอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งให้ความสาคัญในการถือครองสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วหรื อสามารถ
ใช้เป็ นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยส่ วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สาคัญของธนาคารมาจากเงินฝาก โดยธนาคารมี
กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่ องเพื่อเสริ มสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ งและมีผลประกอบการที่น่า
พอใจอันจะช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าและผูฝ้ ากเงิน ธนาคารให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่อง โดยรักษาระดับสิ นทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ ยงเป็ นรายวัน และรายเดื อน รวมทั้งกาหนดขอบเขต
สาหรั บตัวบ่ งชี้ ระดับความเสี่ ยง (Risk Indicators Limit) และการดาเนิ นการต่ างๆ เพื่ อควบคุ มความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทาแผนการบริ หารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่ อเตรี ยมพร้อมในการดาเนิ นการหากมี
สัญญาณบ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่อง
3.2.4 ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน อันเป็ นผลมาจาก
ความไม่เพียงพอหรื อความบกพร่ องของกระบวนการปรับปรุ งภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรื อจากเหตุการณ์
ภายนอกธนาคารทั้งหมด รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ ยง
ด้านชื่ อเสี ยง (Reputational Risk) ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จากการดาเนิ นงาน (Gross
Income) เป็ นค่าตัวแทนในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์ตามน้ าหนักความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (RWA)
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การของธนาคารดาเนิ นการโดยผ่านโครงสร้างการกากับดูแลซึ่ งมีคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบระดับสู งสุ ดในการบริ หารความเสี่ ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจให้กบั
Bank Non-Financial Risk Committee (BNFRC) ซึ่ งมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้าที่ บริ หาร
จัด การความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการของธนาคารและบริ ษทั ในเครื อ โดยด าเนิ นการกาหนดกลยุทธ์ให้มนั่ ใจว่ามี การจัดการ
นโยบายและกากับดูแลด้วยกับความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารมี หลักการ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ ” (3 lines of defense risk governance model) ที่ ส อดคล้องกับแนวทาง
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้จดั ให้มีคณะกรรมการด้าน
ความเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Non-Financial Risk Committee) แยกเป็ น 3 คณะตามสายงานธุ รกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจ
รายย่อย ธุ รกิจขนาดกลาง ธุ รกิจขนาดใหญ่ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการธุ รกิจ (CRBO) ประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี (CSBO) และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ (CWBO) และประธานคณะที่ข้ ึนตรงต่อ
BNFRC เพื่อให้ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ” มีประสิ ทธิ ผล จากระดับล่างขององค์กรและให้ผบู ้ ริ หารระดับล่างสามารถปรับปรุ ง
และบริ หารความเสี่ ยงด้านกากับการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิการภายในหน่วยงาน ธนาคารได้จดั ตั้ง Corporate Operational
Risk Management (CORM) ขึ้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง (CRO) เป็ นแนวป้ องกันที่ 2 ทาหน้าที่ใน
การกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงเช่นความเสี่ ยงด้านกระบวนการ ความเสี่ ยงด้านควบคุม ความเสี่ ยงด้านกิจกรรมไม่ได้รับ
อนุญาต ความเสี่ ยงด้านข้อมูล ความเสี่ ยงด้าน แผนรองรับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง ความเสี่ ยงด้านทุจริ ต ความเสี่ ยงต่อ
ความปลอดภัยส่ วนบุคคลและทางกายภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน CORM จะกาหนดนโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ ยงจะถูกระบุอย่างถูกต้อง มีการประเมินผล ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่างเป็ น
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ระบบและสอดคล้องกัน นโยบายที่ กาหนดขึ้ นนั้นจะเป็ นโครงสร้างพื้นฐานทัว่ ไปในการส่ งมอบ รักษาและกากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ภายใต้ห ลัก การ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุ ร กิ จและสายงาน
สนับสนุ น (BU/SU) เป็ นแนวป้ องกันชั้นที่ หนึ่ ง รับผิดชอบหลักในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การของ
หน่วยงานของตน บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการธุ รกิจ (Business Operational Risk Management: BORM) เป็ นหน่วยงาน
จัดตั้งขึ้ นภายใต้สายงานในการบริ หารและควบคุ มความเสี่ ยง โดยมี สายการรายงานร่ วม (Joint reporting line) ต่ อ CORM
ทั้งนี้ BORM ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาและสนับสนุ นสายงานธุ รกิจและสายงานสนับสนุน ในการนานโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการไปใช้ ควบคุมและวัดผลสถานะระดับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
หน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ เป็ น “แนวป้ องกันชั้นที่ สาม” ภารกิ จของสายงานตรวจสอบคื อการตรวจสอบโดย
อิ ส ระเพื่ อให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุ มภายในซึ่ งดาเนิ นการโดยแนวป้ องกันชั้นที่ 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 ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) และนโยบายต่างๆ เพื่อใช้ในการ
บริ หารความเสี่ ยง ด้านปฏิ บตั ิ การซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการที่ สาคัญ
ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) อาทิ การประเมิ นความเสี่ ย งและการควบคุ ม ด้วยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ความเสี่ ยง
(Incident Management) การติ ด ตามความคื บ หน้าของแผนการจัด การความเสี่ ย ง (Action Tracking) กระบวนการอนุ ม ัติ
ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผู ้
ให้ บ ริ การภายนอก / การให้บ ริ ก ารด้านสนับ สนุ น แก่ บุ ค คลอื่ น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผน
รองรับการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องและแผนฉุ กเฉิ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) และการควบคุมที่ สาคัญใน
การทดสอบ (KCT)
ธนาคารกาหนด ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ Risk Appetite Statement (RAS) โดยระบุ ประเภทและระดับความ
เสี่ ยงที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (ความเสี่ ยงด้านการปฎิบตั ิ การ การปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ของทางการ และกฎหมาย) ที่ธนาคาร
จะรั บได้เพื่ อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ RAS กาหนดขึ้ นเพื่ อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ด ขึ้ นจริ งคงเป็ นไปตาม
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นนั้นได้ถกู ตรวจพบและควบคุมทันเวลา
RAS กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากวิสยั ทัศน์ของธนาคาร, TMB Way, กลยุทธ์, วัตถุประสงค์ และข้อมูลสถิติที่ผ่านมา
โดย กาหนดทั้งเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ RAS เชิ งปริ มาณสามารถวัดได้และสอดคล้องกับลาดับความส าคัญของกลยุทธ์
องค์กร RAS เชิ งคุณภาพเป็ นการอธิ บายความเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ธนาคารยอมรับได้หรื อยอมรับไม่ได้ในเชิ งทัศนคติ
และพฤติ กรรมขององค์กรโดยรวม กระบวนการการวัดผล ติ ดตาม และการรายงาน RAS จะดาเนิ นการโดยจัดทา NonFinancial Risk Dashboard (NFRD) ซึ่ งจัดทาขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและมี เป้ าหมายที่ จะส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงเชิ งรุ ก ใน
กรณี ที่ธนาคารมีความเสี่ ยงเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะบ่งชี้ ประเด็นปั ญหาที่เกิดในรายงาน NFRD ที่
เสนอต่อ BNFRC ซึ่ งผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ความเสี่ ยงกลับมาอยูภ่ ายในระดับที่รับได้
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การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (R&CSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ ยงที่
สาคัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการลดความเสี่ ยง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง
ที่สาคัญระดับองค์กรและระดับธุ รกิ จเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนให้กบั ผูบ้ ริ หารทุกระดับเพื่อดาเนิ นการจัดการและควบคุมความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในเชิ งรุ ก การบริ หารเหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Incident Management) เป็ นกระบวนการที่ช่วย
ในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ รวมถึงการเก็บข้อมูลความเสี ยหาย การรายงานเหตุการณ์
ความเสี่ ยงและการจัดการแก้ไขเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ ผูบ้ ริ หารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์
รวมถึงความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ จุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ ยง และภาพรวมของความเสี่ ยงที่ มีในธนาคาร ธนาคารใช้
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (GRC System) เป็ นเครื่ องมือในการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยง การติดตามความ
คื บหน้าของการดาเนิ นการจัด การความเสี่ ยง (Action Tracking Module) ทั้งรายการที่ ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit
Item) และจากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item) เพื่อให้มนั่ ใจทุกเหตุการณ์ได้รับการติดตามและแก้ไขอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุ มตั ิ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
ธนาคารได้จัด ให้มี นโยบายและมาตรฐานการด าเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง (BCM) ซึ่ งกาหนดแนวทางให้กับ 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 นระดับ ความพร้ อมและประสานงานการพัฒ นาแผนเพื่ อให้ธนาคารมี ค วามพร้ อมในด้านการดาเนิ น ธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่อง/การกูค้ ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้กาหนด การทดสอบการควบคุมที่ สาคัญ ( Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและมาตรฐาน
สาหรับหน่วยงานธุ รกิจและหน่วยงาสนับสนุนทุกหน่วยงาน KCT เป็ นวิธีการและกระบวนการสาหรับการระบุการควบคุมที่
สาคัญ, การบารุ งรักษาและการทดสอบเพื่ อให้มนั่ ใจว่ากิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการเงิ น มีความเสี่ ยงอยู่ภายใน
ระดับที่ธนาคารยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ผลและสร้างวัฒนธรรมป้ องกันความเสี่ ยงเชิงรุ ก
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการของบริ ษทั ย่อย มีการดาเนิ นการที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีการจัดองค์การเพื่อการบริ หารความเสี ยงเป็ นของตนเอง และใช้
เครื องมือบริ หารความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ อาทิ R&CSA, Incident reporting, KRI, และ BCP
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3.2.5 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดี ถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนธุ ร กิ จ การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บัติ แ ละการควบคุ ม เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ อ าจจะไม่ เหมาะสมและ/หรื อไม่ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะ “จุ ดประกายให้ทุกคนใช้พ ลังของตนเอง เพื่ อเปลี่ ยนชี วิตให้ดีข้ ึ น” โดยจัดการ
ดาเนิ นกลยุทธ์การใช้เงิ นฝากเป็ นตัวนา (Deposit-Led Strategy) และการมุ่งเป็ นธนาคารเพื่ อธุ รกรรมทางการเงิ นที่ เป็ นเลิ ศ
(Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มนั่ คงสาหรับการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่ ง
กาหนดทิศทางการดาเนิ นธุรกิจที่ชดั เจนเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์น้ ีให้
ทันสมัยตามสิ่ งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องเป็ นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะบริ หารความ
เสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ธนาคารได้ปรับปรุ งกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยัง
ได้จดั ให้มีการประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารและหน่วยงานทางธุ รกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมกับ
การเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถดาเนิ นงานได้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และได้เริ่ มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ ยง
ด้านกลยุท ธ์ (Strategic Risk Dashboard) เพื่ อ รายงานให้ ผูบ้ ริ ห ารทราบและตระหนัก ถึ งสถานะความเสี่ ย งด้า นกลยุ ท ธ์
ตลอดจนการจัดทาการประเมินผลตนเอง (Control Self-Assessment) ในความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เป็ นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่ มขี ดความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การดาเนิ นโครงการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการติ ดตามและ
ควบคุมการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างสม่าเสมอ
3.2.6 ปัจจัยความเสี่ ยงอืน่ ๆ
นอกเหนื อ จากปั จจัย ความเสี่ ย งหลัก ซึ่ งอาจเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานของธนาคารที่ ไ ด้ก ล่ า วไปข้า งต้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็ นภาวะเศรษฐกิจหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องล้วนมี
ต่อผลการดาเนิ นงาน รวมไปถึงผลตอบแทนต่ อผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ดี ธนาคารดาเนิ นการดูแลและมัน่ ใจได้ว่ามี การบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงเหล่านี้อย่างสม่าเสมอและรับมือได้อย่างทันท่วงที
1. ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะรักษาโมเมนตัมการฟื้ นตัวในระดับปานกลาง
ได้ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 จากปี ก่อนหน้า โดนปั จจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็ นการใช้จ่ายภาครัฐ อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีความไม่นอนสู งกว่าปี ที่ แล้ว โดยเป็ นความท้าทายจากภายนอกเป็ นหลักที่อาจฉุ ดรั้งการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ประการแรกคือ ความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันการค้าจากสหรัฐฯ ซึ่ งจะกระทบต่อบรรยากาศการค้าและ
การลงทุนทั้งโลก และทาให้ภาคส่ งออกของไทยอาจฟื้ นตัวได้ไม่เต็มที่ ประการที่สอง คือความเสี่ ยงด้านการเมืองในยุโรป ซึ่ ง
นอกจากจะมีประเด็นการเริ่ มกระบวนการทางกฎหมายของอังกฤษที่จะออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม แล้วยังมีเรื่ อง
เลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ซึ่ งอาจจะนาไปสู่ คาดการณ์ที่จะมีการออกจากสหภาพยุโรปตาม และสร้างความผันผวน
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ให้ตลาดการเงินโลก ประการสุ ดท้ายเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกอาจจะขยับสู งขึ้นต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นตัวเร่ ง
ให้นาไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการฟื้ นตัวของการลงทุน
ธนาคารตระหนักดี ถึงความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จที่ อาจเกิ ดขึ้ น และให้ค วามสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง
ดังกล่าว โดยมีศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารคอยติ ดตามและประเมินสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิ จและเครื่ องชี้ วดั ต่างๆ
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีความพร้อมในการดาเนินงานและสามารถ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบี ย บข้อ บังคับ อาทิ
พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ธุ รกิ จหลักทรั พ ย์ซ่ ึ งกาหนดพระราชบัญ ญัติ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศและหนังสื อเวียนที่ ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ นและกฎกระทรวงที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมี กฎหมายของหน่ วยราชการต่างประเทศซึ่ งมีผลกระทบต่อธุ รกิ จ
ภายใต้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิ ชย์
หน่ วยงานกากับการปฏิ บตั ิ งานทาหน้าที่ ในการให้คาแนะนา ชี้ แจงและให้ความเห็นในเรื่ องกฎเกณฑ์ทางการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มเป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ทางการ และระเบี ยบปฏิ บตั ิ งานภายในของธนาคาร ความเสี่ ยงที่ มีนยั สาคัญจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และคณะกรรมการ เพื่อให้มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้สรุ ปภาพรวมหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสรุ ปภาพรวมการจัดทา
Comprehensive impact assessment ของ Counterparty Credit Risk ภาพรวมของ OTC derivative reforms มาตรฐานสากล
กาหนดให้ธุรกรรม OTC Derivative ที่มีรูปแบบเป็ นมาตรฐานต้อง Trade ผ่าน Electronic Trading Platforms (ETP) และต้อง
Clear ผ่าน Central Counterparties (CCPs) และต้องรายงานข้อมูลผ่าน Trade Repositories (TR) แต่สาหรับประเทศไทยยังไม่
มีความจาเป็ นต้องจัดตั้ง ETP และ CCPs ส่ วน TR นั้น ธปท.อยู่ระหว่างปรับฐานข้อมูล สาหรับ Capital charge ธุ รกรรม OTC
Derivatives จะต้องดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยง 2 ประเภทคือ Counterparty credit risk และ Market risk
นอกจากนี้ ธปท.ยังกาหนดเกณฑ์ธุรกรรม ELA (Emergency Lending Assistance ) ที่เป็ นช่องทางหนึ่งของการระดม
เงิ นภายใต้แผนสภาพคล่องฉุ กเฉิ นของธนาคาร ซึ่ งธปท.จะให้ความช่ วยเหลือด้านสภาพคล่องผ่าน ELA โดยจัดลาดับของ
สิ นเชื่ อที่ ธนาคารอาจนามาใช้เป็ นหลักประกันจริ งและขั้นตอนการดาเนิ นงานในช่วงที่ อาจมีการกูจ้ ากธปท.ตามแผนสภาพ
คล่องฉุกเฉิ นของธนาคาร บริ หารเงิน (BSM) ดูแลธุรกรรม ELA และนาส่ งรายงาน ELA ให้ธปท. โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน
2559 เป็ นต้นไป
ในด้านนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.กาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถออก Structured product สกุล
เงิ น ตราต่ างประเทศที่ อ า้ งอิ งกับตัวแปรต่ างประเทศได้แ ละในกรณี ที่ ทาธุ รกรรมในลักษณะที่ เป็ นบัญ ชี เงิ นฝากเงิ นตรา
ต่างประเทศต้องชี้แจงข้อเท็จจริ งให้ผกู ้ ยู้ ืมทราบว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่ “เงินฝาก”
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ในด้านการรายงานข้อมูลผูค้ า้ ที่ ปฎิ บตั ิ งานด้าน Treasury / Global Markets และ Asset Lability Management ธปท.
ขอความร่ วมมือให้ธนาคารรายงานข้อมูลทุกครึ่ งปี รวมถึงขอให้ธนาคารดูแลให้ผคู ้ า้ ผ่านการรับรองคุณสมบัติดว้ ย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) มีแผนในการยกระดับคุณภาพ
การขายกองทุนรวมของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (“LBDU”) โดยการให้
สถาบัน การเงิ นทุ กแห่ งประเมิ นระบบงานด้าน LBDU ตามแบบประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Questionnaire : SAQ)
ในช่ วงเดือนเมษายน 2559 ซึ่ งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ 1.Governance structure for fair dealing culture 2.Product
selection 3.Remuneration structure 4.Sales process 5.Communication and Training 6.Operation and Business continuity
7.Complaint handling และ 8.Internal control and In-house inspection
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ดาเนิ นการตรวจสอบการเสนอ
ขายผลิ ตภัณ ฑ์ป ระกันภัย (Insurance sale conduct on-site audit) ของธนาคารพาณิ ชย์โดยมิ ได้แสดงตนในการตรวจสอบ
(Mystery shopping) ในช่วงต้นปี 2559 ซึ่ งเป็ นมาตรการในการกากับและควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายอย่างจริ งจัง โดย คปภ. ได้หารื อร่ วมกับ สมาคมธนาคารไทยเพื่ อจัดทา
ข้อแนะนาสาหรับประชาชนให้ทราบถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของตนในการซื้ อประกันภัยผ่านธนาคาร ซึ่ งได้ออกเป็ นมาตรการ 12
ข้อ อาทิ เช่ น ผูซ้ ้ื อควรเข้าใจว่าการซื้ อประกันชี วิต ไม่ใช่ การฝากเงิ นกับธนาคาร ผูซ้ ้ื อมี สิทธิ เลื อกซื้ อประกันภัยด้วยความ
สมัครใจและปฏิ เสธได้ หากไม่เป็ นไปตามความต้องการของตนเอง และธนาคารไม่อาจใช้การทาประกันภัยเป็ นเงื่ อนไข
ต่อรองในการให้สินเชื่อหรื อธุรกรรมอื่น เป็ นต้น
ในปี 2559 ส านัก งานป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น (ส านัก งาน ปปง.) ได้อ อกกฎกระทรวง ระเบี ย บ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน
พระราชบัญ ญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสู ง พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีผลยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556 ด้วย โดยสาระสาคัญที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินมีดงั นี้
1. พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง ได้กาหนดนิยามคาว่า “การก่อการร้าย” หมายถึง การกระทาที่เป็ นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา หรื อการกระทาที่ เป็ นความผิดตามกฎหมาย ซึ่ งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุ สัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศ
เกี่ ยวกับ การก่ อ การร้ ายที่ ประเทศไทยเป็ นภาคี หรื อรั บรอง ส่ วนค าว่า “อาวุธที่ มีอานุ ภ าพทาลายล้างสู ง ” หมายถึ ง อาวุธ
นิ ว เคลี ย ร์ อาวุธ ชี วภาพ อาวุธ เคมี หรื อ อาวุธ อื่ น ใดซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายต่ อ ชี วิต มนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช จานวนมาก หรื อ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมทั้งระบบการส่ งอาวุธ ส่ วนประกอบ หรื ออุปกรณ์ของอาวุธดังกล่าว กาหนดให้สานักงาน ปปง.
ดาเนิ นการประกาศรายชื่ อบุ คคลที่ ถูกกาหนดตามมติ ของหรื อประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติ ที่
กาหนดรายชื่ อบุ คคล คณะบุ คคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กรใดเป็ นผูท้ ี่ มีการกระทาอันเป็ นการก่ อการร้าย ซึ่ งสถาบันการเงิ น
จะต้องระงับการดาเนิ นการกับทรัพย์สินของบุ คคลที่ ถูกกาหนด พร้ อมแจ้งข้อมูลทรั พย์สินที่ ถูกระงับให้สานักงาน ปปง.
ทราบ และหากพบว่าบุคคลที่ถกู กาหนดเป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้า ต้องให้แจ้งสานักงาน ปปง.ทราบด้วย
นอกจากนี้ ยังกาหนดความผิด มูลฐานสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและความผิด ฐานสนับ สนุ นทาง
การเงิ น แก่ การแพร่ ข ยายอาวุธที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้า งสู ง ให้เป็ นความผิ ด มูล ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน และ
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ปราบปรามการฟอกเงิ น และกาหนดให้ผูส้ นุ บสนุ นหรื อผูส้ มคบกันในการกระทาความผิด ต้องระวางโทษ เช่ นเดี ยวกับ
ตัวการในการกระทาความผิดนั้น และกรณี กระทาความผิดนอกราชอาณาจักรในบางกรณี ตอ้ งรับโทษในราชอาณาจักร
2. กาหนดระเบียบการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปราม
การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่ อการร้ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงิ น โดยกาหนดจานวนชั่วโมงการอบรมตาม
หมวดวิชาทั้งด้านกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง โดยต้องจัดเก็บหลักฐานการฝึ กอบรม
เพื่อให้สานักงาน ปปง. ตรวจสอบได้ รวมทั้งกาหนดให้มีการอบรมทบทวนความรู ้ทุก 2 ปี ด้วย
ทั้งนี้ หากสถาบันการเงิ นถูกลงโทษจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
และกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาผิดนั้น เข้ารับการอบรมภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่สถาบันการเงินถูกลงโทษ และแจ้งผลการอบรมให้สานักงาน ปปง. ทราบ
ด้วย
3. กาหนดระเบี ยบว่าด้วยการกากับ ตรวจสอบ และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น โดยจัดให้มีคณะกรรมการพิ จารณาผลการกากับ ตรวจสอบและประเมิ นผล ซึ่ งสานักงาน ปปง.
จะต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้สถาบันการเงินทราบและติดตามผลการดาเนินงานจนกว่าจะปฏิบตั ิถูกต้อง
4. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกาหนดความเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึง บุคคลที่
ดารงตาแหน่งระดับสู งและมีอานาจสาคัญในการควบคุมและบริ หารในราชการส่ วนกลาง และส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
5. กาหนดระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ ยวกับลูกค้า โดยให้เก็บเป็ นระยะเวลา 10 ปี (จากเดิ ม 5 ปี ) นับแต่ วนั ที่ ปิดบัญ ชี หรื อยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า กาหนด
ประเภทของข้อมูลและเอกสารที่ตอ้ งจัดเก็บ และวิธีการจัดเก็บ ซึ่ งหากเก็บในแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6. เปลี่ ยนแปลงจานวนเงิ นสดที่ ทาธุ รกรรมซื้ อขายและแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศที่ ตอ้ งรายงานจากเดิ มที่
2,000,000,บาท เป็ น 500,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
7. เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึ กข้อเท็จจริ งและการลงนามในแบบรายงานธุ รกรรม โดยกาหนดให้สถาบันการเงิ น
เป็ น ผูบ้ นั ทึกข้อเท็จจริ งพร้อมลงลายมือชื่ อของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่รายงาน และเขียนชื่ อ นามสกุล ด้วยลายมือบรรจง
กากับไว้ พร้อมวัน เดือน ปี ที่บนั ทึกข้อเท็จจริ งนั้น (เดิม ให้ลกู ค้าผูม้ าทาธุรกรรมเป็ นผูบ้ นั ทึกและลงลายมือชื่อ)
8. เปลี่ ยนแปลงจานวนเงิ นที่ กาหนดให้ผูท้ ี่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราวต้องแสดงตน จากเดิ ม 700,000 บาท เป็ น
100,000 บาท (สาหรับธุรกรรมบริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ยงั คงเดิมที่ 50,000 บาท)
9. ปรั บ ปรุ งกฎกระทรวงเรื่ อ งการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จจริ งเกี่ ยวกับ ลูกค้า โดยพิ่ มความเข้ม ข้น ในการ
ตรวจสอบฯ ผูท้ ี่ทาธุรกรรมเป็ นครั้งคราวในระดับที่ใกล้เคียงกับลูกค้า โดยมีสาระสาคัญดังนี้
9.1 กาหนดให้สถาบันการเงิ นต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าสาหรับผูท้ ี่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้ง
คราวไม่ว่าครั้งเดียวหรื อหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่ องรวมกันมีมลู ค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (สาหรับธุ รกรรมที่เป็ น
การโอนเงินหรื อชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป)
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9.2 ต้องมีการระบุตวั ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนทั้งผูม้ าทาธุ รกรรม และผูร้ ับประโยชน์ ตลอดจนผูร้ ับมอบอานาจ
มาทาธุรกรรมแทนด้วย
9.3 ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการท าธุ รกรรม เพื่ อพิ จารณาถึ งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทา
ธุรกรรมดังกล่าว หากไม่ได้ขอ้ มูลที่เพียงพอ ให้พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
9.4 ต้องดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับผูท้ ี่ ทาธุ รกรรมเป็ นครั้งคราวที่ มีความเสี่ ยงสู ง และตรวจสอบเพื่ อ
ทราบข้อเท็จจริ งแบบเข้มข้นที่สุด หากพบว่ามีความเสี่ ยงสู งมาก ต้องไม่ทาธุ รกรรมให้ และรายงานธุ รกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสั ย รวมทั้งมี ก ารกาหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็ จจริ งเกี่ ย วกับการท าธุ ร กรรมที่ เข้มข้น โดย พิ จารณาถึ งความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมูลค่าในการทาธุรกรรม ตลอดจนความจาเป็ นทางธุรกิจด้วย
3. ความเสี่ ยงของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ ยงต่ อผูถ้ ื อหุ ้น คื อความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นหากผลตอบแทนจากการลงทุ นในหุ ้นไม่เป็ นไปตามที่ ผูถ้ ื อหุ ้น
คาดหวัง โดยผลตอบแทนจากการถือหุ น้ ประกอบด้วย ผลตอบแทนจากส่ วนต่างราคาหุ ้น และ/หรื อผลตอบแทนจากเงินปั น
ผล
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่ จะสร้างผลการดาเนิ นงานให้ดีอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งดาเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
อย่างรอบคอบ เพื่ อที่ จะสร้างผลตอบแทนที่ ยงั่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ อยู่
นอกเหนื อการควบคุ มของธนาคารที่ อาจส่ งผลให้เกิ ดความผันผวนต่ อราคาหุ ้นได้ เช่ น สถานการณ์ การเมื องทั้งในและ
ต่างประเทศ กระแสการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ จาเป็ นที่จะต้อง
ศึ กษาปั จจัยที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของธนาคารเหล่านี้ และตัดสิ นใจลงทุน ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ ผถู ้ ื อหุ ้น
สามารถรับได้
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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 2557-2559 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
1.
2.
3.
4.

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

2559
6,465
8,967
1,308
6,403
23,143
10,453
307
12,383

4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
5,265
8,450
1,206
5,917
20,838
10,106
440
10,292

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

สิ ทธิการเช่ า
1. สั ญญาเช่ าระยะยาว
ธนาคารเช่าพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้เป็ นที่ทาการของสานักงาน
เขต สาขา ที่จอดรถ สาขาย่อย สานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จานวน 262 แห่ ง และติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม จานวน 1,593
แห่ ง รวม 1,855 แห่ ง โดยมีอายุตามสัญญาเช่ า 1-30 ปี มีภาระค่าเช่ าและค่าบริ การ ที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ปี ละประมาณ 640
ล้านบาท
2. สิ ทธิตามสั ญญาเช่ า
สิ ทธิ ตามสัญญาเช่าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารตามอายุสญ
ั ญาเช่า รวม 3 แห่ง ได้แก่ มาบุญครองเซ็นเตอร์, ตลาดคถา
ธร ราชบุรี และ ถนนหลวงวรจักร เป็ นจานวนเงิน ปี ละประมาณ 104 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่า 10-30 ปี เพื่อเป็ นที่ทาการ
ของสาขา
รายละเอียดสั ญญาเช่ าระยะยาว ที่ดนิ และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้ทาการเช่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้ น 1,855 แห่ ง เพื่อเป็ นสถานที่ทาการสาขา
ที่จอดรถ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อติดตั้งตูเ้ อทีเอ็ม โดยแบ่งเป็ นสถานที่เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล 945 แห่ง ต่างจังหวัด 910 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คู่สัญญา
1. ทีด่ นิ (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
- สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ์
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สถานทีต่ ้งั
กรุงเทพและเขต
ต่ างจังหวัด
ปริมณฑล (แห่ ง)
(แห่ ง)
720
688

อายุสัญญา
1-3 ปี

48
25
793

74
38
800

1-3 ปี
1-3 ปี
1-3 ปี
1,593

122

86

1-30 ปี

2
7
14
7
152
945

2
2
14
6
110
910

1-3 ปี
1-5 ปี
1-30 ปี
1-30 ปี
262
1,855

4.3

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้มีการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้า กับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวนี้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่
จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยรายละเอียดของเครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายการค้าที่สาคัญ มีดงั นี้
รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้า
รู ปรอยประดิษฐ์ เครื่ องหมายบริ การ

รายการสิ นค้ า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

ธนาคารพาณิ ชย์
4 พฤศจิกายน 2548 21 กรกฎาคม 2558 3 พฤศจิกายน 2568
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
4 พฤศจิกายน 2548 26 สิ งหาคม 2558 3 พฤศจิกายน 2568
ธนาคารพาณิ ชย์
19 ตุลาคม 2548 26 สิ งหาคม 2558 18 ตุลาคม 2568
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
15 มกราคม 2550 8 ธันวาคม 2559 14 มกราคม 2570
การให้บริ การทา
2 กันยายน 2553
1 กันยายน 2563
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
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รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

เครื่ องหมายบริ การ

IT’S NOT A
BANK.IT’S

BY

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายบริ การ

เครื่ องหมายการค้า

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ

การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
2 กันยายน 2553
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
การให้บริ การทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต,
13กันยายน 2553
โทรศัพท์เคลื่อนที่,
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
ร่ ม, กระเป๋ าใส่ ขอทาด้วย
ผ้า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร,
กระเป๋ าสาหรับใส่
เครื่ องสาอางค์และ
5 มิถนุ ายน 2557
เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด,
เป้ ทาด้วยผ้าร่ ม, กล่อง
ใส่ นามบัตรทาด้วยหนัง,
ถุงใส่ ของทาด้วยผ้า

เครื่ องหมายการค้า เต้นท์
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า

วันที่จดทะเบียน

เสื้ อยืด, เสื้ อ (ยกเว้นเสื้ อ
ชั้นในและเสื้ อกีฬา),
หมวก, เสื้ อเชิ้ต
กล่องเสี ยงดนตรี ,
หี บเพลง
น้ าดื่ม
ร่ ม, กระเป๋ าใส่ ของทา
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ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

1 กันยายน 2563

1 กันยายน 2563

12 กันยายน 2563

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2557

4 มิถุนายน 2567

5 กันยายน 2557
5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567
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รู ปแบบ
เครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้า

เครื่ องหมายการค้า

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายการสิ นค้ า/บริการ
ด้วยผ้า, กระเป๋ าเดินทาง,
กระเป๋ าเก็บเอกสาร ,
กระเป๋ าเปล่าสาหรับใส่
เครื่ องสาอางค์ และ
เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด,
เป้ ทาด้วยผ้าร่ ม, กล่อง
ใส่ นามบัตรด้วยหนัง,
ถุงใส่ ของทาด้วยผ้า
เต้นท์
กาต้มน้ าไฟฟ้ า, ไฟฉาย
กล่องเสี ยงดนตรี ,
หี บเพลง
ถุงกอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ,
ตุ๊กตา
เครื่ องคิดเลข, เครื่ องเก็บ
บันทึกข้อมูลภายใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดดิสก์), เครื่ อง
คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล
แบบเชื่อมต่อยูเอสบี,
กระเป๋ าใส่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์, เครื่ องวิทยุ,
แท่นชาร์จโทรศัพท์
มือถือ, ที่ใส่ โทรศัพท์
เคลื่อนที่, แผ่นรองเมาส์
คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ประยุกต์,
ภาพวีดีโอและข้อมูลที่
ดาวน์โหลดได้, แผ่นดิสก์
บันทึกวีดีโอ

ส่ วนที่ 1 หน้า 52

วันที่จดทะเบียน

ต่ ออายุเมือ่

วันสิ้นอายุ

5 กันยายน 2557
5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567

5 กันยายน 2557

4 กันยายน 2567
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4.4

การลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
4.4.1 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ธนาคารมีนโยบายในการเข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการเงินและธุ รกิจที่สนับสนุ น
ธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้การบริ การทางการเงินของธนาคารเป็ นไปอย่างครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน์สนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจซึ่ งกันและกันได้อย่างเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีความเสี่ ยงในระดับ
ที่ ย อมรั บ ได้ ทั้งนี้ ในการร่ วมลงทุ น ธนาคารมุ่ งหวังที่ จะเข้าไปมี ส่ วนร่ ว มในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ธนาคารจะเข้าลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจของธนาคารโดยขนาดของเงินลงทุนจะมีจานวน
ไม่เกินวงเงินหรื อสัดส่ วนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสัดส่ วนเงิ นลงทุนในบริ 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)
3,429
3,429
820,172

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

4.4.2 นโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมของธนาคาร
ธนาคารมี การกาหนดนโยบายการบริ ห ารงานในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ัทร่ วมโดยยึ ด หลักการปฏิ บัติตามแนวทาง
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยจัดทาขึ้น เพื่อกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ภายใต้การกากับดูแล
ดาเนิ นการ โดยขอบเขตการกากับดูแลของธนาคารจะแบ่งการกากับดูแลออกเป็ นด้านต่างๆ 6 ด้าน เพื่ อให้ครอบคลุมการ
ดาเนิ นการของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจการเงินของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกากับดูแลในด้านต่างๆ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายด้ านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชี และการจัดทารายงานทางการเงิ น เพื่ อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับบริ ษทั ย่อยได้อย่างถูกต้องเป็ นไปในรู ปแบบและเนื้ อหาเดียวกันกับธนาคาร และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงการนาข้อมูลทางการเงินและบัญชี ดงั กล่าวมาเป็ นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่ อประโยชน์ในการ
ควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
2. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและส่ งผลต่ อความมัน่ คงแก่ บริ ษ ทั ย่อย ประกอบด้วย การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
(Market Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ (Credit Risk Management)
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

3. นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายด้ านการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (AntiCorruption Policy)
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ย่อยต้องดาเนิ นการ
ในด้านต่างๆ ภายใต้จริ ยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้อง
กับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิ บตั ิ ที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของธนาคาร สาหรับนโยบายด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เป็ นการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับธนาคาร
4. นโยบายด้ านการกากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุ น ให้บริ ษ ทั ย่อยถื อปฏิ บัติเพื่ อให้การด าเนิ นการของบริ ษ ทั 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
5. นโยบายด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิน ทั้งในด้านของการใช้ชื่อ เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั ย่อย
6. นโยบายด้ านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของตรวจสอบ และสอบทานสิ นเชื่ อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม
และกากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทั้งบริ ษทั ย่อยมีวฒั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
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5.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

5.1

ข้ อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็ นจาเลย
ธนาคารทหารไทย มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของธนาคาร ที่มีจานวนสูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธนาคาร ตามงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1
คดี ซึ่ งขณะนี้ คดี ได้ถึงที่ สุดตามคาพิพากษาของศาลฎี กา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้ธนาคารเป็ นฝ่ ายชนะคดี ไม่ตอ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาฟ้ อง โดยรายละเอียดของคดีสรุ ปได้ดงั นี้
คดีพพิ าทระหว่ างห้ างหุ้นส่ วนจากัดหลวงบารุ ง กับธนาคารทหารไทย
เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2543 ห้างหุ ้นส่ วนจากัดหลวงบารุ ง (“หจก.หลวงบารุ ง”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนกับกระทรวง
พาณิ ชย์ มี ทุนจดทะเบี ยนจานวน 5 ล้านบาท เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ จากัด (มหาชน) (ซึ่ งปั จจุบนั ได้รวม
กิจการกับธนาคารทหารไทยแล้ว สิ ทธิ และหน้าที่ ท้ งั หมดจึงเป็ นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจาเลยที่ 1 กับกรรมการรวม
16 คน ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค้ าประกัน ละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหาย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจานวนประมาณ
140,261 ล้านบาท ซึ่ งศาลได้รับฟ้ องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่ วนกรรมการทั้งหมดศาลไม่รับฟ้ อง
ข้อพิ พาทในคดี น้ ี สืบเนื่ องจาก หจก.หลวงบารุ งได้ฟ้องว่า หจก.หลวงบารุ ง ได้ติดต่ อและตกลงกับบริ ษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”) เพื่อขอซื้ อน้ ามันไปจาหน่าย ซึ่ งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขาลาดพร้าว โดย
นางภาณี บุนนาค (นางภาณี ) ได้ออกหนังสื อค้ าประกัน (L/G) ของธนาคารดีบีเอส 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 เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสื อค้ าประกันแล้วปรากฏว่า
ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิ ได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน ต่ อมา ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสื อค้ าประกันคื น เพื่ อ
นาไปดาเนิ นคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบารุ ง จึงเห็นว่าการที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ปฏิเสธว่ามิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันถือว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวงบารุ ง ทาให้ หจก.หลวงบารุ งเสี ยหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสู ้คดีว่าหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบารุ ง ให้นางภาณี ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การสาขาของ ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ทาขึ้ น โดยธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ ไม่ได้มอบอานาจให้นางภาณี ออกหนังสื อค้ า
ประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในคดีที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่ วมกับพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนางภาณี เป็ นคดีอาญา
นั้น คดี ดงั กล่าวได้ถึงที่ สุ ดโดยศาลพิ พากษาว่าหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่ ธนาคารดี บีเอส
ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ มิได้เป็ นผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน จึ งไม่ได้เป็ นการผิดสัญญาและ
มิได้ทาให้ หจก.หลวงบารุ ง เสี ยหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้ ได้มีคาพิ พากษาเป็ นคดี หมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสื อค้ า
ประกันฉบับที่ หจก.หลวงบารุ ง นามาฟ้ องร้องเป็ นหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยนางภาณี โดยการทาปลอมขึ้น ธนาคารดี บีเอส
ไทยทนุ มิได้มอบอานาจให้นางภาณี กระทาการออกหนังสื อค้ าประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ร่ วมกับพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องนางภาณี เป็ นคดี อาญานั้น คดี ดงั กล่าวได้ถึงที่ สุดแล้ว โดยศาลพิ พากษาว่าหนังสื อค้ า
ประกันดังกล่าวเป็ นเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสื อค้ าประกันตามฟ้ องให้แก่หจก.หลวงบารุ ง ดังนั้น
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ตอ้ งรับผิดตามหนังสื อค้ าประกันต่อ หจก.หลวงบารุ ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้จึงพิพากษายกฟ้ อง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ต่ อ มาเมื่ อวันที่ 15 มี นาคม 2548 หจก.หลวงบ ารุ ง ได้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาศาลชั้น ต้น และเมื่ อวันที่ 31 สิ งหาคม 2548
ธนาคารได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ ครั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ ได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น (พิ พากษายก
ฟ้ อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 หจก.หลวงบารุ ง ได้ยื่นฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์, ขอทุเลาการบังคับคดี และ
ขอดาเนิ นคดีอย่างคนอนาถา และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ยื่นคาแก้ฎีกา, คัดค้านคาขอทุเลาการบังคับคดีและคาขอ
ดาเนิ นคดีอย่างคนอนาถา ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา (คาพิพากษา
ฎีกาลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559) โดยศาลฎี กาได้มีคาพิพากษายืน (พิพากษายกฟ้ องของ หจก.หลวงบารุ ง ให้ธนาคารเป็ นฝ่ าย
ชนะคดี) มีผลทาให้ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายตามฟ้ องของ หจก.หลวงบารุ งและขณะนี้คดีได้ถึงที่สุดแล้ว
5.2
ข้ อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็ นโจทก์
นอกจากคดีดงั กล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีขอ้ พิพาททางกฎหมาย จานวน 1 คดี โดยในคดีน้ ี ธนาคารมีฐานะเป็ นโจทก์ ซึ่ ง
ธนาคารเห็นว่าควรแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุ ปได้ดงั นี้
คดีพพิ าทระหว่ างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสิ นทรัพย์ ไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารได้ยื่นฟ้ องบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) และกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฟื้ นฟูฯ”) เป็ นจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 2 ตามลาดับต่อศาลแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ตัว๋ เงิน อาวัล โดยมี
ทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจานวนประมาณ 7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีน้ ีสืบเนื่องจากกรณี ที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ทา
สัญญาโอนสิ นทรัพย์กบั บสท. ต่ อมาเมื่ อมีการควบรวมกิ จการกันระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ และ
บรรษัทเงิ นทุ นอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สิ ทธิ และหน้าที่ ท้ งั หมดภายใต้สัญญาดังกล่าวจึ งเป็ นของธนาคารทหารไทย
ต่อมา บสท. ได้มีหนังสื อเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่มีเครื่ องจักรและ/หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่ได้มีการจานา
เป็ นประกัน เนื่ องจากหลักประกันที่มีเครื่ องจักร และ/หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่ได้มีการจานาเป็ นประกันนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
โดยมิได้รับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่ งธนาคารได้มีหนังสื อโต้แย้งการที่ บสท. จะดาเนิ นการปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์
ด้อยคุ ณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่ งตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจานวน 3 ฉบับ
เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท. เนื่ องจากบสท. ประสงค์จะปรับจานวนเงินและไถ่ถอนโดยการชาระ
หนี้ บางส่ วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่ งมอบตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ซ่ ึ งมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัลให้แก่ธนาคาร โดย
ธนาคารได้จดั ส่ งตัว๋ สัญญาให้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า บสท. กลับปฏิ บตั ิ ผิดสัญญา กล่าวคื อ บสท. ไม่
ยอมออกและส่ งมอบตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัลให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการใช้หนี้ จานวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคาร
และปฏิเสธการชาระหนี้ บางส่ วน พร้อมกับแจ้งยกเลิกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ ง ซึ่ ง บสท.ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวเพื่อ
ชาระราคาสาหรับการรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพบางส่ วน โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้ อง บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคาพิพากษา โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใชัเงิ นจานวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มีกาหนดวันถึงกาหนดใช้เงิน วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิน
หากไม่ดาเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
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2. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มีกาหนดวันถึงกาหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554
และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคาร ในฐานะผูร้ ับเงิน หาก
ไม่ดาเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจานวนประมาณ 12 ล้านบาท มี กาหนดวันถึ งกาหนดใช้เงิ นวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2556 และชาระดอกเบี้ย ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้ นฟูฯ เป็ นผูอ้ าวัล และส่ งมอบให้ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิน
หากไม่ดาเนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุ นฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงิ นจานวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ยคานวณจากอัตรา
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากโดยเฉลี่ ยจนถึ งวันที่ ยื่ นฟ้ 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 สัญญาใช้
เงิ นจานวน 3 ฉบับ ฉบับแรกจานวนเงิ น 4,431,879,337.93 บาท กาหนดใช้เงิ นวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับที่ 2 จานวนเงิ น
2,027,134,274.65 บาท กาหนดใช้เงิ นวันที่ 31 ตุ ลาคม 2554 และฉบับที่ 3 จานวนเงิ น 12,002,000 บาท กาหนดใช้เงินวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ ใช้เงิ น ณ ที่ ทาการของธนาคาร 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 ปฏิ ทิน ให้กองทุ นฟื้ นฟูฯ อาวัลตัว๋
สัญญาใช้เงินดังกล่าวส่ งมอบให้แก่ธนาคารในฐานะผูร้ ับเงิ น กับให้ บสท. และ กองทุ นฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนี ยม
แทนธนาคาร โดยกาหนดค่าทนายความ 200,000 บาท คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.
คาพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ยกคาขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ให้ บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ร่ วมกันชาระเงินจานวนประมาณ 520
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้ องคดีเป็ นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็ น
เงิ นประมาณ 535 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ยนับแต่ วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป โดยศาลเห็ นว่าตัว๋ สัญญาใช้เงิ นฉบับดังกล่าวมี วนั ครบ
กาหนดใช้เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินระบุไว้แน่นอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และปั จจุบนั ธนาคารยังคงยึดถือตัว๋ สัญญาใช้
เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อนับถึงวันฟ้ องตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ถึงกาหนดใช้เงินธนาคารจึงยังไม่มี
สิ ทธิ ฟ้อง บสท. และกองทุนฟื้ นฟูฯ ในฐานะผูอ้ าวัล
วันที่ 23 สิ งหาคม 2553 ธนาคารจึ งได้ยื่นอุทธรณ์ คาพิ พากษาของศาลชั้นต้น และในวันที่ 21 กันยายน 2553 บสท.
และ กองทุนฟื้ นฟูฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้นเช่ นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษา
กลับโดยยกฟ้ องของธนาคาร
วันที่ 30 เมษายน 2557 ธนาคารยื่นฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลชั้นต้นอ่าน
คาพิพากษาของศาลฎี กา (คาพิพากษาฎี กา ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558) โดยศาลฎี กาได้มีคาพิ พากษายืนตามศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง
ของธนาคาร ด้วยเหตุว่า เครื่ องจักรและอุปกรณ์ไม่ถือเป็ นทรัพย์สินที่ เป็ นหลักประกันตามสัญญาโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ทั้งนี้ คาพิพากษาศาลฎี กาดังกล่าว มีผลทาให้ บสท. มีสิทธิ ปรับลดราคารับโอนสิ นทรัพย์ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งได้และ
ขณะนี้คดีได้ถึงที่สุดแล้ว
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6.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่

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

ทุนจดทะเบียน

: 41,903,301,555.05 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

: 41,617,001,792 บาท

หุน้ สามัญ

: 43,807,370,307 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
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6.2 รายละเอียดนิตบิ ุคคลที่บริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
การลงทุน ในบริ ษทั อื่น ณ 31 ธันวาคม 2559 โดยถือหุ น้ ไว้ต้ งั แต่ร้อยละ 10 ขึ้ นไปของจานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ ายแล้วของ
บริ 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 นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และประกอบ
ธุรกิจด้ านการเงิน
1 บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์พญาไท จากัด

กรุ งเทพฯ

ธุ รกิจการเงิน

หุ น้ สามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

3,124,940,256.70

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
บริษัททีล่ งทุนเพือ่ ผลตอบแทน
5 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

22,620,000

6 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
9 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
10 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 นับสนุนธุรกิจธนาคาร
3 บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9

โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
7 บริ ษทั เอ็น ดี กรุ๊ ป ฟี ดมิลล์ จากัด
8 บริ ษทั วิงกรุ๊ ป จากัด

โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009
11 บริ ษทั เอ็มไทยเอสเตท จากัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.3 บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
 นายทะเบียนหุ้น
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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เลขที่ 6827
เลขที่ 4208
เลขที่ 3920
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

6.4 ข้ อมูลสาคัญอืน่
6.4.1 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือธนาคารทหารไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส,
มูดีส์ อินเวสท์เตอร์ และฟิ ช เรทติ้งส์ ณ สิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม 2558 และ 2559
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ ส (เอสแอนด์ พ)ี
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : ตราสารหนี้
ระยะสั้น : เงินฝาก / ตราสารหนี้
Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)
แนวโน้ม
มูดสี ์ อินเวสท์ เตอร์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว : เงินฝาก
ระยะสั้น : เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโน้ม
ความแข็งแกร่ งทางการเงิน
แนวโน้มความแข็งแกร่ งทางการเงิน
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์
สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ความแข็งแกร่ งทางการเงิน
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่า
แนวโน้ม
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BBBA-3
bb+
Stable

BBBA-3
bb+
Stable

Baa2
Prime-2
Stable
D
Stable

Baa2
Prime-2
Stable
D
Stable

BBBF3

BBBF3

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

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

bbb3
BB+
Stable

bbb3
BB+
Stable
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7.
7.1

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2: การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
7.1.1 ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่ งเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ว จานวน
41,617,001,791.65 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 43,807,370,307 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.95 บาท
7.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund

7.1.3 จานวนหุ้นหรือผลกระทบต่ อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์ อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คื อ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิ ดจากหลักทรัพ ย์อา้ งอิ งไทย 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 22 เมษายน 2559 วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นครั้งหลังสุ ด เพื่ อสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2558 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มี หุ้นของธนาคารเป็ นหลักทรั พย์อา้ งอิงสาหรับการออกใบแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จานวน 4,194,229,060 หุ ้น หรื อคิ ด
เป็ นร้อยละ 9.574 ของหุ น้ สามัญที่ออกและชาระแล้วของธนาคาร อนึ่ ง จานวนหุ น้ ของธนาคารที่นาไปออก NVDR ไม่อยู่ใน
ความควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจานวนหุ น้ ที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
7.1.4 หลักทรัพย์ อนื่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

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

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

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

9,400 ล้านบาท

ธนาคาร
กสิ กรไทย

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

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

พฤษภาคม
2565

ไม่มี
หลักประกัน

0.95 ล้านหน่วย
950 ล้านบาท

ธนาคาร
กสิ กรไทย

ประเภทหลักทรัพย์

(ณ 31 ธันวาคม2559 )
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9.4 ล้านหน่วย

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

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
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
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ประเภทหลักทรัพย์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2559 )

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
เพิ่มเติมให้ธนาคารไถ่ถอนหุ น้ หูก้ ่อนครบ
กาหนดได้

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

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ
5.50 ต่อปี

สิ งหาคม
2567

ไม่มี
หลักประกัน
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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
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ประเภทหลักทรัพย์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้
)ร้ อยละ)

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

อัตราคงที่ ร้อยละ 5.50
ต่อปี

5. หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
(วันที่ออก : 1 เมษายน 2559
จานวน 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)

อัตราคงที่ ร้อยละ 3.108
ต่อปี

ครบกาหนด
ไถ่ ถอน

หลักประกัน

มีนาคม
2561

ไม่มี
หลักประกัน

จานวนและมูลค่ า
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ณ 31 ธันวาคม2559 )

600 หน่วย
600 ล้านหยวน

ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ธนาคาร
เอชเอสบีซี

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการ Euro
Medium Term Note ของธนาคาร

ธนาคาร
เอชเอสบีซี

หุน้ กูด้ งั กล่าวออกภายใต้โครงการEuro
Medium Term Note ของธนาคาร

(ประมาณ 3,084 ล้าน
บาท)

ตุลาคม
2564

ไม่มี
หลักประกัน

1,500 หน่วย
300 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
(ประมาณ10,749 ล้าน
บาท)
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7.2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายจานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้น
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นครั้งล่าสุ ด เมื่อวันที่ 22เมษายน
2559 เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2558 มีดงั นี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นสามัญ )หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,282,005

25.941

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.043

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

4,194,229,060

9.574

4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

1,070,052,006

2.443

5. DBS BANK LTD

780,000,000

1.781

6. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ

774,000,000

1.767

7. CHASE NOMINEES LIMITED

633,089,614

1.445

8. กองทัพบก

546,499,860

1.248

9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

432,747,427

0.988

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

353,847,600

0.808

ที่มา : ข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งจัดทาโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดูรายชื่อผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ได้จาก www.set.or.th

7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ )Largest Shareholders’ Agreement)
เงื่ อนไขในการเข้าถื อหุ ้นธนาคารโดย ING Bank N.V. ตามมติ รับทราบโดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อนพฤศจิ กายน
2550
ก. ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ตราบเท่าที่ ING Bank N.V.
และกระทรวงการคลังถือหุ ้นในธนาคารมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร คณะกรรมการ
ชุ ดย่อยของธนาคารจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่ านซึ่ งได้รับการเสนอชื่ อโดย ING Bank N.V. และ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งท่านซึ่ งได้รับการเสนอชื่ อโดยกระทรวงการคลัง ในกรณี ที่สัดส่ วนการถือหุ น้ ในธนาคารของ 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. ตราบเท่ าที่ 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 ือ
หุ น้ รายใหญ่ที่สุดของธนาคาร (โดยไม่นบั กระทรวงการคลัง) ING Bank N.V. มีสิทธิ เสนอชื่ อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้าน
ปฏิบตั ิการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารลูกค้ารายย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งการแต่ งตั้งบุ ค คลดังกล่าวต้องได้รับมติ เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการของ
ธนาคาร
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ค. ตราบเท่าที่ ING Bank N.V. ยังถือหุ ้นในธนาคารในสัดส่ วนร้อยละ 10 หรื อมากกว่าของหุ น้ ที่ ออกจาหน่ายแล้ว
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 งไม่เกิ นกึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
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 เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด )มหาชน ) ในด้ านธุ รกิจ
ประกันชีวติ
ในปี 2550 ธนาคารได้เข้าทาสัญญาเป็ นนายหน้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้แก่ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 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
ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาขั้นต้น 10 ปี นับจากวันที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้
สาระสาคัญของสัญญา (1) การแต่ งตั้งนายหน้ าประกันชีวิต
นายหน้าจาหน่าย
แต่งตั้งให้ธนาคารเป็ นนายหน้าจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต และธนาคารตกลงรับเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
นายหน้าจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามข้อกาหนดเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญา
(2) หน้ าที่ของบริษทั
 จัดทาวิจยั เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจประกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 รับประกันชีวิตของผูป้ ระกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละผลิตภัณฑ์
 สนับสนุนให้ธนาคารและพนักงานของธนาคารในการเป็ นนายหน้าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ผ่านธนาคารให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานของธนาคาร
 ให้การสนับ สนุ น และให้ค วามร่ วมมื อ กับ ธนาคารในด้า นการตลาด โปรโมชั่น เช่ น
ข้อมูลลูกค้า รายงานต่างๆ
 ให้บริ การดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเหมาะสม
ส่ วนที่ 2 หน้า 67

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การให้ บริการเป็ นนายหน้ าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ ผ่ านธนาคาร
 พัฒนาแผนดาเนินธุรกิจระยะกลางร่ วมกับธนาคาร
(3) หน้ าที่ของนายหน้ าประกันชีวิต
 จาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ประกันชี วิตผ่านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ของธนาคาร และจัดสรร
ฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคารรวมถึ งข้อมูลอื่ นๆ ของธนาคาร และผลิ ตภัณ ฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จนายหน้าประกันชี วิตของธนาคารให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เกณฑ์
การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า นโยบายของธนาคารด้านการควบคุ มภายใน การ
บริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
 จัดโปรโมชัน
่ และกิจกรรมทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
 พัฒนาแผนธุรกิจระยะกลางร่ วมกับบริ ษทั และจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ทาให้แผน
ธุรกิจดังกล่าวประสบความสาเร็ จ
(4) Operation Committee
 คู่ สั ญ ญาจะจัด ตั้ง Operation Committee ผูม้ ี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การภายใต้
สัญญานี้
 Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน
(5) เงือ่ นไขในการมีผลบังคับใช้ ของสั ญญา
 ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ
 การอนุ มตั ิ ขอ้ ตกลงนี้ โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นของธนาคาร (ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารประจาปี 2551) ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของการเข้าทารายการที่ เกี่ยว
โยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 ภายหลัง ING และ ISH เข้าซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็ จสิ้ นแล้ว และ
 ทาการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE ในการเป็ นตัวแทนธุรกิจประกันชิวิตผ่านธนาคาร
(6) การยกเลิกสั ญญา
สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช้ 10 ปี กรณี ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดต้องการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญา
จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อล่ วงหน้าอย่างน้อยก่ อนขึ้ นปี ที่ 10 ของอายุสัญ ญา ถ้าเจรจาตกลง
เงื่อนไขกันไม่ได้ภายในปี ที่ 10 ถือว่าสัญญาสิ้ นสุ ดลง ณ สิ้ นปี ที่ 10 หากคู่สญ
ั ญาไม่มีการแจ้ง
ความประสงค์ขอเจรจาเงื่ อนไขสัญญาก่อนขึ้ นปี ที่ 10 สัญญาจะได้รับการต่ออายุอตั โนมัติ
ออกไปอีก 10 ปี
(7) ข้ อจากัดในการทาธุรกิจ
ธนาคารหรื อกลุ่มของธนาคารจะไม่ดาเนิ นการในการเป็ นพันธมิ ตรด้านธุ รกิ จประกันผ่าน
ธนาคาร กับบริ ษทั ประกันชีวิตอื่นๆ ในประเทศไทย เว้นแต่เป็ นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ใน
สัญญา
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7.3.2 ข้ อตกลงระหว่ างธนาคารทหารไทย กับ บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ในด้ านธุรกิจกองทุนรวม
ตั้งแต่ เมษายน 2557 ธนาคารได้เริ่ มนโยบาย Open Architecture ซึ่ งเป็ นการเปิ ดกว้างในการนาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุน
รวมที่ ครบถ้วน และหลากหลายจากหลายบริ ษทั จัดการกองทุ น เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสม
ความต้องการและความสามารถในการยอมรับความเสี่ ยงของลูกค้า ในปี 2559 ธนาคารเป็ นผูส้ นับสนุ นการจาหน่ าย รับซื้ อ
คืน และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน รวมทั้งสิ้ น 7 บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด 2) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด 3) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จากัด 4) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล (ประเทศไทย) จากัด และ 5)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด 6) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิ สโก้ จากัด 7) บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม วรรณ จากัด
โดยบริ ษทั จัดการแต่งตั้งธนาคารให้เป็ นผูส้ นับสนุนการจาหน่าย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หรื อให้
คาปรึ กษา ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญา รวมทั้งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกาหนดการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคานึ งถึง ผลประกอบการ และ
ผลตอบแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว รวมถึ งความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นและการจัดสรรเงิ นสารองต่างๆ 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
สถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้ อขายจริ ง ซึ่ งมีผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไรสู งกว่า
หรื อขาดทุนต่ากว่ากรณี ปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่
มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้ อคืนหรื อมีสิทธิ ซ้ื อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย 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
จากัด วิธีการจัดสรรกาไรสุ ท ธิ ของธนาคารพาณิ ช ย์ (Earning distribution)ได้แ ก่ การจ่ ายเงิ น ปั นผล ธนาคารมุ่ งที่ จะด ารง
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เงิ นกองทุนให้อยู่ในระดับที่ สูงกว่าเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ตอ้ งดารงเพิ่มเติ ม ตามแผนการดารงเงินกองทุนของธนาคาร และ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
การจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยนั้นๆ เพื่ อนาเสนอต่ อที่
ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการและแผนงานธุ รกิ จ
ของแต่ละบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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8.

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ

8.1 โครงสร้ างองค์ กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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8.2

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 คน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หารจานวน 7 คนกรรมการอิสระจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท (1)
3. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

4. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

6. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

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

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

11. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (2)
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
 กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร
 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
 กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
 กรรมการ
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
 กรรมการ
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการ
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
 กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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วันที่ดารงตาแหน่ ง วาระการดารงตาแหน่ ง )ปี เดือน)
5 มิ.ย. 2556
3 ปี 7 เดือน
24 พ.ย. 2559
1 เดือน
28 ธ.ค. 2550
9 ปี

10 ม.ค. 2557

2 ปี 11 เดือน

10 เม.ย. 2558

1 ปี 9 เดือน

1 ก.ย. 2558

1 ปี 4 เดือน

23 ก.พ. 2555

4 ปี 10 เดือน

28 ธ.ค. 2550

9 ปี

1 มิ.ย. 2558

1 ปี 7 เดือน

1 ก.ย. 2547

12 ปี 4 เดือน

12 ก.พ. 2559

11 เดือน

14 ก.ค. 2551

8 ปี 6 เดือน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
รายชื่อกรรมการ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง วาระการดารงตาแหน่ ง )ปี เดือน)

 กรรมการในคณะกรรมการสิ นเชื่อ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

หมายเหตุ
(1)
พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน พลเอก ธีรชัย นาควานิช อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559
(2)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิ ทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายนคร ทองประยูร อนุ มตั ิโดยที่ ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมี ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนธนาคาร
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการ หรื อ นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของธนาคาร
หลักการปฏิบัตหิ น้ าที่ของกรรมการธนาคาร
1. เข้าใจและดาเนินการในการกากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” “หลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต” และ “หลักความระมัดระวัง” ตามกฏหมาย
ของประเทศไทยและมาตรฐานการกากับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสี ยและเหตุอนั ก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสี ยนั้น รวมถึงกาหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆใน
การควบคุ มและหลี กเลี่ยงความขัดแย้งที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากบุ คลากรของธนาคารที่ ติดต่อประสานงานกับบุ คคลภายนอกหรื อ
องค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกาลังให้เพียงพอสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจาวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6. รั บ ข้อ มู ล การบริ หารเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ เป้ าหมาย ทั้ ง นี้ เป็ นหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคารที่จะตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่ กรรมการธนาคาร หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมี
ส่ วนได้เสี ย
8. กากับดูแลผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารโดยอาศัยอานาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคาอธิ บายที่ชดั เจนจาก
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงกาหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสิ นผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร
9. รักษาข้อมูลที่ เป็ นความลับทางธุ รกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นาข้อมูล
ความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคาร
หรื อเป็ นไปตามกฎหมาย
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บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจการบริ หารจัดการและการดาเนิ นงานของธนาคารให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (Chief Executive Officer) รวมถึงการดาเนิ นการตามกลยุทธ์ที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการ
เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย การดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการทางานและมีทรัพยากรที่ เหมาะสมเพียงพอ
เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนด และดูแลให้มีระบบการติ ดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายนั้นๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจของธนาคาร และ
ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ในการดาเนิ นธุรกิจเป็ นประจาทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อานาจหน้าที่อื่นๆ
ของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
ด้ านกลยุทธ์ และนโยบาย
1. อนุ มตั ิ กลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารในภาพรวม รวมถึ งนโยบายด้านความเสี่ 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 ที่ควร
นาเสนอก่อนประเด็นทัว่ ไป เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการดาเนิ นงาน การ
วางแผนเงิ น ทุ น ความเสี่ ย งต่ างๆ การประเมิ นผลการด าเนิ น งานของประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และการกากับ ดู แ ลการ
ดาเนินการต่างๆ
7. พิจารณาอนุมตั ิอานาจหน้าที่หรื อมอบอานาจอนุมตั ิพิจารณาสิ นเชื่อ เพดานความเสี่ ยงด้านตลาด การเข้าครอบครอง
กิจการ การขายกิจการ การลงทุน หรื อการรับรู ้หรื อการเริ่ มธุรกิจใหม่
ด้ านการกากับการปฏิบัตงิ าน
1. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ถ่วงดุลอานาจเพื่อการกากับการปฏิบตั ิงานที่ดี
2. พบปะผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นประจาเพื่อทบทวนนโยบาย สร้างแนวทางการสื่ อสารและการติ ดตามความคื บหน้า
เกี่ยวกับเป้ าหมายของธนาคาร
3. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของธนาคาร เข้าใจลักษณะของกฎเกณฑ์ทางการและดาเนิ นการเพื่อให้ธนาคาร
ดารงความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานที่กากับดูแล
4. ให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รวบรวมจากสถานการณ์ต่างๆ
5. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และวงเงินสิ นเชื่ อแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องตามที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ในกรณี ที่ได้รับอนุ ญาตหรื อต้องปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์ที่กาหนด
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ด้ านการจัดการองค์ กร
1. แต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่ อให้ความช่ วยเหลื อในการทาหน้าที่ และให้คาปรึ กษาในเรื่ องที่ ตอ้ งอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการธนาคาร
2. จัดระเบียบคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลกิ จการธนาคาร รวมถึงเรื่ องการเสนอชื่ อและการคัดเลือกกรรมการธนาคาร
การจัดการเรื่ องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแก้ไขจุดอ่อนที่มีและดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็ น
4. พัฒนาและรักษาระดับความรู ้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น
5. คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหลักเมื่อจาเป็ น โดยมัน่ ใจว่าธนาคารมีแผนการสื บทอดผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม
และผูส้ ื บทอดตาแหน่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริ หารกิจการธนาคาร
6. คัดเลือก ประเมิน และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารตลอดจนผูบ้ ริ หารระดับสูงที่กาหนด
7. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผลประโยชน์ แ ละค่ า ตอบแทนของธนาคารมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนโครงสร้างภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการมีความ
ชัดเจนทัว่ ทั้งองค์กร
8.3

ผู้บริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ผู ้บ ริ ห ารของธนาคาร (ตามค านิ ย ามของธนาคารซึ่ งสอดคล้อ งกับ ส านักงาน ก.ล.ต.)
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร จานวน 27 คน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
นาย ปิ ติ ตัณฑเกษม
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท
นางสาวแวววลัย วัฒนา
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายเมธ กนกพิบูล
นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกลุ
นางสาวชิโนรส กรี ธาดารงเดช
นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร
นายพรชัย ประกอบวณิ ชกุล
นางสาวรจนา รัตนอุบล
นางสาวสุภาภรณ์ เตชะโชควิวฒั น์ *

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับธนาคาร
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุรกิจ
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ารายย่อย
เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
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ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
17 นายเฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน
18 นางสุนทรี ชีวะพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารหนี้และอานวยการบริ หารเงิน
19 นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
เจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจอาวุโส
20 นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน
21 นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม **
ผูช้ านาญการอาวุโส พัฒนากระบวนการ
22 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
หัวหน้างบการเงิน
23 นางจาริ ณี ยิม้ อุดม
หัวหน้าประมวลบัญชี
24 นางสุภาวดี วุฒิเทียร
หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร
25 นางกมลมาลย์ สถาวร
ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส
26 นางสาวชนัฏตา ไพศาลพยัคฆ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน
27 นางสาว ทักษิณา เจริ ญรัตน์
ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน
* ลาออก มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560

8.4

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่ งตั้ง ม.ล. อยุท ธ์ ไชยันต์ ด ารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษ ทั (รายละเอี ยดข้อมูลประวัติ
การศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และประวัติการเข้ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้านเลขานุ การบริ ษทั ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)
เลขานุ การบริ ษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่ กาหนดและ
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลติดตามการดาเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ าย
จัดการ และธนาคารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่างๆ ของทางการที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับของ
ธนาคาร รวมทั้งสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุ ดย่อย ฝ่ ายจัดการ และธนาคาร
เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้ าที่ต่อธนาคาร
1.1 ควบคุ ม และก ากับ ดู แ ลให้ ธ นาคารด าเนิ น ธุ ร กิ จในภาพรวมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ์
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 ดูแลการจัดเก็บและรั กษาเอกสารสาคัญธนาคาร อาทิ หนังสื อรับรอง บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญาตต่างๆ และ หนังสื อมอบอานาจ เป็ นต้น
1.3 ผลักดันแนวปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพื่ อให้ธนาคารมี การจัดทานโยบาย และมี การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการกากับ ดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Contact Person)
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2. บทบาทหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ
2.1 เป็ นที่ ป รึ กษาในด้านกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การปฏิ บัติ ห น้าที่ ข องคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
2.2 ดูแล และควบคุ มให้ดาเนิ นการเรื่ องการประชุ มคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ ต้ งั โดย
คณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่
ละคณะและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
2.3 เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมถึงจัดทารายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผูบ้ ริ หาร
ที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
2.4 ดู แลการเปลี่ ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุ ณ สมบัติ กรรมการในกรณี มีการแต่ งตั้งกรรมการใหม่ /
กรรมการครบวาระ ตามข้อกาหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคาร
ตามข้อกาหนดของทางการอยูเ่ สมอ
2.6 ดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ
2.7 ส่ งเสริ มการพัฒนากรรมการ
2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.9 ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่ องการประกันความรับผิด
ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3.1 กากับดูแลการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.2 ดูแลเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้
8.5

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2559 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. 59
13
13
12
12
12
21
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
11/13
(1)
2. พลเอก ธีรชัย นาควานิช
2/9
(2)
3. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
2/2
4. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
12/13
13/13
11/12
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
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ชื่อ-นามสกุล
5. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
6. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
7. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
8. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
9. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
11. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
12. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (3)
13. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กาหนด
คณะกรรมการ
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ ค่ าตอบแทนและ
สิ นเชื่อ
ความเสี่ ยง
บรรษัทภิบาล
13/13
12/12
9/13
11/13

10/12

12/13
7/13

7/13
8/13

13/13
13/13

13/13

11/12
13/13

9/12
11/12

10/12

12/12

18/21
21/21

12/12

20/21

11/12

17/21

11/12

11/11
13/13

(1)

ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิ สาท ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน พลเอก ธี รชัย นาควานิ ช อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559
(3)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายนคร ทองประยูร อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุ
(1) นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2559 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 16/2559, 17/2559, 19/2559, 21/2559 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(3) นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เฉพาะครั้งที่ 2/2559 ถึ ง ครั้งที่ 6/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริ หาร เฉพาะครั้งที่ 1/2559 ถึ ง
ครั้งที่ 4/2559 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ลาป่ วย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2559 และ ครั้งที่ 10/2559 นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(4) นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 18/2559 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(5) นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
• ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงครั้งที่ 10/2559 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
• ในการประชุ มคณะกรรมการสิ นเชื่ อ ครั้งที่ 1/2559, 3/2559, 4/2559, 6/2559, 9/2559, 13/2559, 14/2559, 17/2559, 18/2559, 20/2559
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
(2)

8.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
8.6.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่ าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
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รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รับ มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลัก ษณะเที ยบเคี ย งได้กับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คานึ งถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่ มีคุณภาพ
และคงรั ก ษากรรมการที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้วยความตั้งใจและความทุ่ ม เทในการสร้ า ง
คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ธ นาคาร โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าลจะพิ จารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจาตาแหน่ง (Retaining Fee)
 กรรมการจะได้รับเงินประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)  กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับทุกคณะที่ดารงตาแหน่ง
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 ที่คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยใหม่เพิ่มเติ ม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทน
รวมให้อยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ในปี 2559 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้อนุมตั ิเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนิ นงานปี 2558 ใน
อัต ราร้ อยละ 0.5 ของเงิ น ปั น ผล โดยให้ค ณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิ จารณาจัด สรรเงิ น โบนัส ให้แ ก่ กรรมการแต่ ละราย ทั้งนี้
กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงิ นโบนัสสาหรั บ
คณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2559 ธนาคารได้จ่ายค่ าตอบแทนให้แก่ กรรมการเป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ น 27,944,000.00 บาท และเงิ นโบนัส
จานวนทั้งสิ้ น 13,141,523.67 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล(1)
(ถึง 30 กันยายน 2558)
3. พลเอก ธีรชัย นาควานิช(2)
(ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2558
ถึง 30 กันยายน 2559)
4. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
(ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2559)
5. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
6. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
7. นายราเชนทร์ พจนสุนทร(1)
(ถึง 10 เมษายน 2558)
8. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
(ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558)
9. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

10. พลเอก กมล แสนอิสระ(1)
(ถึง 10 เมษายน 2558)
11. นายนคร ทองประยูร(1)
(ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558 ถึง
30 กันยายน 2558)
12. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์(3)
(ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)

รายละเอียด
ได้รั บ ค่ าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ จานวน 4,040,000 บาท และเงิ น โบนัส
จานวน 2,093,340.05 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 1,046,670.03 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 636,000 บาท และเงินโบนัสจานวน
232,593.34 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร จานวน 156,000 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล จานวน 4,789,000 บาท
และเงินโบนัสจานวน 1,395,560.04 บาท
ได้รั บ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 2,554,800 บาทและเงินโบนัสจานวน 1,395,560.04 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 348,890 บาท
ได้รับ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน
2,965,800 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,046,670.03 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ กรรมการใน
คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จานวน 4,077,600 บาท และเงินโบนัสจานวน 1,395,560.04 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 348,890 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 697,780.02 บาท

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 1,647,800 บาท
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รายชื่อกรรมการ
13. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558)
14. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
15. นางซุย-อิม อึง(1)
(Ms. Swee-Im Ung)
(ถึง 30 สิ งหาคม 2558)
16. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ (4)
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559)
17. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
18. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ในคณะกรรมการสิ น เชื่ อ และกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง จ านวน
3,560,400 บาท และเงินโบนัสจานวน 814,076.69 บาท
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จานวน 2,472,600
บาท และเงินโบนัสจานวน 1,395,560.04 บาท
ได้รับเงินโบนัสจานวน 930,373.35 บาท

ได้รับ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการบริ ห าร
จานวน 1,044,000 บาท
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัส โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ
(1)
ปัจจุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
(2)
พลเอก เฉลิ มชัย สิ ทธิ สาท ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารแทน พลเอก ธี รชัย นาควานิ ช อนุมตั ิโดยที่ประชุ มคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559
(3)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายนคร ทองประยูร อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
(4)
นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของ ING Bank N.V. โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 มิ ถุนายน 2559 แต่ยงั คงป็ นกรรมการธนาคารต่อเนื่ องและรับ
ผลตอบแทนจากธนาคารตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมา

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ และสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
- ไม่มี –
8.6.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ ริ หารจานวน 27 คนของธนาคาร (ตามคานิ ยามของธนาคารซึ่ ง
สอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต.) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นมูลค่ า 256 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นเดื อน โบนัส กองทุ น
สารองเลี้ยงชี พ และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของธนาคารซึ่ งสอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ในงานบัญชีหรื อการเงินที่อาจล่วงรู ้ขอ้ มูลทางการเงินก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ)
นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีโครงการ TMB Performance Share Bonus 2010 (TMB PSBP 2010) โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดสรรหุ น้ เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มคุณภาพการทางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร และสร้างแรงจูงใจในระยะ
ยาวให้แก่พนักงานที่มีส่วนในการตัดสิ นใจและดาเนิ นการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ
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ทั้งนี้ โครงการ TMB PSBP 2010 ได้สิ้นสุ ดลงเมื่อปี 2557 แต่ยงั คงมีผบู ้ ริ หารบางส่ วนที่จะได้รับการจัดสรรหุน้ ในปี 2559 จาก
ผลการดาเนินงานของปี 2555 - 2557 รวมทั้งยังคงมีหุน้ คงเหลือที่ยงั รอการจัดสรรจนถึงปี 2561
8.7

บุคลากร
8.7.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 8,980 คน โดยสามารถจาแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ และ
พื้นที่ ดังนี้
1. จานวนของพนักงานจาแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
2,657 คน
1.2 พนักงานหญิง
6,323 คน
2. จานวนของพนักงานจาแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ากว่า 30 ปี
2,598 คน
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
3,095 คน
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
2,115 คน
2.4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป
1,172 คน
3. จานวนของพนักงานจาแนกตามสัญชาติ
3.1 พนักงานสัญชาติไทย
8,950 คน
3.2 พนักงานชาวต่างประเทศ
30 คน
4. จานวนของพนักงานจาแนกตามพื้นที่
4.1 สานักงานใหญ่
3,924 คน
4.2 สาขา โดยแบ่งเป็ น
สาขาในกรุ งเทพฯ และปริ มลฑล 2,257 คน
สาขาต่างจังหวัด
2,792 คน
สาขาต่างประเทศ
7 คน
8.7.2 การรับพนักงานใหม่ ของธนาคาร
ธนาคารมีการรับพนักงานใหม่จานวนทั้งสิ้ น 1,719 คน
1. จานวนของพนักงานใหม่จาแนกตามเพศ
1.1 พนักงานชาย
393 คน
1.2 พนักงานหญิง
1,326 คน
2. จานวนของพนักงานใหม่จาแนกตามช่วงอายุ
2.1 อายุต่ากว่า 30 ปี
1,072 คน
2.2 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี
547 คน
2.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี
89 คน
2.4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป
11 คน
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8.7.3 จานวนพนักงานที่พ้นสภาพ
1. จานวนพนักงานเกษียณ (รวมเกษียณอายุก่อนกาหนด)
1.1 พนักงานชาย
47 คน
1.2 พนักงานหญิง
56 คน
2. จานวนพนักงานที่ลาออกและอื่นๆ
2,592 คน

8.7.4 จานวนพนักงานแบ่ งตามสายงาน
สายงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ตรวจสอบ
สื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บรรษัทภิบาล
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์องค์กร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
ธุรกิจตลาดเงิน
บริ การลูกค้าธุรกิจและบริ หารช่องทางการค้า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและวาณิ ชธนกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจ 2
ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ
วาณิ ชธนกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2
บริ หารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ าเอสเอ็มอี
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ 2
บริ หารการตลาดลูกค้าธุรกิจ
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 1
บริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 2
บริ หารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี
บริ หารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี
บริ หารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี
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1
1
68
30
17
73
22
1
8
55
63
11
11
44
45
39
33
8
15
36
35
22
1
14
133
150
23
216
209
121
18
6

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สายงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลูกค้ ารายย่ อย
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน
พัฒนาช่องทางการบริ การธนาคาร
ธุรกิจสาขา
บริ หารการปฏิบตั ิการและประสิ ทธิ ภาพธุรกิจสาขา
บริ หารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
บริ หารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
Digital Channels and User Experience Design
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
ส่ งเสริ มการตลาดลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
บริ การลูกค้าสัมพันธ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านบริหารความเสี่ ยง
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
กากับการปฏิบตั ิงาน
สิ นเชื่อผูบ้ ริ โภค
พิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจ
บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร
บริ หารนโยบายและควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
พัฒนาสิ นทรัพย์
บริ หารความเสี่ ยงสิ นเชื่อเชิงกลยุทธ์
บริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
กฎหมาย
บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
พิจารณาสิ นเชื่อธุรกิจลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
บริ หารเงิน
ควบคุมทางการเงิน
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านปฏิบัตกิ าร
ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Operational Excellence
ปฏิบตั ิการและบริ การ
ควบคุมด้านปฏิบตั ิการ
จานวนรวมทั้งหมด
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จานวนพนักงาน (คน)
1
18
10
15
4,396
83
4
5
69
5
7
25
73
25
626
1
7
38
115
27
30
140
112
57
84
28
17
20
1
3
17
97
39
1
128
274
34
747
72
8,980
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.5 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2557-2559 พนักงานของธนาคาร มีจานวนทั้งสิ้ น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 8,856 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 9,270 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 8,980 คน

8.7.6 ข้ อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2559
ประเภทคดี

1. กรณี ธนาคารฟ้ องร้องพนักงาน
1.1 เรื่ องการทุจริ ตของพนักงาน
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
1.2 เรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่โดยประมาท
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2. กรณี พนักงานฟ้ องร้องธนาคาร
2.1 เรื่ องสวัสดิการพนักงาน (ที่จอดรถยนต์)
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.2 เรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.3 เรื่ องเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ(โบนัส)
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.4 เรื่ องปรับลดตาแหน่ง
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.5 เรื่ องขอให้แก้ไขผลการประเมินผลงานปี 2549
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว
2.6 เรื่ องขอให้จ่ายค่าทางานวันหยุดพักผ่อนประจาปี
- คดียงั ไม่สิ้นสุ ด
- คดีสิ้นสุ ดแล้ว

จานวนคดี

18
6
12
1
1
25
11
14
4
2
2
2
2
4
2
2
4
4
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สถานะ

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา

อยูใ่ นกระบวนการพิจารณา
ไม่มี
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

8.7.7 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดี ว่าพนักงาน คื อ ทรัพยากรที่ มีค่าและเป็ นกาลังสาคัญที่ จะผลักดันให้ธนาคารบรรลุผลสาเร็ 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
ความเหมาะสมกับการจ่ายของกลุ่มการเงินการธนาคารและให้เกิดความเป็ นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งสู่ องค์กรแบบ “Flat Organization” ซึ่ งจะมีความคล่องตัวในการทา
ธุ รกิ จ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็ นการลดขั้นตอนในการทางาน และทาให้การตัดสิ นใจรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น และ
เพื่ อสนับ สนุ น แนวทางดังกล่ า ว ธนาคารได้ป รั บ เปลี่ ยนเครื่ องมื อในการท างาน และผลตอบแทนให้มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิ ด “Pay for Performance” โดยที่ ธนาคารมีการทบทวนถึงความเหมาะสมในการจ่ายเงิ นช่วยเหลือต่างๆ
เพื่อตอบแทนการทางาน ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้มีการเทียบเคียงกับการจ่ายของกลุ่มการเงิน
การธนาคารเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
โดยที่ ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานพนักงานประจาปี และการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจาปี ตาม
ผลงานประจาปี ในปี 2559 พนักงานของธนาคารทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดื อน ค่าครองชี พ เงินช่ วยเหลื อ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลงาน และผลตอบแทนอื่น เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 7,348 ล้านบาท


เงินช่ วยเหลือประเภทอืน่
ธนาคารช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น กรณี พนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮจั จ์ รวมทั้ง
มอบทุ นการศึ กษาบุ ตรพนักงาน และในกรณี ที่พนักงานหรื อบุ คคลในครอบครัวเสี ย ชี วิต ธนาคารได้จ่ายเงิ นช่ วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้น


กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
ธนาคารและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พพนักงานธนาคารทหารไทย 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 นได้ในอัตราร้อยละ 2-15 ของ
เงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และธนาคารสมทบเงินร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อ
เป็ นเงินก้อนสุ ดท้ายในการยังชีพด้วยความมัน่ คงหลังเกษียณอายุการทางานของพนักงาน


สวัสดิการและผลประโยชน์ เกือ้ กูลอืน่
สวัสดิก ารรั ก ษาพยาบาล ธนาคารจัด สวัส ดิ การรั กษาพยาบาลส าหรั บ พนักงานในรู ป แบบการประกันสุ ข ภาพ
รักษาพยาบาลโดยผ่านบริ ษทั ประกันที่ มีมาตรฐานการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพให้บริ การและคาแนะนาแก่พนักงานให้ได้รับ
ความสะดวกและมีความคล่องตัวในการใช้บริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการรักษาด้านทันตกรรม นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการ
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ตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั พนักงานทุกระดับซึ่ งเป็ นการดูแลสุ ขภาพพนักงานในเชิ งการป้ องกัน โดยในปี 2559 ธนาคารได้
พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้เหมาะกับพนักงานตามกลุ่มอายุ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ ยงของการเกิ ด
โรคที่แตกต่างกัน และความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทางานบางตาแหน่งงานประกอบการพิจารณา รวมทั้ง
จัดให้มีหอ้ งพยาบาลที่สานักงานใหญ่และสานักงานธนาคารที่ อาคารเอไอเอแคปิ ตอลเซ็นเตอร์ มีแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะโรค
หมุนเวียนมาตรวจรักษาและให้คาปรึ กษาปัญหาสุ ขภาพให้กบั พนักงาน นอกจากนั้นยังมีเตียงผูป้ ่ วยรองรับการเจ็บป่ วยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับพนักงานระหว่างการปฏิบตั ิงาน
การทาประกันชี วิต การประกันโรคร้ าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุ คคล และเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการเสนอแผนประกันสุ ขภาพที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของพนักงานแต่
ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกแผนได้เอง เพื่ อให้พนักงานมีความมัน่ คงในชี วิตการทางานกับธนาคาร คุม้ ครองตลอด 24
ชัว่ โมง ทั้งในและนอกเวลาทางาน รวมถึงการจัดทาประกันชี วิตให้กบั พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ เสี่ ยง 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แ ก่ ยะลา ปั ต ตานี นราธิ วาส และสงขลา รวมถึ งเงิ นช่ วยเหลื อเป็ นค่ ารั กษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุ เนื่ อ งจากการ
ปฏิบตั ิงาน
สิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานโดยจัดสวัสดิการสิ นเชื่ อพนักงาน
โดยยึดหลักการให้บริ การ กระบวนการทางานและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคี ยงกับลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งส่ งเสริ มให้
พนักงานยึดมัน่ ด้านวินัยทางการเงิ น นอกจากนี้ ยังให้สวัสดิ การสิ นเชื่ อกรณี พนักงานประสบภัยพิบตั ิ เพื่ อช่ วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบั พนักงานเหล่านั้น
กิจกรรมพนักงาน ธนาคารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ
ประกอบด้วย ชมรมเกี่ยวกับกีฬา พุทธศาสนา และสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็ นการสร้างสมดุลให้กบั การทางานและชีวิตส่ วนตัว
รวมทั้งมีการปรับปรุ งสถานที่ในสานักงานใหญ่เป็ นห้องสาหรับเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
ห้ อ งอาหาร เพื่ อ อานวยความสะดวกให้ กับ พนัก งาน ธนาคารจึ งได้จัด ห้ องอาหารส าหรั บ พนัก งาน ณ อาคาร
สานักงานใหญ่ โดยพนักงานสามารถซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในราคาย่อมเยาและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
8.7.8 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเรี ยนรู ้ของพนักงาน โดยตั้งแต่วนั แรกเมื่อเริ่ มงานกับ
ธนาคาร พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม โครงสร้างองค์กรและระบบงาน
สาคัญ ซึ่ งช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (TMB Core Value – TMB
Way) เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความเป็ นผูน้ า (Leadership Competency)
ที่ สอดคล้องกับค่านิ ยมหลักขององค์กร การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของพนักงานมีจุดประสงค์เพื่ อเสริ มสร้างและเปิ ด
โอกาสให้ พ นัก งานได้แ สดงศัก ยภาพของตนเองอย่า งเต็ ม ที่ นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่ งพัฒ นาผูม้ ี ศ ัก ยภาพสู ง (Talent
Development) อย่างครบวงจร เริ่ มจากการกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การสรรหาผูม้ ีศกั ยภาพสู งจากบุคคลากรภายใน
ธนาคาร การพัฒนาและติ ดตามผลโดยดาเนิ นการร่ วมกันระหว่างทรัพยากรบุคคลและผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพนักงาน
เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยผ่านการมีส่วนร่ วมอย่างใกล้ชิดของผูบ้ ริ หารทุกระดับในบทบาทของ
พี่เลี้ยง (Mentor) นอกจากนั้น ยังมีการเตรี ยมแผนรองรับผูส้ ื บทอด (Succession Plan) ในตาแหน่ งงานสาคัญ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ อง
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สาคัญเพื่ อสร้างความต่อเนื่ องในการปฏิ บตั ิ งาน และป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับคุณภาพในการให้บริ การ ทั้งยังได้
พิจารณาแต่งตั้งกลุ่มผูบ้ ริ หารที่อยูใ่ นแผนนี้ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
ธนาคารถือว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงานดังกล่าว เป็ นการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมที่มีวิทยากรผู ท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม และส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในและระหว่าง
หน่วยงาน
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ เพื่อให้บุคลากร
ของธนาคารเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่กบั การเป็ นผูม้ ีความเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
และส่ งมอบประสบการณ์ที่ดี และมีประโยชน์ให้กบั ลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ และเพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร
 การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
การพั ฒ นาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้ น า (Core and Leadership Competency) ในปี ที่ ผ่านมา ธนาคารได้
พัฒ นาเส้นทางการเรี ยนรู ้ (Learning Roadmap ตามภาพประกอบ) เพื่ อพัฒ นาสมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ าให้กับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ

โดยนาปั จจัยสาคัญๆ คือ พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) ทักษะความชานาญที่จาเป็ น (Required
Skills) และระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่พนักงานแต่ละระดับ
จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา ตลอดจนพิจารณานาวิธีการพัฒนา (Development Methods) ทั้งการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
การเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น การเรี ยนในห้องเรี ยน (classroom training) และ E-Learning เป็ นต้น มาบูรณาการให้การพัฒนาบุคลากรมี
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด สาหรับ Classroom Training ธนาคารได้กาหนดแผนเส้นทางการอบรมให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อ
สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ อย่างยัง่ ยืน และเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานของเราได้พฒ
ั นาสมรรถนะที่ จาเป็ นในด้านต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและมีมาตรฐาน
ในการพัฒนาผูบ้ ริ หารให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของธนาคารที่มุ่งมัน่ ให้บริ การลูกค้า (Focusing on Customer) ธนาคาร
เลือกวิธีการให้พนักงานระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญอาวุโสขึ้นไป ได้มีประสบการณ์ในงานที่ อยู่ต่างสายงานของตนผ่านกิจกรรม First
Hand Day เพื่อเรี ยนรู ้การส่ งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า ได้สมั ผัสและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง นามา
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลดีโดยตรงต่อลูกค้าธนาคาร
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สาหรับการฝึ กอบรมในห้องเรี ยน หรื อ Classroom Training ธนาคารได้กาหนดแผนเส้นทางการอบรมเป็ นมาตรฐาน
ให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่ อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน และเพื่ อส่ งเสริ มให้พนักงานของธนาคารได้พฒ
ั นา
สมรรถนะ หลักและสมรรถนะผูน้ า
การพัฒ นาบุคลากรตามลักษณะงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสู ตรต่ างๆ ตามเส้นทาง
การเรี ยนรู ้แล้ว ธนาคารได้พฒั นาโครงสร้างหลักสู ตร และเนื้ อหารายวิชา เพื่อจัดอบรมพนักงานในหลักสูตรที่จาเป็ นเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สินเชื่ อ การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ ความรู ้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผล
การปรั บปรุ งกระบวนการทางาน จากการที่ ธนาคารได้นาหลักการและแนวคิ ดในการจัดการเพื่อบริ หารคุณภาพ
“Six Sigma” และ “Lean Concept” มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ ธนาคารจึ งได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องเหล่านี้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทัว่ ทั้งองค์กร
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงในการปฏิบัตงิ าน ธนาคารคานึงถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งจะมีผลกระทบทั้ง
ต่อลูกค้า ต่อชื่ อเสี ยงของธนาคารและผูเ้ กี่ยวข้อง จึ งจัดให้มีการอบรมหลักสู ตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning อาทิ Corporate
Operational Risk Management, IT Risk Awareness, Anti Money-Laundering เป็ นต้น ซึ่ งพนักงานของธนาคาร ที่ ปฏิ บตั ิ งาน
อยูใ่ นพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเลือกเวลาเรี ยนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการได้
ในปี 2559 ธนาคารได้จดั อบรมให้แ ก่ พ นักงานเพื่ อพัฒ นาทักษะความรู ้ ในด้านต่ างๆ โดยสามารถจาแนกตาม
จานวนหลักสูตร จานวนรุ่ น และจานวนพนักงานที่อบรม ดังนี้
การจัดหลักสู ตรในปี 2559
การอบรมภายในธนาคาร
การอบรมภายนอกธนาคาร
การเรี ยนรู ้ผา่ นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

จานวนหลักสู ตร
132
183
12

จานวนรุ่ น
489
190
13

จานวนพนักงานที่เข้ ารับการอบรม
16,061
551
8,944

พนักงานได้รับการอบรมโดยเฉลี่ย 30 ชัว่ โมงต่อคน
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการพัฒนา และยกระดับการเรี ยนรู ้ของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคารต่อไป
8.7.9 มาตรการด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ธนาคารได้ให้ค วามส าคัญ ในด้านสวัส ดิ ภ าพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยตระหนักถึ งการปฏิ บัติ ต าม
มาตรการด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด ดังนั้น ธนาคารจึงยึดมัน่ ในการดาเนินการทุกวิธีที่ทาให้เกิด
ความปลอดภัยแก่พนักงานทั้งในรู ปของสถานที่ทางาน สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และอาชี วอนามัยที่ดีต่อสุ ขภาพของ
พนักงาน โดยได้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของธนาคารตามกฎหมาย ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ ทาการ จัดให้มีการฝึ กซ้อมอพยพหนี อคั คี ภยั อย่างน้อยปี ละ1ครั้ ง จัดให้มีการ
ฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคี ภยั จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร
โดยผูต้ รวจสอบอาคารภายนอกตามที่กฎหมายกาหนดทุกปี
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นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ดาเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม ดังนี้
1. ดาเนิ นการปรับปรุ งส่ วนบริ การของพนักงาน ได้แก่ ห้องอาหารธนาคาร ห้องสมุด บริ เวณพักผ่อนและสันทนาการ
ให้มีความสะอาด ได้มาตรฐานอาชี วอนามัย มี การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่ นเป็ นประจาทุ กปี เพื่ อสุ ข ภาพที่ ดี ของ
พนักงานและลูกค้าธนาคาร
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการนามาใช้ซ่ ึ งระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่
ทันสมัยและมีหน้าที่ทางานเสริ มซึ่ งกันและกัน (Integrated security) เพื่อประสิ ทธิ ภาพสูงที่สุดในการรักษาความปลอดภัย
3. บารุ งรักษา ระบบควบคุมความปลอดภัยภายในและบริ เวณโดยรอบอาคาร เช่ น ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ระบบแจ้งเหตุ เพลิ งไหม้ และระบบดับเพลิ งอัตโนมัติ (Fire Alarm and Automatic Extinguisher) ภายในอาคารสานักงาน
ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation Systems) ให้สามารถ
ใช้งานได้ครบถ้วนและตลอด 24 ชม.
4. จัดให้มีการทบทวน แผนรักษาความปลอดภัยกรณี ฉุกเฉิ น อย่างสม่าเสมอ ได้แก่ แผนอพยพพนักงานกรณี ฉุกเฉิ น
แผนการปฐมพยาบาลและจัดส่ งผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ นโดยธนาคารได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการฝึ กซ้อมทุกครั้ง
5. จัดให้มีมาตรการ เครื่ องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด และเครื่ องมือสื่ อสาร ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะทุกชนิ ด การตรวจสอบสิ่ งผิดปกติ หรื อวัตถุตอ้ งสงสัย เป็ นต้น
6. จัดให้มีแผนรองรับกรณี เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่ โดยธนาคารจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ อโรค
ส่ วนบุคคล (PPEs) เพื่อไม่ให้เชื้ อแพร่ กระจายสู่ ลูกค้าและพนักงาน โดยทาการทบทวนแผนการดาเนิ นการกับโรงพยาบาลที่
ทาสัญญาร่ วมกับธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังคงประสานงานกับหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ และบริ ษทั เอกชน เช่ น กองทัพ สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ การไฟฟ้ านครหลวง การประปานครหลวง ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพ ท์และการสื่ อสาร สถานี ตารวจดับ เพลิ ง
โรงพยาบาล และสานักงานเขต เพื่อเตรี ยมพร้อมในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
ทั้งนี้ ธนาคารได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลอัตราการหยุดงานของพนักงานเนื่ องจากเกิดการเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ โดยมี
สาเหตุมาจากการปฏิ บตั ิ งาน ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีการหยุดงานของพนักงานเนื่ องจากเกิ ดการเจ็บป่ วย หรื ออุบตั ิ เหตุจากการ
ปฏิบตั ิงาน
8.7.10 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมี การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล หรื อ ระบบ Human Capital Management (HCM) ในการบริ หาร
จัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้ คือ
 เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลดเวลาสาหรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการให้บริ การงานด้านทรั พ ยากรบุ ค คล โดยระบบสามารถใช้งานได้ง่าย มี ฟั งก์ชัน ที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง ข้อมูลมีความถูกต้อง และทันต่อเวลา ส่ งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้างานในการบริ หารจัดการพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จากฟั งก์ชนั่ การบริ การ
ตนเองของหัวหน้างาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ตอ้ งขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
 เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินงานด้านความร่ วมมือเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรบุคคลได้มากขึ้น ซึ่ งระบบ
สามารถสนับสนุนกระบวนการทางานตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีโมดูลมาตรฐานที่มีการใช้งานดังต่อไปนี้
 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)
 การจัดการเวลาทางาน และการลา (Time and Absence Management)
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การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จึ งได้จดั ให้มีนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้พนักงาน
ธนาคารและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ซึ่ งคณะกรรมการได้ดูแลและติดตาม
ให้พนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตลอดมา
ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิ จการของธนาคารให้สอดคล้องกับ
หลักการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดีส าหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยและองค์การสากลเพื่ อให้
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 ี่
เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ ธนาคารมี การทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุ กปี เพื่ อให้มนั่ ใจว่า
นโยบายยังคงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
คณะกรรมการได้กากับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ธนาคารกาหนด โดยถือเป็ น
ภาระหน้าที่ สาคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนที่ มีหน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ เพื่อนาพาธุ รกิ จของธนาคารให้ดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความมัน่ คงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
หลักการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
1. ธนาคารจะดาเนิ นธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยื น และต่ อ เนื่ อ งภายใต้ว ัฒ นธรรมองค์ ก ร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ว ย ยึ ด ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง (Customer
Centricity) สื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communication) มุ่ งมัน่ สร้ างความส าเร็ จ (High Performance) รู ้ จกั บริ หารความ
เสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
2. ธนาคารจะดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยยึดหลักพื้ นฐานสาคัญ คื อ ความรับผิดชอบต่ อผลลัพ ธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซื่ อสัตย์สุจริ ต (Loyalty) และโปร่ งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการคานึ งถึงผลประโยชน์ สิ ทธิ และความ
เท่าเทียมกันของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งจะเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร
4. ธนาคารจะดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของหน่ วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง
5. ธนาคารจะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
6. ธนาคารจะป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมถึงเป็ นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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7. ธนาคารจะกาหนดกระบวนการปฏิ บตั ิงานที่ รัดกุม มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
8. ธนาคารจะมีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
ทันตามกาหนดเวลา
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติ ดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึ กษาเรื่ องสาคัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจในการอนุ มตั ิ และตัดสิ นใจในนามของคณะกรรมการตามอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
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 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
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
5. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2559)
13/13

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

7/13
8/13

กรรมการ
กรรมการ

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

13/13
13/13

หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2559 นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร เฉพาะครั้งที่ 1/2559 ถึงครั้งที่ 4/2559 นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ลาป่ วย และในการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2559 และครั้งที่ 10/2559 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดย ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ น โดยคาสัง่ ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทบทวนผลการดาเนินงานของธนาคารในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ทบทวน และนาเสนองบประมาณประจาปี แผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการใช้เงินทุน
1.2 ติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร
1.3 ดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
2. ทบทวน และนาเสนอ หรื ออนุ มตั ิ การลงทุ น ขนาดใหญ่ ที่เกี่ ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอานาจที่ ได้รั บ
มอบหมาย
3. ทบทวน และนาเสนอแผนธุ รกิจใหม่ซ่ ึ งเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนการลงทุนในบริ ษทั อื่น
4. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารซึ่ งนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพของธนาคารในอนาคต
5. ติดตามความคืบหน้าการบริ หารแบรนด์และการสื่ อสารขององค์กร
6. ทบทวนผลการดาเนิ นงานของคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEC) และให้คาปรึ กษาแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นที่
เร่ งด่วนหรื อสาคัญ ตลอดจนทบทวนประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้วเห็ นว่ามีความจาเป็ นตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ หรื อดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
)2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนทั้งสิ้ น 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
2. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ (1)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุม
(ณ 31 ธันวาคม 2559)
12/12
12/12

กรรมการ

กรรมการอิสระ

11/11

หมายเหตุ
(1)
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิ ทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายนคร ทองประยูร อนุ มตั ิโดยที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ธนาคารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
โดย นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ ม เดื อนละ 1 ครั้ ง หรื อ ตามที่ จาเป็ น โดยค าสั่ งของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิ จารณาแต่ งตั้งโยกย้าย เลิ กจ้า ง และประเมิ น ผลงานหั ว หน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งาน
(Compliance function)
4. พิ จารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่ อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จารณาให้ความเห็ นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับ ผูส้ อบบัญ ชี ในภารกิ จอื่ นที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์ หรื อ
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Audit-related and other services)
6. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของธนาคาร ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดาเนินการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัย และรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร ในกรณี ที่ คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(2) กรณี ทุจริ ตหรื อข้อบ่งชี้วา่ อาจมีการทุจริ ต หรื อบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อข้อกาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคาร-แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดาเนิ นการแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามรายงานผล การตรวจสอบและ
การสั่งการของธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่ อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ในเครื อ การปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกาหนดขึ้น เพื่อให้บริ ษทั ในเครื อถือปฏิบตั ิรวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
)3) คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล มี จานวนทั้งสิ้ น 4 คน
ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2559)
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
10/12
2. นายฟิ ลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
11/12
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10/12
4. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
11/12
(Mr. Christopher John King)
โดย ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรื อตามที่จาเป็ นโดยคาสั่ง
ของประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านสรรหา
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
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(ข) กรรมการและประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค) ตัวแทนธนาคารในฐานะกรรมการผูแ้ ทน ประธาน หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ในกลุ่ม หรื อกิจการที่ธนาคาร
มีสิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทน
(ง) ผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. กลัน่ กรอง พิจารณาบุคคลสาหรับเสนอชื่อ และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ต่างๆ ตามข้อ 1.
3. เสนอแผนสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. ทบทวนและติ ดตามให้มีการนานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนงานตามข้อ 1. และ ข้อ 3. ไปปฏิ บตั ิ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผล และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบตั ิโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่ม
รวมถึง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดผลตอบแทน เงินรางวัล และเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้าง เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับมติ คณะกรรมการธนาคาร วัฒนธรรม เป้ าหมาย กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การเพิ่ม
มูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว และมีความเหมาะสมเป็ นธรรมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริ หารความ
เสี่ ยงและผลการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละบุ คคล และเที ยบเคี ยงได้กบั อัตราผลตอบแทนในตลาด และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่าย
จัดการ และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2. เสนอจานวนเงิ นค่ าตอบแทนและสวัส ดิ การของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ )
3. อนุมตั ิค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล หรื อเงินชดเชยกรณี การเลิกจ้างของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (หรื อ
ในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ)
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จรรยาบรรณ กฎ ระเบี ยบ และแนวปฏิ บตั ิ 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. เสนอขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่ เหมาะสม ตลอดจนบทบาท
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านเป็ นระยะของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
หน้ าที่อนื่ ๆ
1. ดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาแล้วเห็ นว่ามีความจาเป็ นตามความรับผิดชอบตามที่ กล่าวมาข้างต้น หรื อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
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2. จัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการทางานแก่คณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร ผูถ้ ือหุ ้น และ
สาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

1.
2.
3.
4.
5.

)4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
หมายเหตุ
การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2559)
นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล
ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
11/12
(Mr. Johannes Franciscus Grisel)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
9/12
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
12/12
นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
11/12
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารธนาคาร
12/12
(Mr. Franciscus Gerardus Rokers)
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
บริ หารความเสี่ ยง)
หมายเหตุ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงครั้งที่ 10/2559 นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่าน
ระบบ Skype

โดย นายวรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ และนางสาวอัจฉรา สารสุ วรรณ์ ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง หรื อ ตามที่ จาเป็ น โดยค าสั่ ง ของประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงที่สาคัญ เช่น
ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์และ
ด้านชื่อเสี 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) ทั้งนี้ โดยอยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
1.3 อนุมตั ินโยบายและกรอบงานที่สาคัญเพื่อใช้กากับการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแล
ความเสี่ ยง (Risk Governance) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
2. วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งกลยุทธ์ดงั กล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลได้วา่ ระดับความเสี่ ยงของสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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2.1 อนุ มตั ิ เพดานความเสี่ ยงส่ วนเพิ่มเติ ม (Supplemental Risk Limit) ตามที่ กาหนดไว้ในนโยบายและกรอบงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร รวมถึงประสิ ทธิ ภาพของ
นโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ ยง
2.3 ทบทวนและติดตามความเสี่ ยงทั้งหมด รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน
และการกากับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบตั ิงาน (System)
3. อนุมตั ิการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิในเรื่ องบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งมาตรการในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานเรื่ องที่มีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อดูแลให้การนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ให้คาแนะนาในการพัฒนาและการรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒ นธรรมที่ส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
โดยผ่านทางวิธีปฏิบตั ิ (Procedure) การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิ ของผูน้ า เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
กระทาของตนซึ่ งส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน
6. ให้คาแนะนาในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้
)5) คณะกรรมการสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสิ นเชื่อ มีจานวนทั้งสิ้ น 5 คน ประกอบด้วย
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ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

การเข้ าร่ วมประชุม
)ณ 31 ธันวาคม 2559)
21/21
18/21

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

ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

20/21

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

กรรมการ

17/21

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

กรรมการ

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

20/21

หมายเหตุ
• ในการประชุ มคณะกรรมการสิ นเชื่ อ ครั้งที่ 16/2559, 17/2559, 19/2559, 21/2559 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ร่ วมในการ
ประชุมผ่านระบบ Skype
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 1/2559, 3/2559, 4/2559, 6/2559, 9/2559, 13/2559, 14/2559, 17/2559, 18/2559,
20/2559 นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 18/2559 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype
• ในการประชุมคณะกรรมการสิ นเชื่อ ครั้งที่ 12/2559 นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช ร่ วมในการประชุมผ่านระบบ Skype

โดย นายสุ นทร รักพาณิ ชย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสิ นเชื่อ
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 และไม่ใช่ลูกหนี้ Related Parties หรื อเป็ นกลุ่มลูกหนี้ ที่ไม่เกิน
SLL
2. ทบทวนคาขออนุมตั ิสินเชื่ อเฉพาะเรื่ องสาหรับลูกหนี้ Related Parties หรื อกลุ่มลูกหนี้ ที่เกิน SLL ก่อนนาเสนอเพื่อ
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ทบทวนการตัดสิ นใจอนุมตั ิสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสิ นเชื่อในระดับบริ หาร
4. พิจารณาอนุมตั ิความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อและความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรายการการลงทุนหรื อความผูกพันใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
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)6) คณะกรรมการชุดต่ างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการ (Management) เพื่ อ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยอนุมตั ิ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ ายจัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ เป็ น
ประธาน ประกอบด้วย
1. คณะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มีหน้าที่ ดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กากับดูแลให้มีการทบทวนการดาเนิ นงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ของธนาคาร พิ จารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อขออนุ มตั ิ แผนธุ รกิ จ งบประมาณประจาปี และแผน
อัตรากาลัง รวมทั้งควบคุมจานวนพนักงานให้เป็ นไปตามแผน พิ จารณาและอนุ มตั ิ การลงทุ น โครงการสาคัญต่ างๆ ของ
ธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่ อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 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 ยงที่มใิ ช่ ด้านการเงิน
มีหน้าที่ระบุ วัด และติดตามความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ และความเสี่ ยง
ด้านกฎหมายของหน่ วยงานต่างๆ อย่างครอบคลุม และมัน่ ใจว่าผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ รับผิดชอบมีการดาเนิ นงานอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุม
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)
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
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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) และประเด็นต่างๆ ที่ 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 ธนาคารได้พิจารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ทักษะวิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ และเพศ รวมถึ งคุ ณสมบัติของกรรมการที่ ตอ้ งการสรรหาจะต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการใหม่ในบางกรณี
ธนาคารมีแนวปฏิบตั ิในการสรรหากรรมการดังต่อไปนี้
9.3.1 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มใิ ช่ ผ้ บู ริหาร
1. การสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนัก ดี ว่า กรรมการอิสระมี ส่วนสาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นอิสระให้กบั กรรมการและดูแลจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการจึ งได้กาหนดนโยบายในการพิ จารณาเลื อก
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กรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชี พต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
มีความเที่ ยงธรรมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
สรรหาและกลัน่ กรองผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนดซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่ 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 นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงินเดื อนประจา 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 นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่ นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื 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 ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
ธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ 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

ส่ วนที่ 2 หน้า 103

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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 ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ 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. การสรรหากรรมการที่มใิ ช่ ผ้ บู ริหาร
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกระบวนการคัดเลื อกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อนอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของธนาคารและของทางการ รวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว 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 าตอบแทนและบรรษัทภิ 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 ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
3. การสรรหากรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะพิจารณาถึงความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอ้ งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ และ
พิจารณาผูท้ ี่มีทกั ษะด้านวิชาชี พ คุณสมบัติเฉพาะด้าน และประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาดารง
ตาแหน่ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะจะต้องมี องค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
ทางการ
9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร” ขึ้นไป คณะกรรมการสรร
หา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล จะทาหน้าที่ ในการพิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองคัดเลือกบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม ที่ จะดารงตาแหน่ งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อกาหนดและข้อบังคับของธนาคาร และนาเสนอ
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คณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและข้อบังคับ
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
สาหรับการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริ หาร” ลงมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งตามความเหมาะสม
ธนาคารได้ดาเนินการจัดทาแผนสื บทอดผูด้ ารงตาแหน่งที่สาคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ใน
กรณี ที่บางตาแหน่งได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ชดั เจน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล
จะพิจารณาดาเนินการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าก่อนครบวาระดังกล่าว
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย
ธนาคารกาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย ทั้งในด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์
นโยบาย เป้ าหมาย และการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย รวมถึงการจัดองค์กร
ภายในของธนาคารเพื่อรับผิดชอบดูแลบริ ษทั ย่อยตามความเหมาะสม
9.4.1 กลไกในการกากับดูแล
คณะกรรมการมีกลไกในการกากับดูแลที่ ทาให้สามารถควบคุ มดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยได้กาหนดนโยบาย “การกากับแบบรวมกลุ่ม” (Consolidated
Supervision Policy) ขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้านการบัญชี และการจัดทารายงานทางการเงิ น เพื่ อให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลที่
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 หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย โดยครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและส่ งผลต่ อความมัน่ คงแก่ บริ ษ ทั ย่อย ประกอบด้วย การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด
(Market Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) การบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management) และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ (Credit Risk Management)
3. นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (AntiCorruption Policy)
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายให้บริ ษทั ย่อยต้องดาเนิ นการ
ในด้านต่างๆ ภายใต้จริ ยธรรมทางธุรกิจและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิสอดคล้อง
กับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิ บตั ิ ที่ดี (Best Practice) และสอดคล้องกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของธนาคาร สาหรับนโยบายด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เป็ นการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับธนาคาร
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4. นโยบายด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายและสนับสนุ นให้บริ ษ ทั ย่อยถื อปฏิ บัติเพื่ อให้การด าเนิ นการของบริ ษ ทั 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
5. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อให้บริ ษทั ย่อยถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของธนาคารซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิน ทั้งในด้านของการใช้ชื่อ เครื่ องหมายการค้า และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั ย่อย
6. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
เป็ นการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของตรวจสอบ และสอบทานสิ นเชื่ อ และบทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของธนาคารในการตรวจสอบ ควบคุม
และกากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคาร รวมทั้งบริ ษทั ย่อยมีวฒั นธรรมองค์กรเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและบรรษัทภิบาลที่ดี
9.4.2 การแต่ งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การและการควบคุ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยเป็ นไปอย่ า งรั ด กุ ม ตามนโยบายการก ากับ แบบรวมกลุ่ ม
คณะกรรมการจึงกาหนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของธนาคาร
2. ประธานกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร (กรณี การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จการให้สินเชื่ อหรื อธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้าย
สิ นเชื่อทุกบริ ษทั ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อย จะพิจารณานาเสนอกรรมการผูแ้ ทนจากผูบ้ ริ หารของ
ธนาคาร โดย
4.1 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนใหม่ ให้นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ โดย
ผ่านคณะประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรื อ โดยแนวปฏิบตั ิอื่นที่
คณะกรรมการธนาคารจะกาหนดขึ้นในอนาคต
4.2 การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ ทนเดิม กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระ ให้นาเสนอคณะประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจและการบริ หาร เข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม
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6. กรณี มีกรรมการผูแ้ ทนมากกว่า 1 คน ธนาคารอาจแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการ Lead Director
โดยจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึ นไป เพื่ อเป็ นผูด้ าเนิ นการในการรวบรวม นาเสนอข้อมูลและให้
ความเห็นต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
7. ผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูแ้ ทน สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
8. พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริ ษทั ที่ธนาคารส่ ง
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั
9.4.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมการผูแ้ ทนทุกคนจะไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรู ปที่เป็ นตัว
เงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2. กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับของธนาคาร โดย Lead Director จะทาหน้าที่ร่วมกับกลยุทธ์องค์กร และหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษทั ย่อยที่จะเป็ นผูผ้ ลักดันและถ่ายทอดนโยบายจากธนาคาร
3. ติดตามและควบคุมการดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธนาคาร
และหน่ วยงานที่ กากับดูแลธนาคารกาหนด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่ เกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4. นาเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ผลการดาเนินการของบริ ษทั ย่อยต่อธนาคาร
5. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ มีนยั สาคัญและอาจส่ งผลกระทบต่อธนาคาร
เช่น การเพิ่มทุน/ ลดทุนของบริ ษทั ย่อย การซื้ อขาย/ ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้าน
ธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด/ กฎเกณฑ์ทางการ/ กฎหมายเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
6. ติดตาม รักษาสิ ทธิ ของธนาคาร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
9.4.4 รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษทั ย่ อยต้ องขออนุมตั จิ ากธนาคารก่ อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
1. นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจหรื อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2. การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียน
3. การจ่ายหรื องดจ่ายเงินปันผล
4. การลงทุน/ ขาย ในกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั
5. การขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินการ
6. การลงนามในสัญญาทางธุ รกิจ/ การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดที่มีมูลค่า 15% ของ Net Tangible Asset
7. การเลิกกิจการ/ หยุดพักชาระหนี้/ ล้มละลาย
8. รายการเกี่ยวโยงทั้งกับธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
9. การกูย้ ืมเงิ นที่ มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% ของ NTA และการทาสัญญาค้ าประกันต่อบุ คคลที่ 3 ที่ มีขนาดรายการ
ตั้งแต่ 15% ของ NTA
10. การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand ของกิจการ
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11. เรื่ องอื่นๆ ที่ของบริ ษทั ย่อย กรรมการผูแ้ ทน หรื อ หน่วยงานที่กากับดูแล เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุ รกิจของธนาคาร
และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูแ้ ทนอย่างมีนยั สาคัญ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้ง มีการจัดทาคู่มือการ
ซื้ อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ธนาคารได้กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารลงนามรั บทราบแนวปฏิ บ ัติ ที่ เกี่ ยวข้อง ที่ กาหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุ การบริ ษทั รับทราบเพื่อจัดทาบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารพร้อม
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดือน นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ ซึ่ งอาจมี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงของราคาหุ ้น ธนาคารจึ งได้กาหนดให้ฝ่ายรายงานทางการเงิ นและภาษี เป็ น
หน่ วยงานเดี ยวที่ ทาหน้าที่ ในการนาส่ งงบการเงินและรายงานทางการเงิ นต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ผ่านกระบวนการพิ จารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลา
อันควร
สาหรับแนวทางการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ธนาคารได้กาหนดห้ามพนักงานที่ มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็ น
ประจา หรื อบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาสทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
หลังจากได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ อสาธารณชน และห้ามนาข้อมูลภายในที่ ได้รับเปิ ดเผยแก่ครอบครั วและ/หรื อบุ คคลอื่ น
ตลอดเวลาแม้พนักงานและ/หรื อครอบครัวนั้นๆ จะมิได้ซ้ื อ/ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อจะมิได้ประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตาม
เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรื อเพื่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเหตุการณ์อนั อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารจะทาการกาหนดช่วงเวลาการห้ามซื้ อ/ขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม สาหรับกลุ่ม
คนที่ได้รับข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ นั ๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ กากับการปฏิบตั ิ งานจะทาหน้าที่ สนับสนุ นฝ่ ายจัดการ ในการบังคับใช้และให้มีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัด
ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการกระทาความผิดวินยั และการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน
(Code of Conduct) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชี พ
และปฏิ บ ัติต่อ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ต ามพระราชบัญ ญัติหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
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9.5.2 มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. ธุ รกิ จสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 การใช้
ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อการตกลงทางธุรกิจ
ใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดระเบี ยบเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดวินัยและการกระทาผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี )audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 11,265,675 บาท
- สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญ ชี และสานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
9.6.2 ค่ าบริการอืน่ )non-audit fee)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special
Purpose Audit Engagement) และการตรวจสอบตามวิ ธี ที่ ต กลงร่ วมกั น (Engagement to Perform Agreed-Upon
Procedures) ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชี ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 5,350,000 บาทและจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจานวนเงินรวม 561,000 บาท
- ส านักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญ ชี และส านักงานสอบบัญ ชี
ดังกล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท

9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
ธนาคารมีนโยบายดาเนินธุ รกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ธนาคารมีการบริ หารจัดการที่
มีประสิ ทธิ ภาพ ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่ อมัน่ และความน่าเชื่ อถือต่อ
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในปี 2559 ธนาคารได้ดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดีส าหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพ 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)
ธนาคารตระหนักถึ งความสาคัญในการรั กษาสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิ ทธิ ของตนอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งกาไรของกิ จการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธิ ในการเข้าประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ การแต่งตั้ง
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หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรื่ องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุน
หรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นต้น โดยธนาคาร
จะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมี นโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กกลุ่มทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย นักลงทุ นสถาบันและผูถ้ ื อหุ ้นชาว
ต่างประเทศเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในปี 2559 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันศุกร์ ที่
8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรี ยม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนน
พหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมดังกล่าวนั้น
ธนาคารได้คานึ งถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุ น้ ที่ จะเข้าร่ วมประชุมเป็ นหลัก โดยธนาคารได้ดาเนิ นการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ธนาคารได้แจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนวันประชุ มล่วงหน้า 51 วัน และได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญ
ประชุ มพร้อมเอกสารประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ในส่ วนของ
“นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ” ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุ มล่วงหน้า 35 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 21 วัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายและมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
ในหนังสื อเชิ ญประชุ มมี การนาเสนอถึ งวัตถุประสงค์และเหตุ ผล และความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ ละวาระ
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
สามารถขอรับ เป็ 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 สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้กรรมการ/กรรมการอิสระของธนาคารเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ธนาคารได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม ทั้งนี้ กรณี
ที่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นสามารถ
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้อานวยความสะดวกให้แก่ นกั ลงทุนสถาบัน โดยติ ดต่ อประสานงานกับนักลงทุนสถาบันให้
จัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ดาเนินการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มี
การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ได้แก่ มาประชุ มด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และจัดให้มีการลงทะเบี ยนด้วยระบบ Barcode ที่ มีความรวดเร็ วและ
ถูกต้อง พร้อมจัดทาใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกราย รวมถึงได้อานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่ งผูถ้ ือหุ น้ ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรี ยมพื้นที่จอดรถสาหรับผูถ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ
ในวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 มี ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน
4,016 ราย จานวนหุ ้น 29,258,695,521 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 66.88 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยมี กรรมการ
ธนาคารเข้าร่ วมประชุ มจานวนทั้งสิ้ น 8 คน ประธานกรรมการธนาคารทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม โดยมี ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสิ นเชื่ อ เพื่อทาหน้าที่ช้ ี แจง
และตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านต่างๆ เข้าร่ วม
ประชุม
ก่อนเริ่ มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่างๆ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบอย่างชัดเจน
ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ต่างชาติ
ธนาคารไม่มีการริ ดรอนสิ ทธิ ใดๆ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการศึ กษาสารสนเทศของธนาคาร เช่ น ไม่แจกเอกสารที่ มีขอ้ มูลสาคัญ
เพิ่มเติมในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้า และไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาภายหลังการประชุมเริ่ ม เป็ นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยง รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานให้ความสาคัญกับข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุ น้
โดยได้มีการชี้ แจงข้อซักถามที่ สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนาข้อคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ไปพิ จารณาดาเนิ นการ
ต่อไป
สาหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง ธนาคารได้ดาเนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส โดยมีผแู ้ ทนจากบริ ษทั
วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด คื อ นางสาวธิ ตะวัน ธนสมบัติไพศาล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั กฎหมายภายนอก และ อาสาสมัคร
จากผูถ้ ื อหุ ้น คื อ นายสมชาย ชมสวนสวรรค์ และนายพีระพล เขี ยวพงศ์ ทาหน้าที่ เป็ นสักขี พยานในการตรวจสอบ วิธีการ
ลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ โดยเลขานุการบริ ษทั จะ
เป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนในทุกวาระ
เลขานุการบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสรุ ปสาระสาคัญของแต่ละวาระการประชุม ข้อซักถามของ
ผูถ้ ือหุ ้น คาชี้ แจงของคณะกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ตลอดจนมติ ที่ประชุ มพร้อมคะแนนเสี ยงอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เสร็ จสิ้ น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 8
เมษายน 2559 เวลา 22:05 น. ในวันเดียวกัน โดยมติ ดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทารายงานการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่ อกรรมการที่ เข้า
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ร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุ ม คาชี้ แจงที่ เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรื อข้อคิ ดเห็ นโดยสรุ ป ส่ งตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และ
หน่วยงานทางการที่ เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ ม พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งธนาคารได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
อย่างเป็ นระบบ
ธนาคารได้จดั ให้มีการบันทึ กภาพบรรยากาศการประชุ มในรู ปแบบ DVD เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ ได้เข้าร่ วมประชุ ม
สามารถติดตามการประชุมได้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ สนใจให้สอบถามได้ที่ธนาคาร
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายเพื่ อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเท่ าเที ยมกันทั้งผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและเสมอภาค
โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
สิ ทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
ธนาคารได้แ ต่ งตั้งให้บริ ษ ทั ศู นย์รับ ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการเกี่ ยวกับ งานทะเบี ย น
หลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการการซื้ อ ขาย หรื อโอนหุน้
สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไรของธนาคาร
ธนาคารได้จดั สรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปของเงินปั นผล ซึ่ งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนั้น ธนาคารคานึ งถึงการ
สร้างความเจริ ญเติบโตของผลการดาเนิ นงานที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคาร
อย่างเต็มที่ รวมถึงความเพียงพอของเงิ นกองทุนและการจัดสรรเงินสารองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่ อนไขต่างๆ ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงานอย่ างสมา่ เสมอและทันเวลา
ธนาคารได้ดูแลผูถ้ ือหุ น้ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วนนอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ให้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มแก่ ผถู ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกัน ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่
สามารถมาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมแทนตนได้ หรื อมอบฉันทะให้
กรรมการ/ กรรมการอิสระของธนาคารซึ่ งไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุ มเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนได้ดว้ ยเช่นกัน
สิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารให้สิทธิ การออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือ หุ น้ ถืออยู่โดยหนึ่ งหุ น้ มี
สิ ทธิ เท่ากับหนึ่ งเสี ยง การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้าง
มากเป็ นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณี ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสี ยง ธนาคารจัดให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนแบบ 3 ช่ อง คื อ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่ อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงได้ตามที่ ตอ้ งการ
ธนาคารได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงและดาเนิ นการนับคะแนนด้วย
ระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยง
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ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสี ยงเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และจานวนบัตร
เสี ย รวมทั้งธนาคารได้บนั ทึ กมติ ที่ประชุ มตามผลคะแนนของการออกเสี ยงในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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 2559 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 เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็ 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 าสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ทุกครั้ง ธนาคารกาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบ
บัญชี เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยธนาคารได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งรวมทั้ง
ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่ งเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์
และดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพื่อป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่อยู่ในตาแหน่งหรื อสถานะที่มีโอกาส
ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของธนาคาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคานิ ยามที่ทางการกาหนด ไปกระทาการแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การซื้ อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป การนาข้อมูลหรื อความลับ
ของธนาคารและ/หรื อลูกค้าไปใช้ในการทาธุรกิจแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้าของธนาคาร การหาประโยชน์จากอานาจ
หน้าที่ในทางมิชอบ
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 อเที ยบเท่าในหน่ วยงานควบคุมทางการเงิ น วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิ น และบริ หารเงิ น รวมทั้งบุคคลที่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกาหนด มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทั้งของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
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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 หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ 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 2559 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 ือหุ น้
และการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกาไร ตลอดจนสิ ทธิ ในการรับทราบ
ข้อมูล ผลการดาเนินงาน และข่าวสาร สาคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สม่าเสมอและทันเวลา
แนวปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคานึ งถึงการสร้างความ
เจริ ญเติบโตของผลการดาเนิ นงานที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้งในรู ปของมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มสู งขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมและน่าจูงใจ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ” และ “การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน”
นโยบายต่ อพนักงาน
ธนาคารดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
สู งสุ ด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ เหมาะสมยุติธรรมเพื่ อให้พ นักงานทุ กคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การงานโดยได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความ
สุ ภาพและให้ค วามเคารพต่ อความเป็ นปั จเจกชน จัด ให้มี ส วัส ดิ การและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ดี มี การกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุ กคนอย่างทัว่ ถึ ง การว่าจ้าง
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แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารได้ดูแลให้
มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธนาคาร
แนวปฏิ บัติต่อพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
ในสถานที่ ทางานและให้การเอาใจใส่ ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึง เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจาห้องพยาบาลตลอด
ทุ กวันที่ อ าคารส านักงานใหญ่ และส านักงานธนาคารที่ อาคาร AIA Capital Center โดยจะมี แพทย์เข้ามาเพื่ อตรวจรั กษา
พนักงานที่ เจ็บป่ วยทุ กวัน การจัดให้มีส วัส ดิ การค่ ารั กษาพยาบาลแก่ พ นักงาน (กรณี ผูป้ ่ วยนอก) ที่ เข้ารั กษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน จัด
ให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพแบบ Employee's Choice เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชีวิต
การทางาน การทาประกันชี วิตกลุ่ม การทาประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และการทาประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่าง
เดินทางต่างประเทศในธุ รกิจของธนาคาร จัดให้มีสวัสดิการเงินกูป้ ระเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
พนักงาน รวมทั้งสิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น
ธนาคารได้มีการพัฒ นาศักยภาพของพนักงานอย่างต่ อเนื่ อง ด้ว ยการจัด ฝึ กอบรมอย่างสม่ าเสมอในทุ กระดับซึ่ ง
แบ่งเป็ นการฝึ กอบรมทั้งในด้านธุ รกิจธนาคาร ด้านวิชาชี พที่ ตนเองสังกัด ด้านภาวะผูน้ าและการทางานร่ วมกัน โดยการจัด
อบรมภายในธนาคารผ่านห้องเรี ยน (Classroom Training) การอบรมผ่านระบบสื่ อดิจิทลั (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 กอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านระบบสื่ อดิจิทลั (E-Learning)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั ิต่อพนักงานได้ภายใต้หวั ข้อ “ผลตอบแทนของบุคลากร” “การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล” และ “มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน”
นโยบายต่ อลูกค้ า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริ การโดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริ การ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ นอย่างดี ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลกู ค้า
แนวปฏิ บัติต่อลูกค้ า
ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่ งประกอบด้วยค่านิ ยม 5 ประการ คื อ การยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
การสื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง การมุ่ งมัน่ สร้ างความส าเร็ จ การรู ้ จกั บริ ห ารความเสี่ ย ง และการยึด มัน่ ในความถูกต้อ งให้แ ก่
พนักงานเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมุ่งเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มีการทางานไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมธนาคารซึ่ งช่วยลดความยุ่งยาก
ในการทาธุรกรรมทางการเงินและช่วยให้ลูกค้าเชื่อมโยงเครื อข่ายสังคมและธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทีเอ็มบี ทัช โม
บายแอพ ซึ่ งเป็ นโมบายแอพพลิเคชันที่ ช่วยให้ทุกธุ รกรรมทางการเงินเป็ นเรื่ องง่าย สะดวกสบาย พร้อมระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในการใช้งาน ซึ่ งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้
เป็ นอย่างดี ธนาคารยังได้พฒ
ั นาระบบบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับลูกค้าธุ รกิจ หรื อ TMB Business Click ให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้ น ด้วยการเพิ่ มฟั งก์ชั่นการโอนเงิ นต่างธนาคารผ่านระบบ SMART และ BAHTNET เพื่ ออานวยความสะดวกให้
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ลูกค้า สามารถบริ หารจัดการการเงิ นได้ครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริ การค้ าประกันทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ TMB
e-Guarantee ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการประมูลงานภาครัฐฯ ด้วยการดาเนิ นการออก หรื อการยกเลิก
การค้ าประกันได้ทนั ที เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ของรัฐบาล ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถ
ทารายการขอค้ าประกันได้อย่างสะดวก ได้ขอ้ มูลครบถ้วนและดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างต่อเนื่ อง โดยไม่จาเป็ นต้องเดิ นทางมา
ติดต่อธนาคาร
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
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิ กโดยตรงของครอบครัว ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการจัดซื้ อและ
การจัดจ้างไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมร่ วมเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็ น พนักงาน กรรมการ หุ น้ 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 พ นักงานจัดหาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องรวมถึ งสมาชิ 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 ี่ เกี่ ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิ ดเผยรายชื่ อผูร้ ่ 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
แนวปฏิ บัติการคัดเลือกคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่คา้ ธนาคารจะไม่เลือกคู่คา้ ที่เป็ นนายหน้า แต่จะเลือกคู่คา้ ที่เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูแ้ ทนจาหน่าย
หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายช่วง ซึ่ งมีสินค้าหลักเป็ นของตนเอง ควบคู่กบั การพิจารณาปัจจัยที่สาคัญ ประกอบด้วย ประเภทของสิ นค้า
และบริ การ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่ผ่านมา สถานะทางการเงิ น ประวัติการดาเนิ นกิ จการ ความน่ าเชื่ อถือและ
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ประสบการณ์ ของผูบ้ ริ หาร และความปลอดภัยในข้อมูลและสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารให้ความสาคัญแก่ คู่คา้ ที่ มี
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และคู่คา้ ที่ได้รับใบรับรองจากแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(Collective Action Coalition: CAC) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคู่คา้ ด้วย
กันเองและกับพนักงานธนาคารด้วย
นโยบายต่ อเจ้ าหนี้
ธนาคารมีนโยบายรักษาและปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ทั้งในเรื่ องเงื่อนไข ค้ า
ประกัน การบริ หารเงิน การไม่ผิดนัดชาระหนี้ และเรื่ องอื่นใดที่ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ ธนาคารจะต้องชาระคืนเงินกูแ้ ละ
ดอกเบี้ ยให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา และปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง
อย่างเคร่ งครัดโดยไม่ใช้เงินกูย้ ืมไปในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
แนวปฏิ บัติต่อเจ้ าหนี ้
ธนาคารได้ดาเนิ นธุ รกิจบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เจ้าหนี้ มีความมัน่ ใจในฐานะ
ทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้ ที่ดีของธนาคาร ธนาคารยังมี การรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงิ นของ
ธนาคารให้แก่ เจ้าหนี้ ดว้ ยความถูกต้อง ครบถ้วน และซื่ อสัตย์อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้บริ หารเงิ นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง และมีการบริ หารสภาพคล่องที่ดีเพื่อเตรี ยมพร้อมในการชาระหนี้ คืนให้แก่เจ้าหนี้
อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
นโยบายต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารมี นโยบายปฏิ บัติต่อคู่แข่ งทางการค้าโดยดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบกติ กาของการแข่ งขันที่ เป็ นธรรม บน
พื้นฐานการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา ซื่ อสัตย์สุจริ ต ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ทาลาย ทาให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน
หรื อจากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
แนวปฏิ บัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่ น การให้
สิ นบนหรื ออามิสสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรื อไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายต่ อผู้ลงทุน
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดเวลาหรื อ
ตามเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิ บัติต่อผู้ลงทุน
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส”
นโยบายต่ อหน่ วยงานทางการ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ธนาคารมี น โยบายปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ บังคับ และระเบี ย บของ
หน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด และให้ค วามร่ วมมื อต่ อหน่ วยงานทางการเป็ นอย่างดี เช่ น การปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
นโยบายต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารมีนโยบายดาเนิ นธุ รกิ จควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และสนับสนุ น
ช่ ว ยเหลื อ ในกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพของสั งคมและสิ่ งแวดล้อ มอย่า งยัง่ ยื น รวมทั้งการสร้ า ง
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ความสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนที่ สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุ มชนโดยรอบ ธนาคารได้จดั งบประมาณส่ วน
หนึ่งจากรายได้ของธนาคาร เพื่อดาเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวปฏิ บัติต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการปฏิบัตติ ามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม 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 บัติ เรื่ องการปฏิ บัติ ต ามหลักสิ ทธิ มนุ ษ ยชนสากลไว้ใ น
จรรยาบรรณพนักงาน
แนวปฏิ บัติในการไม่ ล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความสุ ภาพ เคารพ ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่
ไม่เหมาะสมหรื อล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนโดยการเลือกปฏิบตั ิท้ งั คาพูดและการกระทา เพราะความแตกต่างเรื่ องถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจ
หรื อสังคม
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา กระทาการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์
หรื อทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารมีการกาหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้
ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงานเพื่ อป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่เกี่ ยวข้องกับการ
ทางาน
แนวปฏิ บัติการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
ในการปฏิ บัติ งานด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพัฒ นาระบบงาน การจัด หาโปรแกรม และการจัด หาอุป กรณ์
เทคโนโลยี ธนาคารได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ และรองรับความถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ตลอดจนพร้อมรับการตรวจสอบโดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รวมถึงการดูแลมิให้พนักงานทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่า
จากสาเนาหรื อต้นฉบับทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อนาโปรแกรมที่มิใช่ลิขสิ ทธิ์ ของธนาคาร/ ไฟล์ EXE/ เพลง/ เกมส์/ ลิงค์อื่นๆ
ที่ติดตั้งได้ทนั ที มาใช้ภายในธนาคารโดยเด็ดขาด
นโยบายการป้ องกันการทุจริต การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการรับสิ นบน
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในธนาคาร การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการ
รับสิ นบน ธนาคารมีการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความ
เสี ยหายที่เกิดจากการกระทาทุจริ ต เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตใน
ธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้มีมาตรการป้ องกันมิ ให้บุค คลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็ นเครื่ องมื อในการกระทาความผิด ทาง
กฎหมาย รวมถึงธนาคารมีมาตราการป้ องกันคุม้ ครองผูท้ ี่ปฏิเสธหรื อผูแ้ จ้งการกระทาการทุจริ ต ให้ได้รับความปลอดภัยจาก
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การถูกคุกคาม ปองร้าย ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่มขู่ เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (Anti
Fraud Policy) และ TMB Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ FTC) Policy เป็ นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสาคัญในการห้ามให้หรื อรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจ หรื อการห้ามจ่ายสิ นบนใน
การตกลงธุ รกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยธนาคารมีการจัดทานโยบายการให้ของขวัญ เลี้ยงรับรอง และต่อต้านการ
ให้สินบนเพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยธนาคารได้รับประกาศนี ยบัตรการรับรองในฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของจากโครงการแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรื อ CAC
ธนาคารจัดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่ มีการดาเนิ นธุ รกิจที่ โปร่ งใสปราศจากการคอร์ รัปชัน่ และธนาคารได้กากับดูแลให้กรรมการ
และพนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย สร้างความตระหนักถึง
การมีส่วนร่ วมที่จะรับผิดชอบในการป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ มิให้เกิดขึ้นภายในธนาคาร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ ปราศจากการคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการดูแลและให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่ ปฏิเสธหรื อแจ้งเบาะแส
การกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งมาตรการป้ องกันคุม้ ครองให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปองร้าย ถูก
ลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อข่มขู่
ธนาคารกาหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การกากับดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ของธนาคาร
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดการดาเนินงาน การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือการร้ องเรียน
ธนาคารมีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวกับการร้องเรี ยนของพนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสาร แจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ในกรณี ที่พบเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
เช่ น การปฏิ บตั ิ ผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรั พย์สิน การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น การถูก
ละเมิดสิ ทธิ และเรื่ องต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
ธนาคารจัดช่องทางเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนได้สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงดูแลให้มีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อข้อร้องเรี ยนได้
ถูกส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ ว และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการแจ้งกลับให้ผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนทราบถึงการดาเนินการของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย
ถูกลงโทษ ลดตาแหน่ง หรื อการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
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นโยบายการดูแลความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ธนาคารมี ความเข้มงวดในการดูแลรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรื อ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่ า งกัน ซึ่ งในการพิ จ ารณาการท ารายการระหว่ า งกัน ที่ ส าคัญ จะต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการ และต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีการพิจารณารายการ
เหล่ านี้ เสมื อ นเป็ นการท ารายการที่ กระท ากับ บุ ค คลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่ งผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ยในรายการใดจะไม่
เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับพนักงาน เพื่อให้การ
ทาธุ รกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการที่
เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (Annual Report)
นอกจากนี้ ในการพิ จารณาวาระที่ มีกรรมการท่ านหนึ่ งท่ านใดในคณะกรรมการมี ส่วนได้เสี ย ธนาคารกาหนดให้
กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสี ยของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
นโยบายการควบคุมภายใน
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสม และเพี ยงพอ มี การประเมิ นระบบการควบคุ มภายในของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ ง
ธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่างๆ เพื่ อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการตรวจสอบของธนาคารมี
ความครอบคลุมในทุกๆ ด้านทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริ หาร การดาเนิ นงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี จึงมัน่ ใจได้ว่า
ผลประโยชน์ของธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตระหนัก ถึ งข้อ ประพฤติ ป ฏิ บัติ ที่ ดี งามเพื่ อ รั ก ษา ส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ และชื่ อ เสี ย งของธนาคาร
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
ธนาคารมี การเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิ นและที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ นที่ 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
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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
ธนาคารในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงข้อมูลการถือ
ครองหลักทรั พ ย์ธนาคารของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงาน
ประจาปี
ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน
ธนาคารให้ความสาคัญต่ อการบริ หารความสัมพันธ์ กบั นักลงทุ นทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอ โปร่ งใส และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลสารสนเทศ
ของธนาคารที่ เปิ ดเผยให้แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้พบปะกับนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้ แจงผลการดาเนิ นงานรายไตรมาสและรายปี
ตลอดจนเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิ ด
ความเชื่อมัน่ ต่อการดาเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้จัด ให้ มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ นั ก 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 วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-2991178 โทรสาร 02-299-1211หรื อเว็บไซต์ธนาคารที่ www.tmbbank.com หรื อหากต้องการสอบถามข้อมูลผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ติ ดต่อได้ที่หน่ วยงานบริ การคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุ ้น บรรษัทภิ บาล ชั้น 28 สานักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2729 โทรสาร 02-299-2758
ในปี 2559 ธนาคารนาเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน อย่างสม่าเสมอตามแผนงาน ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบการเข้ าพบ
จานวนครั้ง จานวนบริษทั
จานวนราย
การเข้าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว (One-on-one Meeting)
40
61
78
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
7
150
166
(Analyst and Group Meeting)
การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน
4
34
39
(Investor Conference and Non-deal Roadshow)
รวม
51
245
283
เว็บไซต์ ของธนาคาร
ปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ วที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ธนาคารจึงดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธนาคาร
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ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ธนาคารกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการที่ มีความหลากหลาย (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
โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร โดยบางกรณี ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ใน
การสรรหากรรมการใหม่
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยในจานวนที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุ นกาหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมี คุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่
ธนาคารกาหนด ซึ่ งเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการธนาคารปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านจาก
หลากหลายสาขา 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 ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิ เศษเพิ่ มเติ มตามความจาเป็ น ธนาคารจัดส่ งกาหนดการประชุ มทั้งปี เป็ นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ ละคนได้รับทราบ
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและเห็นชอบเรื่ อง
ต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ธนาคารจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทา
การก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจข้อมูลในเรื่ องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า
โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรื อข้อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ ายจัดการได้ การ
ประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวนาเข้าสู่วาระการประชุมการประชุมดาเนิ นไปตามระเบียบ
วาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
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โดยการออกเสี ยงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็ นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะ
สรุ ปเป็ นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น และจะไม่
ออกเสี ยงใดๆ
เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูด้ ู แ ลการจัด ท ารายงานการประชุ ม การจัด เก็บ เอกสารอย่า งเป็ นระเบี ย บเพื่ อ การ
ตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่ งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทั้งนี้ สามารถดูการเข้า
ประชุ ม ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยได้ในหัว ข้อ “การประชุม คณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย”
การประชุมระหว่ างกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิสระได้มีการจัดสรรเวลาเพื่อประชุมร่ วมกันโดยปราศจากการมีส่วนร่ วม
ของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ
การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการอิสระ
ในระหว่างปี กรรมการอิสระมี โอกาสประชุ มระหว่างกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย เพื่ อ
อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยูใ่ นความสนใจและนาผลการหารื อมาสรุ ปให้คณะกรรมการรับทราบ
การแบ่ งแยกตาแหน่ งและการถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ธนาคารกาหนดให้ป ระธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะต้องมิ ใช่ บุ คคลเดี ยวกันเพื่ อป้ องกันมิ ให้เกิ ด
สถานการณ์ ที่บุ 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 ห าร) จะไม่ เป็ นพนักงานของธนาคารและไม่ มี ส่ วนร่ 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
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารกาหนดจานวน
บริ ษ ทั ที่ กรรมการแต่ ละคนจะไปด ารงต าแหน่ งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ส านักงาน 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 อย่างใด
อย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั อื่นได้อีกไม่เกิ น 3 กลุ่มธุ รกิ จ ทั้งนี้ การเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริ ษทั หากเป็ นบริ ษทั ที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นบั แต่ละบริ ษทั เป็ นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการต้องเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกาหนดของทางการ
และระเบียบของธนาคาร
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การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะปฏิ บัติ งานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ ได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการธนาคารให้ด ารง
ตาแหน่งในบริ ษทั อื่นได้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและผูน้ าของคณะกรรมการ โดยทาหน้าที่
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารเพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งเป็ นผูม้ ีเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ าย
เท่ากัน
บทบาทหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารมี บทบาทหน้าที่ ในการด าเนิ น กิ จการธนาคารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และกากับดูแลการ
ดาเนินงานของธนาคารให้เป็ นไปอย่างราบรื่ นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผู ้
ที่มีความรับผิดชอบสูงสุ ดต่อการดาเนินงานของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จและการแข่งขัน คณะกรรมการธนาคารมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจของธนาคารเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจของธนาคารสามารถ
น าไปปฏิ บัติ ไ ด้จ ริ ง มี ค วามคล่ อ งตัว และปรั บ เปลี่ ย นได้ต ามสถานการณ์ ภ ายใต้ธุ ร กิ จ การเงิ น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคาร
ไปปฏิ บ ัติอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้วยความโปร่ งใส ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอี ยดในหัวข้อ “คณะกรรมการ
ธนาคาร”
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการได้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติ ดตาม กากับดูแล หรื อพิจารณาศึ กษาเรื่ องสาคัญๆ ของ
ธนาคาร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีบทบาท หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบเป็ นไปตามข้อ กฎหมายที่ ก าหนดและแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี (Best Practice) ทั้งนี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้อ
“เลขานุการบริ ษทั ”
ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่ าตอบแทนกรรมการที่ เป็ นธรรมอยู่ในระดับ ที่
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 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
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โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ี บทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกากับดูแลการดาเนิ นงานของธนาคารให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย และทาให้ธนาคารมี ผลการดาเนิ นงานที่ แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน คณะกรรมการได้พิจารณาให้โบนัสแก่
คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของธนาคาร และเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาโบนัสและนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้ธนาคาร
เปิ ดเผยโบนัสกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกาหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
และรายงานประจาปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ สะท้อ นถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นในปี ที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินที่ ได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการสรรหาฯ และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการธนาคารเพื่อการประเมินผล
หลักเกณฑ์ การประเมินผล
หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น จะครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ างๆ ประกอบด้ว ย โครงสร้ างของคณะกรรมการ การประชุ ม
คณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสิ นเชื่อ)
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Self-Assessment)
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารที่ ได้รับมอบหมายให้ดารง
ตาแหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง กรรมการธนาคารคนอื่นๆ (โดยสมัครใจ) และผูบ้ ริ หารของธนาคารที่ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็ นรายคณะ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (การประเมินตนเอง) จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
4. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย
5. ให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านต่างๆ ร่ วมประเมินในมุมมองของฝ่ ายจัดการ
การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นในการให้ความรู ้ แก่ กรรมการในการทาหน้าที่ กรรมการธนาคาร 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
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ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรื อการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกากับดูแล
โดยธนาคารเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ธนาคารได้ดู แลให้ฝ่ายจัด การจัด หลักสู ต รอบรมภายในของธนาคารให้แก่ กรรมการเพื่ อเพิ่ มพูนความรู ้ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พานักอยูใ่ นประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมใน
หลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรรมการจากต่ างประเทศ ซึ่ งเที ยบเคี ยงได้กบั หลักสู ตรของสมาคม IOD อี กทั้ง
สนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
ในกรณี ที่ธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารได้จดั เอกสารและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึง การจัดปฐมนิ เทศ แนะนาลักษณะธุ รกิ จ และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร กฎระเบี ยบ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ พร้อมจัดให้มีการพบปะกับผูบ้ ริ หารธนาคารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูล
การดาเนินธุรกิจของธนาคารในรายละเอียด
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสาร
และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใน
รู ปแบบของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการในเรื่ องต่างๆ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
 การให้ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับธนาคารและธุ รกิ จธนาคาร ได้แก่ ประวัติธนาคาร เอกสารสาคัญธนาคาร ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของธนาคาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ งบการเงิน โครงสร้างธุ รกิ จ โครงสร้างการจัดการ วาระการดารงตาแหน่ ง
และค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้น
 การให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ กฎ ระเบี ย บ และข้อ พึ งปฏิ บัติ ข องกรรมการ ได้แ ก่ กฎระเบี ย บทางการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ สรุ ปข้อควรระวังที่สาคัญและข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดีสาหรับกรรมการ ข้อเตือนใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดสาหรับกรรมการ เป็ นต้น
 การจัด ให้มีการพบปะหารื อกับ ผูบ้ ริ หารของธนาคาร เพื่ อสอบถามข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับการด าเนิ นธุ ร กิ จของ
ธนาคาร
การฝึ กอบรมกรรมการ
ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ ธนาคารสนับสนุ นให้กรรมการเข้าอบรมใน
หลักสู ตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (สมาคม IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร
Director Certification Program (DCP) และหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสู ตรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการหรื อการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยธนาคาร
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปั จจุบนั กรรมการธนาคารผ่านการอบรมหลักสู ตร DCP จานวน 6 คน และผ่านการอบรม
หลักสู ตร DAP จานวน 2 คน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั หลักสู ตรภายในธนาคารให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
สาหรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ ไม่ได้พานักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรรมการจากต่ างประเทศ ซึ่ งเที ยบเคี ยงได้กบั หลักสู ตรของสมาคม IOD รวมทั้งธนาคารยังสนับสนุ นให้เข้า
อบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน
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ในปี 2559 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการ
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

หลักสู ตรอบรม
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 26/2016)
 Ethical Leadership Program (ELP 4/2016)
 Directors Certification Program (DCP 229/2016)
 Board that Make a Difference (BMD 1/2016)
 Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016)

แผนสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหาร )Succession Plan)
ธนาคารก าหนดให้ มี ก ารจัด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ผู ้บ ริ ห าร เนื่ อ งจากการด าเนิ น การจัด ท าแผนดัง กล่ า วเป็ 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

ธนาคารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของพนักงาน และการดาเนิ น
ธุ รกิ จอย่างรับผิดชอบต่ อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผูล้ งทุ น
หน่วยงานทางการ รวมทั้งสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้ได้รับการปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร
สังคมรอบข้างและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
10.1 นโยบายการความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารมีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจที่ นาไปสู่ การเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิจโดยให้ความสาคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าร่ วมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของธนาคาร ตามหลักการ 8 ประการ
ของธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการเพือ่ ความเป็ นธรรม
ธนาคารให้ความสาคัญยิ่งต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม ตามที่กาหนดไว้ในนโยบาย เรื่ อง การกากับดูแลกิจการ
ในหมวดบทบาทผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งคณะกรรมการได้ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู ้
มี ส่ ว นได้เสี ย ได้รับสิ ท ธิ อย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และเหมาะสม ธนาคารจัดให้มีร ะบบการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้าและ
ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่ อนไขสัญ ญาที่ ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยหลักการแข่ งขันที่ เป็ นธรรมและมี จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุ จริ ต
ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึ กอบรม
เพื่ อ เพิ่ มความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่ พ นักงานในการโยกย้ายตาแหน่ งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน และมี การกาหนดผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมเที ย บเคี ย งได้กับ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน รวมทั้ง
เสริ มสร้างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีข้ ึนในองค์กร
2. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ธนาคารตระหนักดีวา่ การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นสาเหตุสาคัญต่อการทาลายความเชื่ อมัน่ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อการดาเนินธุรกิจ
ตลอดจนส่ งผลให้ธนาคารต้องสูญเสี ยผลประโยชน์ หรื อมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ธนาคารจัดให้
มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และธนาคารได้กากับดูแลให้
กรรมการและพนักงานตามปฏิบตั ิ นโยบายอย่างเคร่ งครัด มีบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยธนาคาร
มีมาตรการดูแลและให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่ปฏิเสธหรื อแจ้งเบาะแสการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้าง
ความตระหนักถึ งการมี ส่ ว นร่ วมที่ จะรั บ ผิ ด ชอบในการป้ องกัน และต่ อต้านการคอร์ รัป ชั่น มิ ใ ห้เกิ ด ขึ้ น ภายในธนาคาร
ตลอดจนสร้างวัฒ นธรรมองค์กรที่ ปราศจากการคอร์ รัปชั่น และทาให้มนั่ ใจว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่ มีการดาเนิ นธุ รกิ จที่
โปร่ งใสปราศจากการคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ของพนักงาน และธนาคารไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษย์ชน (Human Rights) ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของ
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ธนาคารโดยการเลือกปฏิ บตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา อายุ
การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักถึ งคุ ณ ค่ าของทรัพยากรบุ คคลที่ มีต่อการขับเคลื่ อนธุ รกิ จของธนาคารและการสร้างประโยชน์ให้สังคม
ธนาคารจึงมุ่งคัดเลือก พัฒนา ส่ งเสริ ม และรักษาไว้ซ่ ึ งพนักงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารบรรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นเหมาะสม เป็ นธรรม
แก่ พ นักงาน การจัดให้มีระบบการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลในเรื่ องการแต่ งตั้ง โยกย้าย รวมถึ งการให้เงิ นโบนัส และการ
ลงโทษที่ชดั เจน การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ รวมทั้งมีการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ค วามส าคัญ กับ ความพึ งพอใจสู งสุ ดและความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าที่ มีต่ อธนาคาร ธนาคารมุ่ งเน้นการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์อย่างโปร่ งใส มีคุณภาพ และให้บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้า โดยคานึ งถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ ไม่เป็ นธรรม และดูแลการปฏิ บตั ิตามข้อตกลงที่ ได้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ด้วย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเอาใจใส่ อย่างสม่าเสมอ
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มและปลุกจิตสานึ กให้กบั ชุมชนและสังคมทัว่ ประเทศผ่านกิจกรรม
“เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน” รวมถึงการให้ความช่วยเหลือโครงการทางสังคมต่าง ๆ ผ่านโครงการไฟ-ฟ้ า โดยมูลนิธิทีเอ็ม
บี เพื่อสร้างโอกาสและส่ งเสริ มให้เยาวชน รวมทั้งสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ปรัญชา “Make THE
Difference”
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารให้ความสาคัญในการมีส่วนช่ วยดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ทั้งจากการวางนโยบายด้านสิ นเชื่ อที่ มีความระมัดระวังถึง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และการบริ หารจัดการด้านอาคารและสถานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ
สอดคล้องตามหลักการของ United Nation Global Compact (UNGC)
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารส่ งเสริ มให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
ดาเนิ นงาน ส่ งผลให้เกิ ดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
จากหลักการทั้ง 8 ประการที่กล่าวมา สามารถสรุ ปการดาเนิ นการตามหลักการที่เน้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธนาคารแต่ละกลุ่ม
ได้ ดังนี้
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หลัก 8 ประการ
/ ผู้มีส่วนได้ เสีย
ผูถ้ ือหุ้น
พนักงาน
ลูกค้า
คู่คา้
เจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า
ผูล้ งทุน
หน่วยงานทางการ

การประกอบ
กิจการด้วย
ความเป็ นธรรม







การต่ อต้ าน
การทุจริต
คอร์ รัปชั่น
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การเคารพ
สิทธิ
มนุษยชน

การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่าง
เป็ นธรรม





ความ
รับผิดชอบต่ อ
ผู้บริโภค


การร่ วม
พัฒนาชุมชน
หรือสังคม





การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและ
เผยแพร่ นวัตกรรม














10.2 รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานประจาปี พ.ศ. 2559 เพื่อเปิ ดเผยการดาเนิ นการของธนาคารที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุมการดาเนิ นงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
31 ธันวาคม 2559 ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งกาหนด
หลักการไว้จานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย
1. การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
10.3 รายละเอียดการดาเนินงาน
ในปี 2559 ธนาคารได้การดาเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 ธนาคารดาเนินธุ รกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยื น และต่ อ เนื่ อ งภายใต้ว ฒ
ั นธรรมองค์ ก ร TMB Way 5 ประการ ประกอบด้ว ย ยึ ด ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง (Customer
Centricity) สื่ อ สารอย่างเปิ ดกว้าง (Open Communication) มุ่ งมัน่ สร้ างความส าเร็ จ (High Performance) รู ้ จกั บริ หารความ
เสี่ ยง (Risk Management) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง (Integrity)
1.2 ธนาคารดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณพนักงาน
1.3 กรรมการและพนักงานร่ วมกันรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผลู ้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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1.4 ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
1.5 ธนาคารจัดให้มีมาตรการป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร กรรมการ และพนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนกระบวนการปฏิ บตั ิ งานที่ รัดกุม มี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดี มีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล
1.6 ธนาคารจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่สาธารณะชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสปราศจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยธนาคารได้รับประกาศนี ยบัตรการรับรองในฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของจากโครงการ
แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านทุ จริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
หรื อ CAC
ธนาคารกาหนดนโยบายการต่ อต้านคอร์ รัปชั่นเพื่ อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิ งานและการดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนให้และรับสิ นบน ตอบ
แทน หรื อให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรื อบริ ษทั ห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรื อเพื่อมีอิทธิ พลต่อ
การดาเนินธุรกิจ รวมถึงห้ามมิให้มีการเรี ยกร้อง ดาเนินการ หรื อยอมรับการคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ธนาคารได้กาหนดจรรยาบรรณพนักงานในเรื่ องการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อของกานัล การเลี้ยง หรื อการรับ
เลี้ยงจากบุคคลอื่น สามารถให้กระทาได้ในวิสัยที่สมควรและต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจไม่ว่ารู ปแบบใดๆ รวมทั้งการ
ไม่ให้หรื อการรับสิ นบน ทั้งนี้ ในการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อของกานัล การเลี้ยง หรื อการรับเลี้ยงจากบุ คคลอื่ นใน
โอกาสต่ างๆ ตามธรรมเนี ยมปกติ ประเพณี วัฒ นธรรม หรื อการมอบให้แ ก่ กันตามมารยาทที่ ปฏิ บ ัติในสังคม พนักงาน
สามารถกระทาได้ด ้วยความระมัด ระวัง โดยต้องถื อปฏิ บัติตามนโยบาย เรื่ อง Gifts, Entertainment & Anti Bribery ของ
ธนาคารด้วย
ธนาคารได้จดั ให้มีการพิจารณาความเสี่ ยงด้านความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคารร่ วมกับให้มีการประเมินความเสี่ ยง
ด้านคอร์รัปชัน่ ในธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน่ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานจัดหา (Procurement)
การบริ ห ารสิ น เชื่ อที่ ไ ม่ ก่อให้เกิ ด รายได้ (NPL Management) การบริ ห ารทรั พ ย์สิ น รอการขาย (NPA Management) การ
บริ หารมูลนิ ธิทีเอ็มบี (TMB Foundation) และการบริ จาคเพื่ อกิ จกรรมสาธารณกุศลของธนาคาร โดยใช้การประเมิ นความ
เสี่ ย งในแบบ Risk & Control Self-Assessment (R&CSA) ซึ่ งมี ก ารก าหนดขอบเขตการประเมิ น ที่ ชัด เจน ทั้งนี้ ได้มี ก าร
พิจารณาถึงแนวทางลดความเสี่ ยง รวมทั้งมีการติ ดตามและควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ธนาคารจัดให้มีการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณี ที่พ บเห็ นการคอร์ รัปชั่น รวมถึงการกระทาที่ ไม่
ถูกต้องอื่นๆ เช่น การทุจริ ต การกระทาผิดกฎหมาย การกระทาผิดจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การถูก
ละเมิดสิ ทธิ และเรื่ องต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร
ธนาคารปลูกฝั งเรื่ องการต่ อต้านคอร์ รัปชั่นตั้งแต่ พนักงานเข้าใหม่ โดยได้บรรจุเรื่ องการต่ อต้านคอร์ รัปชั่นเป็ น
หลักสู ตรในการอบรมปฐมนิ เทศ นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนาสื่ อการเรี่ ยนรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องการต่ อต้านคอร์ รัปชัน่ ใน
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รู ปแบบ e-Learning พร้อมแบบทดสอบเพื่อจะได้นาไปประเมินความรู ้ความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของธนาคารให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและสาธารณชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเที ยมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ งด้วยเพราะเหตุความแตกต่างในถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกาย
หรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผพู ้ ิการโดยการสร้างงานให้กบั ผูพ้ ิการทัว่ ประเทศไทย โดยธนาคารได้เข้าร่ วมกับสมาคม
ธนาคารไทยในการว่าจ้าง เหมาบริ การ ให้ผพู ้ ิการที่อยูใ่ นพื้นที่ทวั่ ประเทศได้มีโอกาสทางานสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและ
ชุ มชน โดยผูพ้ ิการเหล่านี้ ธนาคารได้ว่าจ้าง เหมาบริ การ เพื่ อให้ไปปฏิ บตั ิ งานธุ รการในสถานที่ ต่างๆ ประกอบด้วย เหล่า
กาชาด กิ่ งกาชาดอาเภอทัว่ ประเทศ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทัว่ ประเทศ รวมแล้วมากกว่า 90 อัตรา เพื่อให้ผู ้
พิการเหล่านี้ มีความเท่าเทียมในสังคม และรวมเป็ นหนึ่งในการสร้างและพัฒนาชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารได้จดั ทานโยบายและ กฎระเบียบ ในด้านต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรมดังนี้
4.1 จัดทาคู่มือพนักงาน (Staff Guidebook) ซึ่ งประกอบด้วย แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร (TMB Culture) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ สาคัญซึ่ 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 โดยธนาคารมี การจัดทาระเบี ยบและข้อกาหนดที่ สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่ อบังคับใช้ภายใน
ธนาคาร เช่น เรื่ อง วัน-เวลาทางาน/เวลาพัก/วันหยุด/วัน-สถานที่จ่ายค่าจ้าง ตามปกติ/ค่าล่วงเวลา/ค่าทางานในวันหยุด/การลา/
วินยั และการลงโทษทางวินยั /การร้องทุกข์/การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย และนอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่นพรบ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 เป็ นต้น
4.3 สื่ อสารเรื่ องจรรยาบรรณพนักงานให้กบั พนักงานปั จจุบนั และพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจและปฏิบตั ิตาม ให้
สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างดี มีบรรยากาศในการทางานที่ดี เป็ นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทั้งกับลูกค้าและพนักงาน
4.4 ธนาคารมองเห็ นคุ ณค่ าและความสามารถของพนักงานทุ กคน โดยมี นโยบายให้ค่าตอบแทนโดยรวม (Total
Compensation) โดยให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการธนาคารและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Pay- for- Performance)
เพื่ อเป็ นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าและแรงจูงใจให้กบั พนักงานตามผลการปฏิ บตั ิ งานและตามความรู ้ความสามารถ
นอกจากนี้ ในทุกปี ธนาคารจะมีการนาข้อมูลจากการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดของกลุ่มธนาคารในประเทศไทย
เพื่อนามาใช้พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบนั
4.5 ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการทางานและดาเนิ นชีวิต เช่น กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี กองทุนประกันสังคม ฯลฯ
4.6 ธนาคารส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานเรี ยนรู ้และรู ้จกั ตัวเอง เพื่ อสามารถพัฒนาตนเองให้กา้ วไปสู่ งานที่
เหมาะสมในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกสังกัด พร้อมทั้งยังมี กิจกรรมและแหล่งความรู ้ เพื่ อให้พ นักงานได้
พัฒนาตนเอง อาทิ การอบรมทั้งภายในและนอกองค์กรให้กบั พนักงานอย่างทัว่ ถึง มี Knowledge Management ที่ รวบรวม
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ความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้คน้ คว้าเพิ่มเติม มี e - learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ส่ งเสริ มให้พนักงานในระดับหัวหน้า
งานเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม First Hand Day เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ใ นงานด้า นอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ มี โ ครงการ
“CAREER by ME” และ ระบบ Job Search สาหรับการค้นหาตาแหน่ งงานที่ น่าสนใจภายในองค์กร เพื่อให้การวางแผนใน
การพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.7 ธนาคารต้องการส่ งเสริ มพัฒนาการความรู ้ และความสามารถของพนักงานเพื่ อส่ งเสริ มให้มีการก้าวสู่ หน้าที่
ระดับ สู งขึ้ นต่ อไปในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาพนักงานทุ กระดับอย่างต่ อเนื่ องและทั่วถึ ง โดย
ปรั บ ปรุ งเนื้ อ หารู ป แบบและวิ ธี ก ารฝึ กอบรมให้ ทัน สมัย เสมอ เพื่ อ ให้ พ นัก งานมี ทัก ษะความรู ้ ที่ จ าเป็ นในการท างาน
นอกจากนั้นธนาคารยังเสริ มสร้างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปลุกจิตสานึ กและสร้างทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุน้
ให้พนักงานร่ วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
4.8 การสื่ อสารกับพนักงานเป็ นเรื่ องที่ธนาคารมองเห็นความสาคัญมาตลอด โดยจัดให้มี HR Communications, HR
Minisite, HR on Call และ Yammer ให้เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างธนาคารและพนักงาน หรื อพนักงานด้วยกันเอง
สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทางานที่ เป็ นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานศึ กษาข้อมูลได้ดว้ ยตนเองอย่าง
สะดวก ทาให้มีเวลาในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้มากขึ้น
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารตระหนักถึ งหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ตอ้ งมีต่อผูบ้ ริ โภค ธนาคารปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 อย่างเคร่ งครัด ทั้งในด้านการโฆษณา ธนาคารหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ ความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคและ
การใช้ข ้อ ความที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ สั ง คมโดยรวม นอกจากนี้ ธนาคารไม่ ท าการโฆษณาด้ว ยวิ ธี ก ารอัน อาจ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจ หรื ออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผบู ้ ริ โภค สาหรับด้านสัญญานั้น ธนาคารได้กาหนดหนังสื อ
สัญญาทุกฉบับมีขอ้ มูลที่ชดั เจนและเพียงพอเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสัญญา และระยะเวลาในการ
ยกเลิกสัญญา จัดทาด้วยภาษาที่ ชัดเจน ใช้ตวั อักษรที่ อ่านและเข้าใจง่าย เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคสามารถนาสัญญากลับไป
ศึกษาได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาจนเป็ นที่ เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ าย นอกจากนี้ ธนาคารไม่กาหนด
เงื่อนไขที่ไม่เป็ นธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและมาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง (Business Continuity Management) ซึ่ ง
กาหนดแนวทางให้กบั ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมและ
จัดให้มีการทดสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีความพร้อมในด้านการดาเนิ นธุ รกิจและบริ การลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องและการกู้
คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Plan and /IT Disaster Recovery Plan) ในสภาวะวิกฤต
นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของลูกค้า ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายและ
แนวปฏิ บตั ิ ในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งมีระเบี ยบปฏิ บตั ิ ในการใช้ขอ้ มูล
ภายใน และดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพื่อมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่อยูใ่ นตาแหน่งหรื อสถานะที่มีโอกาส
ล่วงรู ้ ขอ้ มูลภายในของธนาคารกระทาการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่ อตนเองหรื อผูอ้ ื่ น เช่ น การนาข้อมูลหรื อ
ความลับของธนาคารและ/หรื อลูกค้าไปใช้ในการทาธุ รกิ จแข่งขันกับธนาคารและ/หรื อลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งการหา
ประโยชน์จากอานาจหน้าที่ในทางมิชอบ
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6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
ธนาคารได้มีส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับ สนุ น พัฒ นาชุ ม ชนหรื อสั งคม ด้วยการรณรงค์แ ละส่ งเสริ มให้
พนักงานธนาคารทัว่ ประเทศเข้าร่ วมและเป็ นผูน้ าในการดาเนินกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน ผ่านโครงการต่างๆ ของ
ไฟ-ฟ้ า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อปลูกจิตสานึกของการเป็ นผูใ้ ห้คืนสู่ชุมชนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
ธนาคารให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ชมรม CSR ของสมาคมธนาคารไทย ในการดาเนินโครงการรู ้เก็บ รู ้
ใช้ สบายใจ เพื่อปลูกฝังความรู ้ทางการเงินให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝั งคุณธรรมเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่าง
บูรณาการให้กบั สังคม
นอกจากนี้ ธนาคารส่ งเสริ มให้ดาเนิ นโครงการเพื่ อสังคมอื่ นๆ ที่ สาคัญ อาทิ TMB I ING PARKRUN เดิ น-วิ่งมิ นิ
มาราธอนการกุศล โดยยอดบริ จาคจากการจาหน่ ายบัตรและระดมทุนบริ จาคสามารถช่ วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชี วิตเด็ก
เหล่านี้ให้ดีข้ ึน
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารได้ต ระหนักถึ งผลกระทบและความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศและปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ ธนาคารจึงได้ยึดมัน่ และดาเนิ นงานภายใต้นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม ดัง
ต่อนี้
7.1 การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อ บังคับ ด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครั ด และให้ค วามร่ วมมื อกับ องค์ก รด้า น
สิ่ งแวดล้อมภายนอกอย่างเต็มที่
7.2 การป้ องกันมลภาวะต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ด้วยการใช้กระบวนการ วิธีการ วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่หลีกเลี่ยง ลด หรื อ
ควบคุมมลพิษ ซึ่ งรวมถึงการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
7.3 การกระตุ ้น และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ที่ ดี แ ก่ พ นัก งาน ลู ก ค้า ของธนาคาร ในการที่ จ ะช่ ว ยกัน ปกป้ องและรั ก ษา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
ด้วยความมุ่งมัน่ ที่ จะให้เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิ ในปี ที่ ผ่านมาธนาคารได้ดาเนิ นการก่อสร้างและปรับปรุ งธนาคารสาขา
สนามเสื อป่ า เพื่อให้เป็ นต้นแบบสาหรับการพัฒนาต่อยอดการก่อสร้างธนาคารสาขาอื่นๆต่อไปในอนาคต โดยได้ก่อสร้าง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากสถาบั น U.S. Green Building
Council (USGBC) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีหลักเกณฑ์กาหนด 7 หมวด ดังต่อไปนี้
1. เป็ นสถานที่ต้ งั เพื่อความยัง่ ยืน คือ ต้องเป็ นสถานที่ไม่อยูใ่ นเขตป่ าหรื อเขตอนุรักษ์ มีระบบขนส่ งสาธารณะผ่าน มี
ที่จอดรถจักรยาน มีระบสาธารณูปโภคครบถ้วน เป็ นต้น
2. การใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีถงั เก็บน้ าฝนและการไม่ใช้น้ าประปารดต้นไม้ เป็ นต้น
3. พลังงานและบรรยากาศ ต้องมีการใช้พลังงานน้อย และใช้พลังงานทางเลือก
4. วัสดุและการก่อสร้าง ต้องใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและบริ หารจัดการขยะก่อสร้างที่ดี
5. คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร ต้องมีการใช้แสงจากภายนอกในสัดส่ วนที่สูง มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เป็ นต้น
6. นวัตกรรมการออกแบบ ต้องออกแบบที่เน้นในการรักษาสภาพแวดล้อมและลดมลพิษ
7. การเอื้อต่อสภาวะท้องถิ่น ต้องเป็ นการก่อสร้างที่ไม่ทาลายบรรยากาศหรื อสภาพแวดล้อมที่ดีของท้องถิ่น
จากผลการประเมินโดยสถาบัน USGBC อาคารธนาคารสาขาสนามเสื อป่ า ผ่านข้อบังคับทั้งหมดและได้คะแนน 82
แต้ม อยูใ่ นระดับ Platinum ซึ่ งเป็ นระดับสูงสุ ด
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นอกจากนั้น ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ในการรักษาแวดล้อมที่ ได้ดาเนิ นการไปแล้วอย่างต่อเนื่ อง เช่ น โครงการรี ไซเคิ ล
กระดาษโดยบริ จาคกระดาษในสานักงานให้กบั บริ ษทั เอกชนเพื่อนาไปรี ไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ หรื อ การทาโครงการปลูก
ป่ าร่ วมกับคนในท้องถิ่น เป็ นต้น
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เนื่องจากในปั จจุบนั องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาให้สนับสนุนและดูแลผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับชุมชน ไม่วา่ จากการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กรในทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งธนาคารก็เป็ นหนึ่งในองค์กรที่มีความตระหนักในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมี
จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และพร้อมเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้สังคมดี ข้ ึน จากการยึดมัน่ ในแบรนด์
Make THE Difference ที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่สงั คมด้วยนวัตกรรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
Make THE Difference เป็ นภาพลักษณ์ องค์กรใหม่ที่ธนาคารนาเสนอกับลูกค้าเพื่ อยืนยันความตั้งใจที่ จะนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การที่แตกต่างนั้น ถือเป็ นปฏิญาณเและแนวทางการทางานอันความตั้งใจจริ งจากธนาคารที่ ตอ้ งการส่ ง
มอบสิ่ งที่ ดีและเป็ นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร ไม่ว่าจะผ่านจากการให้บริ การของพนักงาน
หรื อจะเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ทั้งบัญชี เงิ นฝากหรื อสิ นเชื่ อก็ตาม ดังตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสาหรับ
ลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจและลูกค้าบุคคล มีดงั นี้
)1) กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม )SME)
ธนาคารเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทยแห่ งแรกๆ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) โดยเชื่อว่า SME คือกาลังหลักที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่หลายแห่ ง
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ SME ได้ดีเท่าที่ ควร เพราะธนาคารเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพของธุรกิจตลอดทั้ง Supply Chain จึงจัดตั้งโครงการ Lean Supply Chain by TMB เพื่อพัฒนากระบวนการธุ รกิจ
ทั้งหมดของลูกค้าโดยการแก้ปั ญ หาทั้งในเชิ งทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ ผ่านบทเรี ย นและกิ จกรรมการสอน โดยมี วิท ยากรและ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญชั้นนาในแวดวงอุตสาหกรรมมาให้คาแนะนา นอกจากนี้ เจ้าของธุ รกิจยังสามารถต่อยอดความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
ได้ เนื่ องจากผูร้ ่ วมโครงการจากอุตสาหกรรมเดี ยวกันจะถูกจัด ให้อยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน และเมื่ อจบโครงการไปแล้ว ผูร้ ่ วม
โครงการยังสามารถรับคาปรึ กษาจากคลินิกและเข้าร่ วมงานสัมมนาอื่นๆ จากธนาคารได้อีก
นอกจากนี้ ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒ นากระบวนการสิ นเชื่ อแบบบู ร ณาการ ตั้งแต่ แนวทางอนุ มตั ิ สิ นเชื่ อที่ รัด กุม
สอดคล้องกับสถานการณ์ กระบวนการวิเคราะห์ การตั้งวงเงิน เบิ กใช้ ไปจนถึงการติดตามคุณภาพสิ นเชื่ อ ที่ สาคัญคื อการ
พัฒนาผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ให้มีสมดุลในการขาย การบริ หารความเสี่ ยง และความเข้าใจในกระบวนการสิ นเชื่อ
ทั้งนี้ เพื่อให้การเติบโตเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ทั้งคุณภาพของสิ นเชื่ อ และความสะดวกรวดเร็ วของบริ การอันส่ งผลถึง
ประสบการณ์ ที่ดี ของลูกค้า SME นอกจากนี้ ธนาคารยังมี โครงการพิ เศษเพื่ อช่ วยเหลื อ SME ที่ ได้รับผลกระจากสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวในปี ที่ผา่ นมา ทั้งยังจัดให้มีผดู ้ ูแลลูกค้า SME ที่มีปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่เนิ่นๆ
)2) กลุ่มลูกค้ าบุคคล
ธนาคารยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการดาเนิ นกลยุ ทธ์ธุรกิ จลูกค้ารายย่อยเพื่ อก้าวไปสู่ การเป็ นธนาคารชั้นนาด้าน
ธุรกรรมทางการเงินของประเทศ โดยยังคงนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
เวลาที่เหมาะสม ธนาคารได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ บริ การและรู ปแบบช่องทางบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของ
ลูกค้าผ่านการบริ การที่ เป็ นเลิศ เน้นการสร้างคุณค่ าที่ จะ "เปลี่ยน" เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดี ข้ ึ น หรื อเพื่อ Make THE Difference
ตามสัญญาที่ ให้ไว้ว่าลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมการเงิน ผ่านช่ องทางการบริ การ และผลิตภัณฑ์
ต่างๆ
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 ผลิตภัณฑ์เงินฝากรายย่อย
จากความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ธนาคารได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ ทีเอ็มบี
ออลล์ ฟรี เพื่อตอกย้าความเป็ นเลิศทางธุรกรรมเงินฝากอีกครั้ง โดย ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี รู ปแบบใหม่น้ ี ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมใน
การทาธุ รกรรมอย่างสิ้ นเชิ ง ซึ่ งนับว่าเป็ นบัญชี เงินฝากสาหรับการทาธุ รกรรมบัญชี แรกและบัญชี เดียวที่ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม
ในการถอนเงินสดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติทุกแห่ งในประเทศไทย, ไม่จากัดจานวนการชาระค่าบริ การ, ไม่จากัดการโอน
เงินต่างธนาคารและลูกค้ายังสามารถออกบัตรใบใหม่ได้ฟรี ไม่จากัด ไม่วา่ จะเป็ นกรณี บตั รหาย ชารุ ด หรื อหมดอายุ
 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
ธนาคารทาการศึ กษาเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์พฤติ กรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง อันจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน เช่น ประกัน กองทุน และบัตรเครดิ ต ในเวลาที่ เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของลูกค้า ธนาคารยังคงเดินหน้าการเป็ นธนาคารไทยแห่ งแรกที่เปิ ดเสรี ภาพการลงทุนให้ลูกค้าทุก
กลุ่ม (TMB Open Architecture - ศูนย์รวมกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่ เดี ยวครบ) โดยคัดเลือกกองทุ นรวมคุ ณภาพจากหลากหลาย
บลจ.ชั้นน า มาให้ลูกค้าลงทุ น ได้อ ย่างมัน่ ใจ สะดวกในที่ เดี ย ว ที่ ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุ กวันนี้ ลูกค้ามี โอกาสลงทุ น ใน
สิ นทรัพย์หลากหลายประเภทจากบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เชี่ ยวชาญ 7 บริ ษทั อันได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
อเบอร์ ดีน จากัด, บลจ.ซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล จากัด, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด,
บลจ.ทหารไทย จากัด, บจล.ทิสโก้ จากัด และบลจ.วรรณ จากัด
10.4 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในปี 2559 ธนาคารไม่เคยถูกตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่าง
ถูกตรวจสอบจากหน่ วยงานที่ มีอานาจหน้าที่ ในประเด็นการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารที่ มีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ และไม่เคยปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชนที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่ อเสี ยง
หรื อความน่าเชื่อถือของธนาคาร
10.5 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
นอกเหนื อจากการดาเนิ นงานของธนาคารตามนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่ อสังคมจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ปฏิบตั ิงานประจาวันแล้ว ธนาคารยังมุ่งให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
โดยมีกลยุทธ์หลักในการดาเนิ นงานที่ สะท้อนภายใต้แนวคิ ด “เปลี่ยน เพื่ อให้ชีวิตคุ ณดี ข้ ึ น” (Make THE Difference) ผ่าน
โครงการไฟ-ฟ้ า ด้วยการจุดประกายเยาวชนให้มีศกั ยภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน และสังคมที่ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน
โครงการไฟ-ฟ้ า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี
ด้วยปณิ ธานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ธนาคารมุ่งหวังให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริ ม และพัฒนาให้ดีข้ ึ นอย่าง
ยัง่ ยืน จึงได้มอบหมายให้มลู นิธิทีเอ็มบีบริ หารและดาเนินโครงการไฟ-ฟ้ า จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน โครงการแห่งการให้
ที่ยงั่ ยืน เพราะการ “ให้” เพื่อคืนสิ่ งดีๆ กลับสู่สงั คมเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยธนาคารได้ริเริ่ มเปิ ดศูนย์เรี ยนรู ้สาหรับเยาวชน “ไฟ-ฟ้ า”
แห่ งแรกบนถนนประดิ พทั ธ์ ในปี 2553 เพื่อให้โอกาสและปลูกฝั งให้เยาวชนในชุ มชนที่ มีอายุ 12 – 17 ปี ได้รู้จกั ใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ผา่ นการเรี ยนรู ้ และการทากิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์
รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพภาวะการเป็ นผูน้ า การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ และการเสริ มสร้างทัศนคติ
ในการดารงชี วิต โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่ เยาวชนไฟ-ฟ้ า จะสามารถนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ไปร่ วมกันให้คืนสู่ ชุมชน
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และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ โครงการไฟ-ฟ้ ายังเป็ นเวทีที่ให้อาสาสมัครทีเอ็มบี ได้ทางานร่ วมกันกับ
เยาวชนไฟ-ฟ้ า อาสาสมัครชุมชน เพื่อร่ วมกันเปลี่ยนชุมชนให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ปรัญชา Make THE Difference
ปั จจุบนั มีศูนย์เรี ยนรู ้ไฟ-ฟ้ า อยู่ท้ งั สิ้ น 4 แห่ งได้แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้ า ประดิพทั ธ์ (เปิ ดดาเนิ นการในปี 2553) ศูนย์ไฟ-ฟ้ า
ประชาอุทิศ (เปิ ดดาเนิ นการในปี 2555) ศูนย์ไฟ-ฟ้ าจันทน์ (เปิ ดดาเนิ นการในปี 2555) และศูนย์ไฟ-ฟ้ าบางกอกน้อย (เปิ ด
ดาเนินการในปี 2558) ซึ่ งจะช่วยให้เยาวชนในชุมชนทัว่ กรุ งเทพได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
ในปี 2559 โครงการไฟ-ฟ้ า ได้ขยายการเข้าถึงเยาวชนในชุมชน โดยมีเยาวชนเข้าร่ วมในโครงการมากกว่า 200,000
คนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลผ่านกิ จกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ และยังได้รับความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่ มี
วิสัยทัศน์เดียวกันในการช่ วยจุดประกายให้กบั เด็กๆ อาทิเช่น ความร่ วมมือระหว่างไฟ-ฟ้ า อาสาสมัครทีเอ็มบี และโรงเรี ยน
พุทธบูชาในการร่ วมก่อตั้งชมรมเด็กสร้างสรรค์ (FAI-FAH CLUB) ขึ้นในโรงเรี ยนพุทธบูชา เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนใน
ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้กิจกรรมเชิงศิลปะ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์นอกห้องเรี ยนได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในปี นี้ ไฟฟ้ า ยังได้ร่วมมือกับมูลนิ ธิยุวพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์ในการเข้ามาช่ วยบริ หารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่
เยาวชนไฟ-ฟ้ า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 หรื อสายอาชี พจนถึงชั้นปวช. 3 ซึ่ งความร่ วมมือเหล่านี้ ถือเป็ นการส่ งต่อโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนให้กบั น้องๆ ไฟ-ฟ้ า ให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
สาหรับการให้คืนแก่ชุมชน อาสาสมัครทีเอ็มบีจากสาขาทัว่ ประเทศได้เข้าร่ วมกิจกรรม FAI-FAH IN A BOX เป็ น
กิจกรรมที่มอบโอกาสให้พนักงานสาขาได้พฒั นาชุมชนที่อยู่ใกล้สาขาธนาคารให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ตั้งแต่การวางแผนงาน จุด
ประกายชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วม ลงมือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ ึนด้วยกัน รวมทั้งเพื่อนพนักงานได้ร่วมกันทากิจกรรม
เพื่อระดมเงิ นบริ จาคช่ วยเหลือชุ มชนให้ดีข้ ึ นอย่างยัง่ ยืน โดยในปี นี้ นบั เป็ นปี แห่ งความสาเร็ จที่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิ มเพราะได้รับ
ความร่ วมมือจากพนักงานทัว่ ประเทศกว่า 4,000 คน เข้าร่ วมโครงการพัฒนาชุมชนทั้งหมด 37 โครงการทัว่ ประเทศในปี 2559
หรื อเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2558 เพื่อลงมือเปลี่ยนให้ชุมชนดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน ตัวอย่างโครงการที่อาสาสมัครทีเอ็มบีได้ลงไป
จุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กบั ชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน ได้แก่ : โครงการ “ฟื้ นฟูตลาดไร้คาน สร้ างการท่ องเที่ ยวชุ มชนยัง่ ยืน” ชุ มชนบ้านบุ กทม. อันเป็ นความร่ วมมื อระหว่าง
อาสาสมัครสาขาในเขตบรมราชชนนี อาสาสมัครทีเอ็มบีสานักงานใหญ่ กับชาวชุมชนบ้านบุ ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ใน
การช่ วยกันฟื้ นฟูตลาดเก่าแก่ของชุมชน (ตลาดไร้คาน) แห่ งนี้ ให้ฟ้ื นกลับขึ้นมาอีกครั้ง จุดประกายให้กบั คนในชุมชนหันมา
ให้ความสนใจ รักและหวงแหนสถานที่สาคัญและประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นของชุมชนตนเอง ซึ่ งไม่ใช่แค่อยูเ่ พียงในตลาด แต่ยงั
รวมไปถึงสถานที่สาคัญต่างๆ รอบๆ ชุมชน เพื่อนาไปสู่ การฟื้ นฟูชุมชนย่านประวัติศาสตร์บางกอกน้อยให้ฟ้ื นคืนกลับมาอีก
ครั้ง
 โครงการ “หน้าบ้านสะอาด อากาศแจ่มใส วิถียองวิถีไทย ม่วนไจ๋ ต้ ีสันทางหลวง” ชุมชนสันทางหลวง เชียงราย เป็ น
ความร่ วมมือระหว่างอาสาสมัครทีเอ็มบีและชาวสันทางหลวง ร่ วมกันกับชุมชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้คง
อยู่ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาวัฒนธรรมอันดี งามของชุ มชน ผ่านกิ จกรรมต่างๆ อาทิ การจัดตั้งธนาคารขยะ การทาเสวียน
รอบต้นไม้ รวมไปถึงการจัดทาร้านขายสิ นค้าชุมชน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งที่อาสาสมัครทีเอ็มบีช่วยกันเริ่ มต้น
จุดประกายให้กบั คนในชุมชนได้ร่วมมือร่ วมใจที่จะลงมือ ดูแล พัฒนา และสานต่อให้สิ่งที่ทุกคนได้เริ่ มต้นในวันนี้ ให้คงอยู่
ตลอดไป
 โครงการ “ไฟ-ฟ้ า คลับ โรงเรี ยนวัดพุทธบูชา ปี 2” กทม. เป็ นหนึ่ งในหัวใจสาคัญของไฟ-ฟ้ า เพื่อขยายโอกาสการ
เรี ยนรู ้และนาหลักสู ตร การจัดบรรยากาศตามแนวคิดของไฟ-ฟ้ า เข้าสู่ นกั เรี ยนในโรงเรี ยนเป้ าหมาย เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กๆ
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ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะชี วิตตามแนวคิ ดของไฟ-ฟ้ า ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็ นการจุดประกายและช่ วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
นอกห้องเรี ยนของเด็กๆ ในโรงเรี ยนวัดพุทธบูชาให้ดีข้ ึนได้อย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่สาคัญ อาทิ
 TMB ING PARKRUN 2016 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กบั เด็กโรคหัวใจ รายได้ท้ งั หมดไม่
หักค่ าใช้จ่าย มูลนิ ธิทีเอ็มบี มอบให้มูลนิ ธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยานิ วฒั นาฯ
ยอดเงิ นบริ จาคจากการจาหน่ ายบัตรและระดมทุ นบริ จาคทั้งสิ้ นในปี 2559 จานวน 3,841,089.23 บาท สามารถช่ วยเด็ก
โรคหัวใจและเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีข้ ึนได้ถึง 192 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 31 ราย
 โครงการรู ้เก็บ รู ้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี ที่ 2 ที่ธนาคารทีเอ็มบี ในฐานะ 1 ใน 15 สมาชิกของชมรม CSR
สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความร่ วมมืออย่างต่อเนื่ องในการดาเนิ นโครงการรู ้เก็บ รู ้ใช้ สบายใจ ด้วยตระหนักถึงความสาคัญ
ในการปลู กฝั งความรู ้ ด ้านการวางแผนทางการเงิ น การสร้ างวินัย ทางการเงิ น และคุ ณ ธรรมเรื่ องการต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างบูรณาการให้กบั สังคมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อร่ วมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มนั่ คงและยัง่ ยืนให้กบั สังคม
ต่อไปในอนาคต โดยภาพรวมการดาเนินโครงการในปี ที่ 2559 เกิดผลสาเร็ จ ดังนี้
1. พัฒนาทักษะการให้ความรู ้ ทางการเงิ นแก่เยาวชนในหลักสู ตร “4 รู ้สู่ ความมัง่ คัง่ ” ให้กบั วิทยากรของธนาคาร
สมาชิกสมาคมธนาคารไทยทั้ง 15 แห่ง
2. ให้ความรู ้ดา้ นการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ส่ งเสริ มวินยั ทางการเงิน และปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม เรื่ อง
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างบูรณาการแก่แกนนานักศึกษาและอาจารย์
3. แกนนานักศึ กษาที่ เข้ารับการอบรมจานวน 191 คนพัฒนาศักยภาพตนเองเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ความรู ้และคุณธรรมที่
ได้รับการปลูกฝังจากโครงการ (Peer Educator) ไปสู่เพื่อนนักศึกษาและชุมชนรอบข้าง
4. พัฒนาคู่มือแกนนานักศึกษาให้มีความเหมาะสมสาหรับแกนนานักศึกษานาไปใช้เผยแพร่ ความรู ้และคุณธรรม
5. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคการธนาคารกับสถาบันการศึกษาและชุมชนรอบข้างในจังหวัดนครปฐมให้ดีข้ ึน
ผ่านการดาเนินโครงการดังกล่าว
ไฟ-ฟ้ า กิ จกรรมสังคมเพื่ อความยัง่ ยืนภายใต้การบริ หารจัดการโดยมูลนิ ธิทีเอ็มบี ยังคงเป็ นอี กหนึ่ งตัวอย่างส าคัญ ที่ เป็ น
รู ป ธรรมที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ที เอ็ ม บี ไ ด้ Make THE Difference เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ชี วิ ต ดี ข้ ึ น อย่ า งแท้จ ริ ง และจะยังคงมุ่ งมั่น
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ "เปลี่ยน" ให้สงั คมดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของธนาคาร โดยให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้ง
ในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ ดี การแบ่งแยกหน้าที่ และการ
กาหนดอานาจและระดับในการอนุ มตั ิรายการเพื่อความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและธนาคารได้รับการดูแล
อย่ างเหมาะสม โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหากาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการควบคุมภายใน นโยบาย กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ เพื่อให้ความเชื่ อมัน่ ต่อคณะกรรมการ หน่ วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
ทุ กหน่ ว ยงานภายในธนาคารและรายการระหว่างกัน และรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการตรวจสอบยังเป็ นเครื่ องมือ
ให้ฝ่ายบริ หารพัฒนากระบวนการและการควบคุมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารในการประชุ มครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 25 มกราคม 2560 มี กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมประชุ มด้วย ได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่ งนาเสนอโดย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว ผูต้ รวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ตามองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร ซึ่ ง
โดยทั่วไปอยู่ในระดับที่ ดี และมี การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ องตามการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จและปั จจัยความเสี่ ยงของสภาวะ
แวดล้อม และได้ติ ด ตามพัฒ นาการในการปรั บปรุ งกระบวนการการควบคุ มภายในโดยฝ่ ายบริ ห าร ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้คาแนะนาและติ ดตามการดาเนิ นงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และมีการรายงานความคื บหน้า ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา
11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 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. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งพิ จารณารายงานกากับ ดู แ ลของหน่ วยงานกากับ ดู แ ลการ
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ปฏิ บตั ิ งาน (Compliance function) โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกาชับให้พนักงานปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรื อการทาข้อตกลงกับผูส้ อบบัญชี ใน
ภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กากับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ งานด้า นการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่า งใกล้ชิ ด ตั้งแต่ ก ารอนุ ม ัติ แ ผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงานตรวจสอบสามารถ
ปฎิ บตั ิ หน้าที่ ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่ เหมาะสมและเพี ยงพอเพื่ อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผูต้ รวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 12 ครั้ง ในระหว่างปี 2559 การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการในรายงานประจาปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูล
เกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานและความร่ วมมื อด้วยดี จากฝ่ ายจัด การของธนาคาร ทั้งได้เชิ ญ ผูเ้ กี่ ย วข้องเข้าชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคาชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความ
ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผูส้ อบบัญชี ว่ารายงานการเงินดังกล่าว 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 อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จารณาผลการปฏิ บ ัติ งานและความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ หน้าที่ ของผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกในปี ที่ ผ่านมา พร้ อ มทั้งได้
พิ จารณาถึ งการสับเปลี่ ยนหมุ นเวียนผูต้ รวจสอบบัญ ชี เห็ นว่ามี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการเสนอรายชื่ อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจาปี
2560 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุ มภายในและการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคารโดยทั่วไปอยู่ในระดับดี และมี การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจและปั จจัยความเสี่ ยงของสภาวะแวดล้อม ธนาคารยังคงให้
ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ และการบังคับใช้อย่างต่อเนื่ อง ให้การฝึ กอบรมที่ จาเป็ นแก่พนักงาน รวมทั้งกระบวนการติ ดตาม
ตรวจสอบ การระบุ สาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ไข และมาตรการทางวินยั ต่อผูท้ ี่ รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิ บตั ิ บงั เกิ ดผล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ าให้ฝ่ายบริ หารแก้ไขการดาเนิ นงานตามข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบอย่างจริ งจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของธนาคาร
11.3.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดข้ อมูลประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ การทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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11.3.2 หัวหน้ างานการกับดูแลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายวรุ ณ กาญจนภู ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอี ยดข้ อมูลประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ การทางาน และประวัติการเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้ องกับงาน
กากับดูแลการปฏิ บัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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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 2559
12.2

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการทาธุ รกิจ ธนาคารจะยึดมัน่ ในหลักการ ความถูกต้อง โปร่ งใส และผลประโยชน์ของธนาคารเป็ นสาคัญโดย
ธนาคารได้ให้ความสาคัญต่อการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามข้อกาหนดของทางการ จึงได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไปเปิ ดเผยข้อมูล
ความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกันเป็ นประจาทุกไตรมาส และได้จดั ทา
นโยบาย TMB Policy on Confidential & Insider Information and Conflicts of Interest รวมทั้งคู่มือปฏิบตั ิในการทาธุ รกรรม
กับบุคคลที่ อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ง โดยในการพิจารณาทารายการกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์เกี่ ยวข้อง หรื อเกี่ ยวโยงกัน
ธนาคารจะดาเนิ นการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม เช่ นเดี ยวกับการทาธุ รกรรมกับบุ คคลภายนอก (arm’s length
basis) รวมทั้งกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิ รายการ
และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม รวมทั้งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่ อโดยตรง แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง สาหรับการให้สินเชื่ อหรื อ
ลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและผล
การดาเนิ นงานหรื อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ต้องมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกค้าทัว่ ไป มีการควบคุมปริ มาณ
การให้สินเชื่ อหรื อลงทุนมิให้มีปริ มาณเกินสมควร และต้องผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติ เอกฉันท์ โดย
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
รายการที่ อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งซึ่ งมีขนาดของรายการสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็ นธรรมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะทารายการ สาหรับรายการที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จะ
มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะๆ ทั้งนี้ รายการทั้งหมดจะถูกเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่ งใส
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
สาหรับการทารายการระหว่างกันในอนาคต ธนาคารจะยังคงยึดมัน่ ในหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธนาคาร และผู ้
ถือหุ น้ โดยอย่างน้อยจะต้องมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทาธุ รกรรมกับบุคคลทัว่ ไป (arm’s length basis) ตามที่กาหนด
ไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น รวมทั้งจะมีการปรับปรุ งนโยบายและคู่มือปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วย
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

12.3

การให้ บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้ งถือ หุ้ นเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในบริ ษัทย่ อย หรื อ บริ ษัทร่ วม แทนการถือ หุ้ นของ
ธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่มีการให้บุคคลซึ่ งอาจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม แทนการถือ
หุน้ ของธนาคารโดยตรง
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

ในการอ่านคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ผูล้ งทุนควรอ่านประกอบกับงบการเงินของธนาคาร ซึ่ งมีการ
ระบุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ ซึ่ งในบางกรณี ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุล ยพินิจ การประมาณและข้อสมมติฐานของรายการ
ทางธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.1 งบการเงิน
งบการเงิ นส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดย คุ ณ รั ชดา ยงสวัส ดิ์ วาณิ ช ย์ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ
อนุญาต เลขทะเบียน 4951 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
งบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558-2559 ตรวจสอบโดย คุ ณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต เลขทะเบียน 6827 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
13.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
คุณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แห่ งบริ ษทั เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงิ นดังกล่าว และได้เปิ ดเผยเพิ่มเติ มว่าข้อมูลทางการเงิ นที่ นามาแสดง
ข้อมูลเปรี ยบเทียบของปี 2557 ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
คุณชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แห่ งบริ ษทั เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ ทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

2559

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2558 ร้ อยละของ 2557 ร้ อยละของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์
รวม
รวม
รวม

16,531
113,858
13,115
10,460
62,116

2.0
13.9
1.6
1.3
7.5

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

593,510
915
594,425
(69)
(24,911)
(177)
569,268
5
1,506
12,383
1,704
775
13,695
5,584
821,000

72.2
0.1
72.3
(3.0)
69.3
0.2
1.5
0.2
0.1
1.7
0.7
100.0

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
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2559

หนี้สิน
เงินรับฝาก
598,948
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
45,417
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
4,032
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
13,115
หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
362
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
10,728
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื สุ ทธิ
39,874
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
5
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
1,657
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
1,453
ประมาณการหนี้สินอื่น
701
เจ้าหนี้อื่น
11,324
หนี้สินอื่น
9,536
รวมหนี้สิน
737,152
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 44,108,738,479 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
41,903
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 43,807,370,307 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.95 บาท
41,617
(31 ธันวาคม 2558 : 43,749,499,615 หุน้ และ 31 ธันวาคม 2557 :
43,678,764,288 หุน้ )
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
325
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
5,278
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
2,120
ยังไม่ได้จดั สรร
34,383
รวมส่ วนของธนาคาร
83,723
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
125
รวมส่ วนของเจ้ าของ
83,848
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
821,000
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หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของ 2558 ร้ อยละของ 2557 ร้ อยละของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์
รวม
รวม
รวม
72.9 644,694
5.5 36,217
0.5
3,008
1.6 11,945
299
1.3 12,141
4.9 30,184
11
0.2
5,998
0.2
1,492
0.1
543
1.4
6,988
1.2
8,819
89.8 762,339

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

5.1

5.0

41,903

5.2

41,903

5.1

41,562

5.0 41,495

5.1

0.6

236
3,960

0.5

158
4,164

0.5

0.3
1,710
4.2 29,023
10.2 76,491
107
10.2 76,598
100.0 838,937

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
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

2559
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ 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

35,631
10,870
24,761
10,168
2,171
7,997
1,692
(13)
201
585
35,223

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ 2558
ร้ อยละ
2557
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม
รวม
73.8 36,430
75.0 35,848
77.4
22.5 13,210
27.2 14,253
30.8
51.3 23,220
47.8 21,595
46.6
21.1
9,712
20.0
7,874
17.0
1,891
2,140
4.6
4.5
3.9
16.6
7,821
16.1
5,734
12.4
3.5
1,701
3.5
1,991
4.3

0.4
1.2
73.0

- (16)
181
543
33,450

0.4
1.1
68.9

(51)
193
491
29,953

(0.1)
0.4
1.0
64.6

8,118
41
3,150
1,273
4,007
16,589

16.8
0.1
6.5
2.7
8.3
34.4

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

18,633
8,649
9,984
1,740
8,244

38.6
17.9
20.7
3.6
17.1

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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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่ อ)

2559
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(173)
-

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ
2558
ร้ อยละ 2557
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
รวม
รวม
รวม

(0.4)
-

(30)
30

-

61
-

0.1
-

-

(12)
49

0.1

35
(138)

0.1
(0.3)

-

2,079

4.3

(49)

(0.1)

(61)

(0.1)

89

0.2

95

0.2

-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(433)
1,735
1,597

(0.9)
3.6
3.3

(9)
37
37

0.1
0.1

12
(49)
-

(0.1)
-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9,841

20.4

9,389

19.4

9,552

20.6

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

-

การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

8,226
18
8,244

17.0
0.1
17.1

9,333
18
9,351

19.3
19.3

9,539
13
9,552

20.6
20.6

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของธนาคาร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9,823
18
9,841

20.3
0.1
20.4

9,371
18
9,389

19.4
19.4

9,539
13
9,552

20.6
20.6

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

0.1879
0.1876
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0.2134
0.2128

0.2185
0.2177

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558

2557

9,984

11,504

10,742

1,254
8,649
(55)
(12)

1,178
5,479
24
118

1,215
3,437
12
103

364
5
(5)
(37)
(206)

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

247
(3)
9
(37)
(190)

13
310
37
(24,761)
(62)
34,471
(9,675)
(1,466)

16
844
93
(23,220)
(40)
34,073
(11,599)
(1,706)

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

18,808

16,664

14,886

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับเงิน (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
สารองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและ
ประมาณการหนี้สินอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุน(กาไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์อื่น
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั 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 2559 (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
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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2559

2558

2557

2,011
4,648
(26,290)
325
(172)
(114)
(1,002)

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

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

(46,067)
9,200
1,024
50
(33)
(160)
(19)
(224)
(255)
2,067
(36,203)

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)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (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
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ 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 ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2559

2558

2557

1,504
62
(42,936)
59,230
(8,058)
21,630
125
(1,344)
(2)
(976)
415
29,650

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

2,501
54
(68,356)
70,780
(2,002)
3,536
125
(645)
(11)
(369)
54
5,667

(773)
(1,346)
10,542
(1)
(2,628)
5,794
(759)
17,290
16,531

(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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (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
2559
2558

2557

69.5
17.0
10.2
4.7
1.5
3.2
2.4

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

46.9
3.0
1.0
0.06

49.2
2.8
1.1
0.06

52.6
2.7
1.2
0.06

8.8
92.3
99.1
81.3
32.7
18.1

9.9
85.7
90.1
84.6
28.6
16.7

10.6
86.8
92.8
77.2
27.8
18.3

4.2
2.2
142.5
2.5
0.2

5.0
0.8
141.8
3.0
0.2

5.3
0.8
156.8
2.9
0.2

อัตรากาไรขั้นต้น = รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ / รายได้ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรับ = รายได้ดอกเบี้ย / สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(10)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ = ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) / รายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ + รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ + รายได้จากการ
ดาเนินงานอื่น(ไม่รวมรายการพิเศษ)
(5) อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กาไรสุ ทธิ (เฉพาะธนาคาร) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 เป็ นไปตามข้อเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในเดือน เมษายน 2560
(6) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (งบเฉพาะธนาคาร)
(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 2559
ปี 2559 เป็ นปี ที่ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิ ญกับความท้าทายทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอก ทาให้เครื่ องยนต์เศรษฐกิจแต่ละ
ด้านยังไม่สามารถทางานได้ตามปกติ โดยในช่วงครึ่ งปี แรก กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้ นตัวอย่างช้าๆ โดยการบริ โภคภาคเอกชน
ยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะครัวเรื อนภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้ าเกษตรตกต่าและปั ญหาภัยแล้ง ขณะที่ ภาค
การส่ งออกยังคงหดตัวต่ อเนื่ อ ง ส่ งผลให้ภาคการผลิ ตและการลงทุ นภาคเอกชนทรงตัวในระดับต่ า อย่างไรก็ดี ภาคการ
ท่องเที่ ยวที่ เติ บโตแข็งแกร่ งและการใช้จ่ายภาครัฐที่ ขยายตัวดี โดยเฉพาะงบลงทุ นในส่ วนของโครงการด้านคมนาคมเป็ น
เครื่ องยนต์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัว
ในช่วงครึ่ งปี หลัง เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้ นตัวต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนสาคัญยังคงมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการเร่ ง
เบิกงบลงทุนในส่ วนของการลงทุนขนาดเล็ก ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเติบโตแผ่วลง ซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ในเดือนสิ งหาคมและเป็ นผลจากมาตรการปราบปรามทัวร์ ผิดกฎหมาย ซึ่ งทาให้นกั ท่องเที่ยวจีนชะลอ
ลง อย่างไรก็ดี ราคาน้ ามันดิ บในตลาดโลกที่ ปรับสู งขึ้ นเร็ วในไตรมาสสี่ ทาให้มูลค่าส่ งออกสิ นค้าที่ เคลื่ อนไหวตามราคา
น้ ามันปรับขึ้นตาม รวมทั้งมีหลายสิ นค้าที่ความต้องการในตลาดโลกฟื้ นตัวต่อเนื่อง ส่ งผลให้ภาคการส่ งออกกลับมามีบทบาท
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทาให้มูลค่าส่ งออกทั้งปี พลิกขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 ปี ซึ่ งเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตให้ปรับดีข้ ึน
เช่ นกัน สาหรับการบริ โภคภาคเอกชนได้รับแรงหนุ นจากการเพิ่มขึ้นของราคาสิ นค้าเกษตร มาตรการเงินโอนช่วยเหลือผูม้ ี
รายได้นอ้ ย รวมทั้งมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายในช่ วงปลายปี แต่โดยรวมแล้วการบริ โภคยังขยายตัวใน
ระดับต่า เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ฟ้ื นตัวช้าและเป็ นการลงทุนที่กระจุกตัวในบางธุรกิจ อาทิ พลังงานทดแทน และ
ธุรกิจภาคบริ การ ทั้งนี้ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่ องจากปี ที่ผา่ นมา ทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 ขยายตัว
ได้ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2558
แนวโน้ มเศรษฐกิจปี 2560
คาดว่าเศรษฐกิ จไทยจะรักษาโมเมนตัมการฟื้ นตัวในระดับปานกลางได้ต่อเนื่ องท่ ามกลางความไม่แน่ นอนการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ปั จจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็ นการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเครื่ องยนต์เศรษฐกิจ
ด้านอื่ นๆที่ มีแนวโน้มปรับดี ข้ ึ น โดยการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้ นตัวต่ อเนื่ องตามการเพิ่ มขึ้ นของราคาสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ และกาลังซื้ อของครัวเรื อนที่ เพิ่ มขึ้ นจากภาระหนี้ โครงการรถยนต์คนั แรกเริ่ มค่อยๆทยอยหมดลง ขณะที่ การลงทุ น
ภาคเอกชนคาดว่าจะปรับดี ข้ ึน ได้รับแรงหนุ นจากการฟื้ นตัวต่อเนื่ องของภาคการส่ งออกและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐที่จะเห็นเม็ดเงินลงทุนราว 1.6 แสนล้านบาท อีกทั้งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 1.9 แสนล้านบาทที่
เน้นกระจายงบสู่ จงั หวัดต่างๆ สาหรั บภาคการท่ องเที่ ยวมี แนวโน้มเติ บโตต่อเนื่ องหนุ นด้วยตลาดนักท่ องเที่ ยวจากยุโรป
ขณะที่การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายลง ทั้งนี้ จากเครื่ องยนต์ดา้ นต่างๆ ที่ทางานสอดคล้องกันมากขึ้น
แม้จะไม่เป็ นในอัตราเร่ งก็ตาม คาดว่าจะส่ งผลให้เศรษฐกิจในปี 2560 มีแนวโน้มฟื้ นตัวต่อเนื่อง โดยขยายตัวที่ร้อยละ 3.5
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สาหรั บภาวะตลาดการเงิ นมี แนวโน้มผันผวนมากขึ้ นซึ่ งเป็ นผลจากการดาเนิ นนโยบายการเงิ นที่ แตกต่างกันของประเทศ
เศรษฐกิจหลักและความเสี่ ยงทางการเมืองที่ สูงขึ้นในหลายภูมิภาคสาคัญ อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินระหว่างประเทศ
ของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถรองรับความเสี่ ยงจากความผันผวนในตลาดเงินได้ดี โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะ
ทรงตัวที่ ระดับร้อยละ 1.5 ไปจนถึ งปลายปี 2560 เพื่ อเอื้ อต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ ขณะที่ ค่าเงิ นบาทมีแนวโน้มอ่อนค่ า
เช่นเดียวกับเงินสกุลอื่นในภูมิภาคเฉลี่ยที่ 35.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ปี 2559 เป็ นอีกปี ที่ท้ าทายเนื่ องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็ นไปอย่ างช้ าๆ ท่ ามกลางความไม่ แ น่ นอนที่ ยังคงมีอ ยู่
อย่ างไรก็ตาม ธนาคารทหารไทยยังคงสามารถรั กษาความแข็งแกร่ งของผลการดาเนินงานหลัก ทั้งยังประสบความสาเร็ จใน
การขยายเงินฝากเพื่อ การท าธุ ร กรรม (Transactional Deposit) โดยนอกเหนื อ จากด้ านการดาเนิ น งาน ธนาคารยังคงให้
ความสาคัญกับการดูแลคุณภาพสิ นทรั พย์ และความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ มั่นใจว่ าธนาคารจะสร้ างการเติบโตที่มี
คุณภาพและผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการสร้ างกาไรมีแนวโน้ มที่ดี โดยกาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักสารองฯ ปรับตัวดีขนึ้ ร้ อยละ 10
แม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปี 2559 จะปรับตัวลดลง แต่ธนาคารทหารไทยก็ยงั สามารถเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ได้ที่ร้อยละ 6.6
เนื่ องจากมีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ ย (NIM) ที่ ดีข้ ึน ขณะที่ รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ เติ บโตได้ที่ร้อยละ 2.2 แม้จะ
ได้รับผลกระทบจากการที่ ค่าธรรมเนี ยมสิ นเชื่ อลดลงร้อยละ 32.1 โดยรวมแล้วรายได้จากการดาเนิ นงานรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.3 ขณะที่รายจ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.7 จากผลของการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน จึงทาให้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่ อนหักสารองฯ ปรับตัวดี ข้ ึ นร้อยละ 10.2 มาอยู่ที่ 18,667 ล้านบาท อัตราส่ วนต้นทุ นต่อรายได้ก็
ปรับตัวดีข้ ึนเช่นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 46.9 จากร้อยละ 49.2 ในปี 2558 ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีของธนาคาร
ในการสร้างรายได้และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
ปรับปริมาณและโครงสร้ างเงินฝากให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการเติบโตของสิ นเชื่อ
ธนาคารทหารไทยดาเนิ นการขยายฐานเงิ นฝากไปพร้อมๆ กับการปรับโครงสร้างเงิ นฝากให้เหมาะสมกับการเติ บโตของ
สิ นเชื่ อ โดยในระหว่างปี ธนาคารประสบความสาเร็ จในการขยายฐานเงินฝากเพื่อการทาธุ รกรรม (บัญชี All Free และบัญชี
One Bank) และทดแทนเงินฝากประจา (Time Deposit) ด้วยบัญชี เงินฝาก No-Fixed และ ME ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่ม
เงิ นฝากเพื่อออม โดยบัญชี TMB All Free เพิ่มขึ้ นถึงร้อยละ 129 ขณะที่ ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากไม่ประจา (TMB No-Fixed) และ
ผลิตภัณฑ์ ME เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3.5 และ 7.5 ตามลาดับ สาหรับเงินฝากประจาลดลงร้อยละ 32.4 การปรับโครงสร้างดังกล่าว
ส่ งผลให้เงินฝากรวมลดลงร้อยละ 7.1 สอดคล้องกับการขยายตัวของสิ นเชื่ อ ที่ขยายตัวร้อยละ 2.2 ในปี 2559 ซึ่ งการขยายตัว
ดังกล่าวมาจากสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยสาหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ขณะที่สินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจยังคงชะลอตัว
ดูแลคุณภาพสิ นทรัพย์ อย่ างใกล้ ชิด
ธนาคารทหารไทยดาเนิ นการดูแลคุ ณภาพสิ นทรัพย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งดูแลระดับการรองรับความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
แข็งแกร่ ง โดย ณ สิ้ นปี 2559 ธนาคารมี สินเชื่ อด้อยคุ ณ ภาพทั้งสิ้ น 17,605 ล้านบาท เที ยบกับ 20,473 ล้านบาท ในปี 2558
ส าหรั บ อัต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้อยคุ ณ ภาพปรั บตัวลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 2.53 จากร้ อยละ 2.99 ในปี ก่ อนหน้า ทั้งนี้ ในปี 2559
ธนาคารตั้งสารองฯ อยูใ่ นระดับสูงเพื่อเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่ งผลให้อตั ราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อย
คุณภาพอยู่ในระดับสู งที่ ร้อยละ 143 เนื่ องจากมีการตั้งสารองฯ สู งขึ้ น ส่ งผลให้ธนาคารทหารไทยมีกาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 8,226
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ที่ร้อยละ 10.2
สาหรับปี 2560 ธนาคารยังคงตั้งเป้ าหมายที่จะเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนี ยม พร้อมกับขยายสิ นเชื่ออย่าง
ระมัด ระวัง ควบคู่ ไ ปกับ การพิ จ ารณา Risk-adjusted return ทั้งนี้ การดู แ ลคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ย งั คงเป็ นสิ่ งที่ ธ นาคารให้
ความสาคัญไปพร้อมกับการรักษาระดับอัตราส่ วนสารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพและเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับสูงต่อไป
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรี ยบเที ยบกับผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
รายการสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(หน่ วย: ล้านบาท)

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 .............................................

35,631
10,870
24,761
10,168
2,171
7,997
2,465
10,462
35,223
16,589
8,649
9,984
1,740
8,244
1,596
9,841
8,226

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

หมายเหตุ งบการเงินรวม

14.1 รายได้ จากการดาเนินงาน
ณ สิ้ นปี 2559 ธนาคารรายงานรายได้จากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 35,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,773 ล้านบาทหรื อร้อยละ 5.3 จากปี
ที่ผา่ นมา โดยทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารยังคงปรับตัวในทิศทางที่ดี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานได้รับการบริ หารจัดการเป็ นอย่างดี รายละเอียดผลการดาเนินงานมีดงั นี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1.1 รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
(หน่ วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

รายได้ ดอกเบีย้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
อื่นๆ
รวมรายได้ ดอกเบีย้
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธปท.
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ สทธิ

32,086
1,746
1,369
267
163
35,631

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

6,134
336
2,954
1,427
20
10,870
24,761

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

 รายได้ ดอกเบีย้
สาหรั บรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษ ทั ย่อยมี รายได้ด อกเบี้ ยรวมจานวน 35,631 ล้านบาท ลดลง
จานวน 799 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.2 จากปี 2558 เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ ยขาลง ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวลดลงในปี 2559 สาหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากดอกเบี้ยมีดงั นี้
- แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงระหว่างปี แต่รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อยังคงเพิ่มขึ้นจานวน 498 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 1.6 จากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการขยายตัวของสิ นเชื่อคุณภาพ
- รายได้ดอกเบี้ ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจานวน 291 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.3 เป็ นไปตาม
ทิศทางดอกเบี้ยในระบบ
- รายได้จากเงินลงทุนลดลงจานวน 779 ล้านบาท หรื อร้อยละ 36.3 จากปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากการลดลงของอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตร ซึ่ งสอดคล้องกับภาวะของตลาด
 ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจานวนทั้งสิ้ น 10,870 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 2,340 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 17.7 สาเหตุหลักจากการบริ หารต้นทุนทางการเงิ นที่ ดีและปริ มาณเงินฝากที่ ลดลง รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีดงั นี้
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ค่ าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากเงิ นรั บฝากลดลงจานวน 2,029 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 24.9 เนื่ องจากปริ ม าณเงิ น ฝากลดลงซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนของธนาคารในการปรับโครงสร้างเงินฝาก
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น ลดลงจานวน 546 ล้านบาท หรื อร้อยละ 61.9 ตามภาวะของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ ืม เพิ่มขึ้ นจานวน 101 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.6 จากเงินกูย้ ืมที่ เพิ่มขึ้ น
เนื่ องจากธนาคารได้ดาเนิ นการออกหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน (Unsecured senior debenture) เป็ นจานวน 300 ดอลล่าร์
สหรัฐ ภายใต้โปรแกรม EMTN ในเดือนเม.ย.59
 รายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
ล้ านบาท

40,000

36,430

35,848

30,000

35,631
24,761

23,200

21,595

20,000

10,000

14,253

13,210

10,870

รายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2559 มี จ านวนรวมทั้งสิ้ น
24,761 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี ที่ ผ่านมาจานวน 1,541 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 6.6
ปั จจัยสนับสนุนหลักมาจากปริ มาณเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงการจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีข้ ึน

0
ปี

ปี

ปี

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

 ส่ วนต่ างรายได้ ดอกเบีย้ (NIM)
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2.95%
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2.8%
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2.4%
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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แม้อตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ที่ ก่อให้เกิ ดรายได้
จะลดลง แต่ ส่ วนต่ างรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ย ังคงเพิ่ ม
ขึ้ นมาอยู่ที่ร้ อยละ 3.17 จากร้ อยละ 3.02 ในปี 2558
การเพิ่ ม ขึ้ น ดังกล่ าวสะท้อ นให้ เห็ น ถึ งการบริ ห าร
จัดการต้นทุนทางการเงินที่ ดีของธนาคาร ซึ่ งเป็ นผล
จากกลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม สั ด ส่ วนเงิ น ฝากเพื่ อ การท า
ธุรกรรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1.2 รายได้ ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
รายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
รายได้
ค่าบธรรมเนี
มและบริ
การ้ าประกัน
การรั
รอง รับยอาวั
ล และค
อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธกรรม
าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ ทมี่ ใิ ช่ ดอกเบีย้

10,168
575
9,593
2,171
7,997
1,691
(13)
201
115
62
408
10,462

9,712
543
9,169
1,891
7,821
1,701
(16)
181
152
40
351
10,230

ณ สิ้ นปี 2559 ธนาคารและบริ ษ ทั ย่อยมี รายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ ยจานวน 10,462 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 232 ล้านบาทหรื อ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
-

รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ อยู่ที่ 7,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 176 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.2 โดยการเติบโตของ

ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์หลักจากกลุ่มลูกค้าบุคคลยังคงเป็ นไปตามเป้ าหมาย ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อลดลง
ค่อนข้างมากตามการชะลอตัวของปริ มาณสิ นเชื่อลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะสิ นเชื่ อลูกค้าเอสเอ็มอี
-

กาไรจากธุ รกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศลดลงจานวน 10 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.6 เป็ นผลจากการลดลง

ของรายได้ธุรกรรมตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 2/59
-

กาไรจากการลงทุนลดลงจานวน 20 ล้านบาทหรื อร้อยละ 11.2

-

กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ลดลงจานวน 37 ล้านบาท หรื อร้อยละ 24.5

-

รายได้จากเงินปั นผลเพิ่มขึ้นจานวน 22 ล้านบาท หรื อร้อยละ 55.8
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รายได้ และค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมและบริการ
ล้ านบาท

12,000

9,000
6,000

9,712
7,874

10,168
7,821

7,997

5,734

3,000

1,891

2,140

0

ปี

ปี

2,171
ปี

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.1.3 ค่ าใช้ จ่ายที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์อื่น
สารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (โอนกลับ)
สารองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอืน่

2559

2558

8,118
3,150
1,273
41
(7)
125
0
14
4,007
16,589

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

สาหรับปี 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายที่ มิใช่ ดอกเบี้ ยจานวน 16,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นเล็กน้อยที่ 122 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 0.7 จากปี 2558 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
่ ี่ 8,118 ล้านบาท ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับ 8,169 ล้านบาทในปี ก่อนหน้า
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอยูท
- ค่าใช้จ่ายด้านอาคารเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยจานวน 20 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.6 จากปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากค่าใช้จ่ายสาหรั บ
ค่าเช่าพื้นที่สาขาและค่าใช้จ่ายซ่อมบารุ งที่เพิ่มขึ้น
- ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น 295 ล้า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 7.9 สาเหตุ ห ลัก จากค่ า เช่ า Computer software และค่ า ใช้จ่ า ย
outsource
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.1.4 กาไรจากการดาเนินงานหลักก่ อนหักสารองฯ
ล้ านบาท

20,000

10,000

18,667

16,937

15,000

14,155

5,000

กาไรจากการดาเนินงานหลักก่อนหักสารองฯ ของธนาคาร
และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 1,730 ล้านบาท หรื อร้อยละ
10.2 จากการเติบโตของรายได้จากการดาเนินงาน ในขณะ
ที่ธนาคารฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานได้
เป็ นอย่างดี

0
ปี

ปี

ปี

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

14.1.5 หนีส้ ู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ธนาคารฯ ตั้งสารองหนี้สูญหนี้ สงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวน 8,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 3,170 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 57.9 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็ นไปเพื่อรองรับการเร่ งดาเนิ นการ write off สิ นเชื่ อด้อย
คุณภาพ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของธนาคารในการที่จะลดความเสี่ ยงเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสิ นเชื่ อด้อยคุณ ภาพอยู่ที่ร้อยละ 143 (ตามงบการเงิ นรวม) เที ยบกับร้ อยละ 142 ณ สิ้ นปี 2558
สอดคล้องกับเป้ าหมายของธนาคาร
14.1.6 กาไรจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้จานวน 9,984 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,520 ล้านบาทหรื อ
ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปี ที่ ผ่านมา ในขณะที่ภาษีเงินในปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้ น 1,740 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจานวน 413 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 19.2 เนื่องจากกาไรก่อนหักภาษีมีจานวนลดลง รวมทั้งได้รับประโยชน์ทางภาษีจากการซื้ อสิ นทรัพย์
14.1.7 กาไรสุ ทธิ
ในปี 2559 กาไรสุ ทธิ ของธนาคารมีจานวนทั้งสิ้ น 8,226 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,107 ล้านบาทหรื อร้อยละ 11.9 จากปี ก่อน
หน้า และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่ร้อยละ 10.2
กาไรสุ ทธิ

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนผู้ถอื หุ้น

ล้ านบาท

10,000

8,000

20%

9,539

9,333
8,226

15%
14.6%

6,000
10%

4,000

12.9%
10.2%

5%

2,000

0%

0

ปี
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ปี

ปี

ปี
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2 รายการในงบดุล
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

2559
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

140,849
62,116
593,441
915
25,088
569,268
1,506
12,383
1,704
775
32,399
821,000
598,948
45,417
39,874
0
52,912
737,152
83,723
125
83,848
821,000

ส่ วนที่ 3 หน้า 162

2558
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
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

14.2.1 สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 821,000 ล้านบาท ลดลง 17,937 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 2.1 จากปี ก่อนหน้า โดยส่ วนใหญ่มาจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินลงทุน โดยรายละเอียดมีดงั นี้
เงินให้ สินเชื่อและการเติบโต

1) เงินให้ สินเชื่อ
เงิ น ให้ สิ นเชื่ อ (ไม่ ร วมดอกเบี้ ยค้ างรั บ ) ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 มีจานวนทั้งสิ้ น 593,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
12,665 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.2
ทั้งนี้ การขยายตัวมาจากสิ นเชื่ อคุ ณ ภาพกลุ่มลูกค้าราย
ย่อย ขณะที่ สินเชื่ อกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ แ ละเอสเอ็มอี
ชะลอลงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

เงินให้ สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นเชื่ อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารอยูท่ ี่ 593,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,648 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 2.2 ซึ่ งมาจากการเติบโตของสิ นเชื่อลูกค้ารายย่อยเป็ นหลัก โดยเฉพาะจากสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ขณะที่สินเชื่อสาหรับกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจลดลงเป็ นไปตามสภาพเศรษฐกิจและภาวะการดาเนินธุรกิจที่ชะลอตัวลง
ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นเชื่อรวมโดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม

2559

(งบการเงินเฉพาะบริ ษทั )

จานวน
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่(1).............................................................
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง(2)..............................................
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม(2)........................................
ลูกค้ารายย่อย(3) ..........................................................................
รวมทั้งสิ้น .........................................................................

226,648
116,113
100,131
150,482
593,393
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%
ของยอดรวม
39.2%
19.3%
15.8%
25.6%
100.0%

2558
จานวน
243,627
128,067
96,294
112,668
580,745

%
ของยอดรวม
43.2%
22.1%
15.1%
19.6%
100.0%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สินเชื่อแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ล้ านบาท

600,000

560 bn

565 bn

572 bn

574 bn

576 bn

500,000

20%

21%

23%

24%

26%

400,000

15%

15%

14%

16%

16%

300,000

22%

22%

22%

20%

19%

200,000

43%

42%

41%

40%

39%

100,000
ธค

มี ค

มิ ย

ย

ธค

หมายเหตุ : งบเฉพาะธนาคาร

ธนาคารแบ่ งกลุ่มลูกค้ าดังนี ้
(1) สิ นเชื่ อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ : สิ นเชื่ อซึ่ งให้ แก่ ลกู ค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่ อปี ตั้งแต่ 1,000 ล้ านบาทขึน้ ไป
(2) สิ นเชื่ อกลุ่มเอสเอ็มอีประกอบด้ วย เอสเอ็มอีขนาดกลางและเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
- สิ นเชื่ อเอสเอ็มอีขนาดกลาง: สิ นเชื่ อซึ่ งให้ แก่ ลกู ค้ าธุรกิจที่มีรายได้ รวมต่ อปี มากกว่ า 100 ล้ านขึน้ ไป แต่ น้อยกว่ า 1,000 ล้ านบาท
- สิ นเชื่ อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก: สิ นเชื่ อซึ่ งให้ แก่ ลูกค้ าธุรกิจที่มีรายได้ ต่อปี น้ อยกว่ า 100 ล้ านบาท รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชี พธุรกิจส่ วนตัว
(3) สิ นเชื่ อกลุ่มธุรกิจรายย่อย: เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู ค้ าบุคคลธรรมดา

สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพและอัตราส่ วนสิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ธนาคารได้บริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างระมัดระวัง และมีการติ ดตามคุณภาพของสิ นเชื่ ออย่าง
ใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้สินเชื่ อจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสู ญและชั้นสู ญของธนาคาร
และบริ ษทั ย่อย มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 17,605 ล้านบาท ลดลง 2,868 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.0 สาหรับสิ นเชื่อด้อยคุณภาพตาม
งบเฉพาะธนาคาร มีจานวนทั้งสิ้ น 17,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,885 ล้านบาทหรื อร้อยละ 14.1 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากการที่ธนาคารเร่ งดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาสิ นเชื่อ โดยเฉพาะจากการ write-off และการขาย NPL
โดยในปี 2559 ธนาคารดาเนินการ write off เป็ นจานวน 1.2 หมื่นล้านบาท และการขายเป็ นจานวน 1.2 พันล้านบาท
ทั้งนี้ อัตราส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่ อรวม (รวม
สิ น เชื่ อระหว่างธนาคาร) อยู่ที่ร้ อยละ 2.53 ลดลงจาก
ร้อยละ 2.99 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส าหรั บ อัต ราส่ วนสิ นเชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (งบเฉพาะ
ธนาคาร) อยู่ที่ร้อยละ 2.52 ลดลงจากร้อยละ 2.99 ในปี
ก่อนหน้า
หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธปท.ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้
สิ นเชื่ อประกอบด้วย (ก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละขั้นต่าตามประกาศธปท. (ข) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนที่เกิน
กว่าอัตราขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน และ (ค) สารองส่ วน
เพิ่มเพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ ทั้งนี้ การคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคิดคานวณ
จากยอดหนี้ คงค้างตามบัญชีหลังหักมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการจาหน่ายหลักประกันซึ่ งเป็ นไปตามวิธีการของประกาศธปท.
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญส่ วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้
รั บ รายงานพิ จารณาจากปั จ จัย ต่ างๆ เช่ น ประเภทสิ น เชื่ อ ส่ ว นสู ญ เสี ย ในอดี ต ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต ของลู ก หนี้ และ
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น และสารองส่ วนเพิ่ มพิ จารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น ความสามารถในการชาระหนี้ ของ
ลูกหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้จากหลักประกัน และแผนการบริ หารจัดการหนี้ เป็ นต้น
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ต้ งั เพิ่มถือเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตัดหนี้สูญกับ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเมื่อธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเรี ยกหนี้ คืนได้และหนี้ สูญได้รับคืน (ส่ วนของเงินต้น) จะบันทึกบัญชี เพิ่ม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราส่ วนสารองฯ ต่ อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
200%
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อย
มี ค่าเผื่ อหนี้ สงสัย จะสู ญ และการประเมิ นหนี้ สู ญ
ได้รั บ คื น ส าหรั บ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ จานวน
25,088 ล้านบาท ลดลง 3,937 ล้านบาทหรื อร้อยละ
13.6
อัต ราส่ ว นส ารองฯ ต่ อ สิ น เชื่ อ ด้อ ยคุ ณ ภาพหรื อ
Coverage ratio ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 143
ใกล้เคี ยงกับร้อยละ 142 ในปี ที่ ผ่านมา สาหรับงบ
เฉพาะธนาคาร อัต ราส่ วน ส ารองฯ ต่ อสิ นเชื่ อ ด้อ ย
คุ ณ ภาพอยู่ที่ร้อยละ 143 เช่ นกัน เที ยบกับร้ อยละ
142 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558

2 ) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ รวม 113,858 ล้านบาท ลดลง 1,900 ล้านบาทหรื อร้อยละ 1.6 สอดคล้องกับการ
บริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
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3) เงินลงทุนสุ ทธิ
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารรายงานเงินลงทุนสุ ทธิ จานวน 62,116 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 36,144 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 36.8 จากการปรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ตารางข้างล่างแสดงถึงการลงทุนของธนาคารในช่วงปี
2559 เมื่อเทียบกับปี 2558
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินลงทุนเพือ่ ค้ า - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - มูลค่ ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
- ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ
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9,345
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15,422
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24,956

38,669
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1,219
35
1,254
(819)
435
62,116

1,344
36
1,380
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เงินลงทุนสุ ทธิและการเติบโตของเงินลงทุน

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรื อราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศคานวณโดยใช้ราคา
ตลาดที่ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้หรื ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้น้ นั หรื อคานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมสาหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอ
ซื้ อครั้งสุ ดท้าย ณ วันทาการสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน มูลค่ายุติธรรม
ของหน่วยลงทุนใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดอ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอืน่
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้รวมสิ ทธิ ที่จะได้รับชาระราคาโอนด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้ นฟูฯ”) ที่ได้รับจากการทาสัญญาโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่บรรษัท
บริ หารสิ นทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะ
ถือจนครบกาหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุคงเหลือของ
ตราสารหนี้
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ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจ
ถือไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มลู ค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัว
เงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้หรื อ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จัดประเภทเป็ นเงิน
ลงทุนทัว่ ไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
4) ทรัพย์ สินรอการขาย
ล้ านบาท
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หมายเหตุ งบการเงินรวม

ทรั พ ย์สิ นรอการขาย ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2559 จานวน
1,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 299 ล้านบาท หรื อร้อยละ
24.8 เมื่ อ เที ยบกั บ สิ้ นเดื อ นธั น วาคม 2558 ที่ ผ่ า นมา
เนื่องจากผลของ debt asset swap
ทั้งนี้ อัตราส่ วนทรัพย์สินรอการขายต่อสิ นทรัพย์รวม จึ ง
เพิ่ ม ขึ้ น มาอยู่ที่ ร้ อ ยละ 0.18 จากร้ อ ยละ 0.14 ในปี 2558
ยังคงสอดคล้องกับแผนของธนาคารและยังอยูใ่ นระดับต่า

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการ
จาหน่าย
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี ..............................................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,305

2,261

ยอดลดลงสุทธิ ..............................................
ยอดคงเหลือปลายปี .........................................................
ตั้งสารองจากการด้อยค่า...................................................
มูลค่าทรัพย์สินรอการขายสุทธิ .......................................

267
1,572
(66)
1,506

(956)
1,305
(98)
1,207
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14.2.2 หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมเป็ นจานวน 737,152 ล้านบาท ลดลงจานวน 45,746 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 7.1 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีสาเหตุจากการลดลงของปริ มาณเงินฝาก โดยรายละเอียดมีดงั นี้
1) เงินฝาก
เงินรับฝากรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยูท่ ี่ 598,948 ล้านบาท ลดลงจานวน 45,746 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.1 จาก ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2558 การลดลงดังกล่าวเป็ นไปตามแผนของธนาคารที่ตอ้ งการจะปรับปริ มาณเงินฝากและโครงสร้างเงินฝาก
ให้มีความเหมาะสม พร้อมๆ กับการปรับปริ มาณเงินฝากให้เหมาะสมกับการเติบโตของสิ นเชื่ อ ธนาคารก็ยงั ดาเนินการปรับ
โครงสร้างเงินฝาก ด้วยการขยายฐานเงินฝากเพื่อการทาธุรกรรม (บัญชี All Free และบัญชี One Bank) และทดแทนเงินฝาก
ประจาด้วยบัญชีเงินฝาก No-Fixed และ ME โดยบัญชี TMB All Free ขยายตัวร้อยละ 129 ขณะที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ประจา
(TMB No-Fixed) และผลิตภัณฑ์ ME เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และ 7.5 ตามลาดับ ส่ วนเงินฝากประจาลดลงร้อยละ 32.4 และ
เนื่องจากเงินฝากที่ไม่ใช่เงินฝากเพื่อการธุรกรรมลดลง จึงทาให้ CASA หรื อสัดส่ วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออม
ต่อเงินฝากรวมทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 40 จากร้อยละ 37 ในปี ก่อนหน้า
เงินรับฝากรวมและการเติบโตของเงินรับฝาก
ล้ านบาท
700,000
600,000

644,694
571,625

500,000
400,000

598,948

14.0%
10.0%

12.8%

6.0%

7.9%

300,000

2.0%

200,000

-2.0%

100,000

-7.1%

0

ปี

ปี

-6.0%
-10.0%

ปี

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ประเภทเงินฝากแบ่ งตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: พันล้ านบาท)
ธ.ค. 59
กระแสรายวัน
50
ออมทรัยพ์
188
No Fixed และ ME
243
เงินฝากประจา
115
NCD และ FCD
3
รวม
599

% ต่ อเงินฝาก
8.3%
31.4%
40.6%
19.2%
0.5%
100.0%

ธ.ค. 58
65
174
233
170
3
645

% ต่ อเงินฝาก
10.1%
26.9%
36.2%
26.3%
0.4%
100.0%

เปลีย่ นแปลงจากปี ก่ อนหน้ า
-23.1%
8.0%
4.3%
-32%
0%
-7.1%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะ
“บัญชี เงินฝากไม่ ประจา (TMB No Fixed Account)” และ “บัญชี เงินฝากไม่ ประจา ME” จัดอยู่ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรั พย์
เนื่องจากไม่ จากัดวงเงินฝากขั้นตา่ และระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบีย้ ไม่ คงที่ตามระยะเวลา
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2) เงินกู้ยมื
เงิ น กู้ยื ม สุ ท ธิ รวม 39,874 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ้ น
เดือนธันวาคม 2558 จานวน 9,691 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 32.1

เงินกู้ยมื แบ่ งตามประเภท

การเพิ่มขึ้นเป็ นผลจากการออกหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มี
ประกั น (Unsecured senior debenture) ในสกุ ล เงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐ วงเงิ น 300 ล้านเหรี ยญ ซึ่ งอยู่ภายใต้
โปรแกรม EMTN ในเดือนเม.ย.59
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

3) รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวม 45,417 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 เพื่อการบริ หาร
สภาพคล่องของธนาคาร
14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวมอยูท่ ี่ 83,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,250 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 9.5 จาก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2558 สาเหตุมาจากกาไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ทั้งนี้ มูลค่ ากาไรต่ อหุ ้นซึ่ งปรับลดสัดส่ วนการถื อหุ ้นเต็มจานวนแล้ว (Fully diluted EPS) ลดลงจากมูลค่ า 0.2128
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นมูลค่า 0.1876 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
14.3 รายการนอกงบดุล
 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบด้วยการรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ ยงั ไม่ครบ
กาหนด เล็ตเตอร์ ออฟเครดิ ต การค้ าประกันอื่น วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน วงเงิ นที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้ของสิ นเชื่ อที่ ไม่
สามารถยกเลิกได้และภาระผูกพันอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีภาระผูกพัน(ไม่รวมภาระผูกพันจากตราสารอนุ พนั ธ์) จานวน 201,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
9.9 จากจานวน 223,440 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
2558
(ล้ านบาท)
1,578
1,880
3
2,502
2,568
22,948
33,656

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค้ าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- การค้ าประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของสิ นเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้
- อื่นๆ
รวม

65,488
90,845
17,369
500
201,230

60,775
94,036
29,954
568
223,440

14.4 การจัดการสภาพคล่ อง
จุดประสงค์ของการบริ หารสภาพคล่อง คือ การจัดเตรี ยมเงิ นทุนเพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ิ ตามภาระผูกพันทางการเงิ น
ของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ้ น
ได้ โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชาระหนี้ ที่ลงทุนเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน การขยายสิ นเชื่ อ ความ
ต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสารองตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
ธนาคารมี แ หล่ งสภาพคล่ องเพี ยงพอและสามารถบริ หารสภาพคล่องผ่านตลาดเงิ น ในประเทศ และต่ างประเทศ ตลาด
แลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้ อคืนพันธบัตร
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว้

2559
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (ร้อยละ)
เงินให้กยู้ มื / เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ สิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง/ เงินฝาก (ร้อยละ)

9,315
99.1
94.7
1.1
1.6
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(หน่ วย: ล้ านบาท ยกเว้ นร้ อยละ)
9,539
6,398
90.1
92.8
85.4
88.4
1.1
0.8
1.5
1.1
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ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สภาพคล่ อง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจานวน 9,315 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากจานวน 9,539 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินรับฝากของธนาคาร ลดลง ร้อยละ 7.1 จากจานวน 644,730 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มาอยู่ที่จานวน 599,021
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาหรับเงินกูย้ ืมของธนาคารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.1 จากจานวน 30,184 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มาอยู่ที่จานวน 39,874 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็ นการเพิ่มขึ้ นในเงินกูย้ ืมระยะสั้น 10,126
ล้านบาท และลดลงในเงินกูย้ ืมระยะยาว 436 ล้านบาท
14.5 ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ณ สิ้ นปี 2559 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CAR) ตามเกณฑ์ Basel III อยูท่ ี่ร้อยละ 18.1 ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่
1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (CET1) อยู่ที่ร้อยละ 12.8 อย่างไรก็ดีธนาคารพยายามรักษาระดับความสามารถใน
การดารงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 9.125 ส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงร้อยละ 5.125 และเงินกองทุนชั้นที่
1 ร้อยละ 6.625 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินกองทุนรวม
20%

18.3%

เงินกองทุนชั้นที่ 1
16.7%

18.1%

15%
10%

15%

12.8%

11.0%

11.3%

6.00%

6.00%

6.625%

ปี

ปี

ปี

10%

8.50%

8.50%

9.125%
5%

5%
0%

0%
ปี

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปี

ปี

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ BASEL III, Pillar III สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.tmbbank.com หน้า webpage นักลงทุนสัมพันธ์)
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14.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
ความสาเร็ จของทีเอ็มบีข้ ึนอยูก่ บั การบรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ของธนาคาร 7 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง การเพิ่ม
จานวนเงินฝากคุณภาพ การสร้างความเป็ นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน การสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างยัง่ ยืน การบริ หาร
เงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อย่างไรก็ตาม ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทน และประโยชน์อื่นๆ ตามที่คาดหวังเนื่ องจาก
ปั จจัยบางอย่าง ปั จจัยที่ สาคัญได้แก่ การแข่ งขันด้านเงิ นฝากที่ เพิ่ มขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยต่ าเป็ นพิ เศษเกิ นกว่าที่ คาดการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ทีเอ็มบีได้เผชิ ญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ อีกทั้งอาจต้องเผชิ ญกับความท้าทายในการได้มาซึ่ งเงิน
ฝากที่ มีคุณภาพ สิ่ งเหล่านี้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อต้นทุ นทางเงิ นฝากของธนาคารและการเปลี่ ยนแปลงเงิ นฝากที่ มี
คุณภาพไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่สร้างกาไร ที เอ็มบี ยงั คงต้องประสบกับการแข่ งขันที่ มากขึ้ น อี กทั้งวิวฒั นาการทางการเงิ นการ
ธนาคารอาจมีผลให้คู่แข่งที่มีความสามารถในการจัดการเงินทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทาง
การเงินที่ หลากหลายในราคาที่ ได้เปรี ยบมากกว่า นอกจากนี้ ที เอ็มบี อาจต้องเผชิ ญกับคู่แข่งที่ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นกับ
ลูกค้า ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของที เอ็มบีในการเพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวของ
สิ นเชื่ อภายใต้การขึ้นดอกเบี้ยในตลาดโลกจะส่ งผลต่อสภาพคล่องในระบบและกดดันต่อต้นทุนทางการเงินของธนาคาร การ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจส่ งผลเสี ยต่อธนาคาร โดยสร้างความกดดันให้ทีเอ็มบีลดกาไรส่ วนต่างจากผลิตภัณฑ์
และบริ การ หรื อแม้กระทัง่ ไม่สามารถได้มาซึ่ งเงินฝากที่มนั่ คง ซึ่ งอาจทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของธนาคารสูงขึ้น อย่างไรก็ดี
ทีเอ็มบีได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีคุณภาพและ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทวั่ ไป เพื่อที่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้ น โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่
สามารถตอบโจทย์ท างการเงิ น ของลูก ค้า เหล่ า นี้ จะช่ วยลดความกดดัน ในเรื่ องของราคา และส่ งผลให้ที เอ็ม บี ป ระสบ
ความสาเร็ จในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่มีคุณภาพท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทีเอ็มบีอาจประสบปั ญหาในการรักษาคุณภาพสิ นทรัพย์และอาจจะไม่สามารถเติ บโต
สิ นเชื่ อได้ตามที่คาดการณ์ อีกทั้งทีเอ็มบียงั ต้องเผชิ ญความกดดันในการดาเนิ นงานมากยิ่งขึ้น การที่ สภาพเศรษฐกิ จไทยยังมี
แนวโน้มที่จะไม่ฟ้ื นตัวในระยะเวลาสั้น อาจส่ งผลให้ทีเอ็มบีจาเป็ นจะต้องมีการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น อัน
จะนาซึ่ งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สูงขึ้น ส่ งผลให้ทีเอ็มบีอาจต้องเผชิ ญกับความกดดันและความท้าทายในการสร้างรายได้
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ทีเอ็มบีได้มีการเตรี ยมการเพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอมาโดยตลอด โดยตั้งแต่
ปี 2556 ทีเอ็มบีได้เพิ่มความรัดกุมในนโยบายการให้สินเชื่อและมีการทบทวนการประเมินการให้สินเชื่อประจาปี ที่เข้มข้นมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการใช้ระบบเพื่อคาดการณ์สถานภาพของลูกค้า (Early warning system) และมีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า เพื่อที่
ธนาคารจะได้ให้คาปรึ กษาและแก้ปัญหาให้ลกู ค้าได้ทนั ท่วงที ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้มีการพัฒนากระบวนการบริ หารสิ นทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ทีเอ็มบีสามารถรักษาคุณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารให้อยูใ่ นระดับที่ดีต่อไป
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ทีเอ็มบีอาจไม่สามารถสร้างกาไรในระดับที่คาดหวัง เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าที่คาดการณ์ เหตุการณ์น้ ี อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุ รกิ จของธนาคาร สถานะทางการเงิ น และผลประกอบการที่ ได้จากการดาเนิ นงาน อัตราดอกเบี้ ยที่ ต่าอาจเกิ ด
จากการดาเนิ นนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่าเป็ นพิเศษอาจก่อให้เกิดความ
ท้าทายที่ สูงขึ้ นต่อความสามารถของธนาคารในการได้มาซึ่ งเงินฝากที่ คุณภาพและการทากาไร ทั้งนี้ การที่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ของธนาคารมีความน่าดึงดูดน้อยลง ลูกค้าอาจจะเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เช่น ตราสารหนี้ และตราสารทุน แทน
การฝากเงินกับธนาคาร นอกจากนี้ อตั ราดอกเบี้ ยที่ ต่าอาจลดทอนกาไรของธนาคาร ทาให้ธนาคารอาจไม่สามารถที่ จะบรรลุ
ผลตอบแทนทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการเติบโตของธุรกิจในระดับที่คาดหวัง อันส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ของธนาคาร สถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ ได้จากการดาเนิ นงาน อย่างไรก็ตามที เอ็มบี ได้เตรี ยมแผนการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มสัดส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ ยให้มากขึ้ น ดังนั้นจากกลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
ดังกล่าวจะทาให้ทีเอ็มบีสามารถสร้างกาไรในระดับที่คาดหวังท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะผันผวนในอนาคตได้
ที เอ็มบี อ าจไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ยนและพัฒ นาบริ การธุ รกรรมทางการเงิ นให้ได้ทดั เที ยมเท่ ามาตรฐานของธุ รกิ จธนาคาร
พาณิ ชย์ ทั้งนี้ ธนาคารอาจไม่สามารถพัฒนาและนาการบริ การธุ รกรรมทางการเงินออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งอาจจะไม่
สามารถปรับปรุ งและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงดาเนิ นงานในการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
อาจไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ประมาณไว้ ทีเอ็มบีเป็ นธนาคารสาหรับการทาธุ รกรรมทางการเงินที่ให้บริ การทางการเงินที่มี
ความหลากหลายผ่านช่ องทางมากมาย เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุ กกลุ่ม การนาเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ การ
บริ การผ่านช่องทางดิจิทลั ส่ งผลให้ธนาคารจาเป็ นที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ ทั้งนี้
ทีเอ็มบี อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จในการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมทางการใช้จ่าย
และการออมที่ เปลี่ยนแปลงของลูกค้า อีกทั้งบริ การทางการเงิ นของธนาคารอาจไม่สามารถเป็ นที่ ยอมรับของลูกค้า หรื อไม่
เพียงพอต่อการรักษาไว้ซ่ ึ งลูกค้าที่มีอยู่ นอกจากนี้ ทีเอ็มบี อาจประสบปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี และอาจ
ถูกโจมตีจากผูไ้ ม่หวังดี ซึ่ งความปลอดภัยนั้นถือเป็ นเรื่ องสาคัญสูงสุ ด อันจะส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารและการ
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้ให้ความสาคัญทางด้านเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก โดยได้ร่วมมือและได้รับการ
สนับสนุนจาก ING ซึ่ งมีประสบการณ์และความชานาญในการให้ความรู ้และแนวทางในการพัฒนาระบบและความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี อันจะส่ งผลให้ทีเอ็มบีสามารถพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน และ
รองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หากกฎหมายเกี่ ยวกับค่าธรรมเนี ยมของธนาคารเปลี่ยนแปลงโดยหน่ วยงานทางกฎหมาย ธนาคารอาจได้รับผลกระทบด้าน
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันด้านค่าธรรมเนี ยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจคุกคามเป้ าหมายของธนาคารที่ตอ้ งการเติบโต
ทางด้านธุ รกิ จและการทาผลกาไรอย่างยัง่ ยืน ที เอ็มบี ให้ความสาคัญกับธุ รกิ จและการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้เงิ นทุ นเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารในประเทศไทยได้รับอนุญาตให้เรี ยกเก็บจาก
ลูกค้าได้ เช่น ค่าธรรมเนียมสาหรับการโอนเงินข้ามเขต ค่าธรรมเนียมเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนียมกรณี ชาระเงินเกิน
กาหนด อาจมีผลกระทบต่อรู ปแบบธุ รกิจ และความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธนาคารอย่างสู ง เนื่ องจากที เอ็มบีได้ทาการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าของธนาคารอยูแ่ ต่เดิมแล้ว เมื่อลูกค้าทาธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ของทีเอ็มบี เช่น
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บัญชี ออมทรัพย์ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นอกจากนี้ การเปลี่ยนเข้าสู่ มาตรฐานทางบัญชี IFRS9 ในปี 2562 จะส่ งผลกระทบต่อการ
คานวนค่าธรรมเนี ยมสิ นเชื่ อ และรายได้ดอกเบี้ ย รวมไปถึ งการคานวนเงิ นส ารองฯ การเปลี่ ยนแปลงทางกฎระเบี ยบและ
กฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมอาจทาให้ธนาคารเผชิ ญกับความท้าทายด้านกลยุทธ์และการเงินเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจาก
การที่ทีเอ็มบีมุ่งเน้นการตอบโจทย์เกี่ยวกับการทาธุ รกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสม การเปลี่ยนกฏหมาย
และกฏเกณฑ์เกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมอาจเป็ นสิ่ งสนับสนุ นให้ทีเอ็มบี สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทางการเงินให้ตอบโจทย์ลกู ค้าได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
- ประธานกรรมการ
(แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

61 - 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, Role of the Chairman
Program, Audit Committee Program, Successful Formulation
& Execution the Strategy, Finance for Non-Finance Director,
Refresher Course DCP และ Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.พ.59
พ.ย.58
ต.ค.58
ต.ค.58
พ.ค.58
ก.ค.57
เม.ย.57
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ต.ค.56
ก.พ.56
เม.ย.57
ส.ค.56
ต.ค.55
ต.ค.55
เม.ย.56
ม.ค.56
ก.พ.54
2548
2554
2553
2553
2553
2553
2553
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- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
- ปัจจุบนั - สมาชิก สภาขับเคลื่อนประเทศ (สปท.)
- ก.ย.58 - รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ก.ย.58 - กรรมการและประธานกรรมการ กาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน)
- ก.ย.58 - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ก.ย.58 - ปลัดกระทรวงการคลัง
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
- ก.ย.58 - ประธานกรรมการ จัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สานักงาน
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
- ก.ย.58 - กรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
- ก.ย.58 - กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ก.ย.58 - กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
- ก.ย.58 - กรรมการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- ก.ค.57 - กรรมการ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
- เม.ย.57 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- มี.ค.57 - กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
- ก.ย.56 - รองปลัดกระทรวงการคลัง
- พ.ค.56 - กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล ไปรดักส์ จากัด (มหาชน)
- พ.ค.56 - กรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- พ.ค.56 - กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ก.พ.56 - กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- 2555 - กรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
- 2555 - กรรมการ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (กบศ.) สานักงานศาลยุติธรรม
- 2555 - อธิ บดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2555 - กรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- 2555 - กรรมการ องค์กรร่ วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
- 2555 - กรรมการและเลขานุ การ กองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

2 พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิ สาท
- กรรมการ
(แต่งตั้ง 24 พ.ย. 2559)

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)

66 - 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)

4 นายสิ งหะ นิกรพันธุ ์
62 - 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

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

2,556,580

-

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ต.ค.59
ต.ค.59
ก.ค.57
ก.ค.57
ต.ค.58
ต.ค.56
ต.ค.54
ต.ค.52
2557
2557
2557
เม.ย.56
เม.ย.56
ธ.ค.54
พ.ค.54
ธ.ค.56
2549
2549
เม.ย.59
พ.ค.58
เม.ย.57

-

ก.พ.56

-

2556

-

พ.ย.55
2549

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ย.59
ก.ย.58
ก.ย.56
ก.ย.54
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
พ.ค.59
พ.ค.55
ก.ย.54
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
เลขาธิ การ คณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
กรรมการบริ หาร องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
รองผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ผูบ้ ญั ชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
Board member, Armstrong Asset Management (Singapore)
Board member, The Blue Circle (Singapore)
Board member, Sport Sevens (Singapore)
Board member, CM Houlder (SEA) Pte. Ltd.
Board member, CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd.
Board member, Eurofin Asia (Singapore)
International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
Board member, Capstone Partners (Asia)
Director, ING Mauritius
Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
กรรมการ บริ ษทั ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จากัด
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฟลอยด์ จากัด
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะอนุ กรรมการความเสี่ ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ไอเอฟเอสแคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาอาวุโส สมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายสิ งหะ นิกรพันธุ ์ (ต่อ)

5 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 10 เม.ย 2558)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Successful Formulation & Execution the Strategy, Ethical
Leadership Program, Risk Management Committee
Program, Director Certification Program Update, Role of the
Chairman Program, Advanced Audit Committee Program,
Anti-Corruption for Executive Program, Financial Institutions
Governance Program, Role of the Compensation Committee
และ Director Certification Program สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
61 - 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**
-

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
2551
2548

-

2555
2554

ส.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
มี.ค.59
ก.ค.58
2557

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2557
2556
2556

- ปัจจุบนั - ปัจจุบนั - ปัจจุบนั -

2556
2555
2554
2554
2553
2552
2552
2552
2522
2552
2547

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย

-

-

กรรมการ บริ ษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 5 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 4 จากัด
กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพ ซิต้ ีสมาร์ท จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 3 จากัด
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (2014) 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
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
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
2545
2557
เม.ย.58
2557
มี.ค.58
2558
2557

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ต่อ)

6 นายโยฮันเนส ฟรานซิ สคัส คริ เซล
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
- กรรมการสิ นเชื่อ
(แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2558)
7 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสิ นเชื่ อ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 23 ก.พ. 2555)

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี

57 - 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
57 - 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

-

-

Dec 2011
พ.ย.53

105

-

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

-

ปัจจุบนั
มิ.ย.59
เม.ย.59
ก.ย.58
มิ.ย.58
พ.ค.58
พ.ค.58

-

กรรมการ บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอพี (รัชโยธิ น) จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 2 จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอพี (เอกมัย) จากัด
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

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ค.59
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
8 นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

61 - BA (Business Studies, First Class Honors), London
Southbank, UK
- Corporate Finance Program, London Business School, UK
- General Management Program Cedep 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
ธ.ค.59
พ.ย.59
ก.ค.59
ก.ค.59
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
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- ปัจจุบนั - Non Executive Director, Ratesetter Australia Pty Ltd.
- ปัจจุบนั - Advisory Council Member, Australian Digital Currency and Commerce
Association
- ปัจจุบนั - Advisory Council Member, Humanity in Business
- ปัจจุบนั - Advisor, ING Group N.V.
- มิ.ย.59 - Member, Challengers & Growth Countries Management Team,
ING Group N.V.
- มิ.ย.59 - Member of Leadership Council, ING Group N.V.
- มิ.ย.59 - CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited
- มิ.ย.59 - Member Council Australian Bankers’ Association
มิ.ย.59
CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
มิ.ย.59
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,
KB Financial Group
- ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
9 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 1 มิ.ย. 2558)

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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

61 -

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
- Director Certification Program, Risk Management Program
for Corporate Leaders และ Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

72 - 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
ก.ย.59

- ปัจจุบนั

ม.ค.59

- ปัจจุบนั -

ส.ค.58

- ปัจจุบนั -

2554
2551

- พ.ค.58 - พ.ค.58 -

2557
เม.ย.54
2554
2551
2551
2548

- ก.พ.58 - ก.พ.58 - 2557 - 2554 - 2554 - 2554 -

2556
มิ.ย.52

- ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิ้งส์ 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 - กรรมการ บริ ษทั ทิวาธาร จากัด
- มิ.ย.59 - กรรมการ บริ ษทั ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
- มิ.ย.59 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
- เม.ย.57 - กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

2535
พ.ย.55
2548
เม.ย.56

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
ประธานกรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไทยเรตติง้ แอนด์อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จากัด
กรรมการ บริ ษทั ทริ ส เรตติ้ง จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
11 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 12 ก.พ. 2559)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - 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
- Advanced Audit Committee Program, Board that Make
a Difference, Role of the Chairman Program, Director
Certification Program และ Director Associate Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
9,100

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ธ.ค.59
ม.ค.59
ก.ค.58
มิ.ย.55
ม.ค.57
เม.ย.55
ส.ค.58
พ.ค.57
ก.ย.57
พ.ย. 57
ก.ค.54

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

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

53,573,367

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

มิ.ย.54
2537
ก.ค.51
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

- ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
- ปัจจุบนั - กรรมการ บริ ษทั พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
- ธ.ค.59 - กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอสซีเอ็มบี จากัด
- ธ.ค.59 - ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอสซี เอ็มบี จากัด
- ก.ค.59 - ที่ปรึ กษา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- 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
- ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- พ.ค.59 - คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)
- พ.ค.59 - คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
- พ.ค.59 - คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่ งด่วน
- พ.ค.59 - คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
- พ.ค.59 - คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- พ.ค.59 - สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
- พ.ค.59 - คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI), สานักนายกรัฐมนตรี
- พ.ค.59 - คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
- พ.ค.59 - คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- พ.ค.59 - คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- พ.ค.59 - คณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ค.59 - ประธานสมาคมธนาคารไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
- เลขานุการบริ ษทั
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล
(แต่งตั้ง 17 ส.ค.2559)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

58 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจ
ศศินทร์
- อักษาศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Company Secretary Program and Board

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
1,083,139

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ส.ค.59
ม.ค.58
2553

Reporting Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

- ปัจจุบนั - เลขานุการบริ ษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธ.ค.58 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกากับการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธ.ค.57 - ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารสังคมเพื่อความยัง่ ยืน สื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสิ นเชื่อ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - 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)*
53,573,367

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ก.ค.51
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

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

-

ปัจจุบนั
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
2 นายโรนัลด์ บาร์ ท ฮูชแมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย

3 นายไตรรงค์ บุตรากาศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี

4 นายปิ ติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

44 - Master of Law, University of Leiden,
Business Law and Civil Law
- Bachelor of Law (Business Law and Civil Law),
University of Leiden, the Netherlands
46 - MBA (Finance and International Business),
University of Japan, Niigata, Japan Bachelor of
Business Administration (Marketing)
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46 - 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
47 - Master in Business Economics,
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
(Financial Management & Organizatinal Sciences),
University of Maastricht, The Netherlands
- Bachelor in Business Economics,
University of Maastricht, The Netherlands
6 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
54 - Master of Business Administration,
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
University of Eastern Michigan, USA.
- Bachelor of Engineering. Electrical Engineering,
Chulalongkorn University

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
0

744,801

4,901,201

-

0
-

9,518,967

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2558
2553
2556

-

ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - CEO, ING-DiBa Direkbank, Austria
2557 - Programme Executive Cybercrime Resilience, ING Bank NV, The Netherlands

2558
2556
2555

-

2552

-

2551

-

ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - Head of Business Banking Segment Group, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - Head of Global Transactional Service Division and Marketing Division,
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
2555 - Head of Strategy and Product, Business Banking Group (SME),
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2558
2555
2554
2552

-

ปัจจุบนั
2558
2555
2554

2552

-

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Head of Risk Management & Corporate Improvement, ING Group: Bank of Beijing, China
Head of Credit Risk Management, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Deputy Head of Retail & SME Credit, Head of SME Credit, ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
7 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ

8 นางสาวแวววลัย วัฒนา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน
9 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและ
วิเคราะห์ทางการเงิน
10 นายเมธ กนกพิบูล
เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
11 นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล
เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชี ทวั่ ไป

12 นางสาวชิโนรส กรี ธาดารงเดช
เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับ
ธนาคาร
13 นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุ ณกร
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์
ทางการเงินลูกค้าธุ รกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

49 - Master in Computer Engineer, Hogeschool Enchede,
The Netherlands
- Bachelor Degree, H.A.V.O Diploma, Griftland
College,The Netherlands
51 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48 - ปริ ญญาโท Public Administration,
University of Southern California, USA.
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
40 - Master of Science in Financial Management,

0

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

1,666,234

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

2556
2553

-

ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - Chief Operating Officer, Managing Director in ING Bank (EurAsia) ZAO,
- Commercial Banking with Retail product, Moscow, Russia

-

2554
2553

-

ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

4,061,802

-

2552

-

ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

217,434

-

2553

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

0

-

2557
2556
2551

-

ปัจจุบนั - ผูอ้ านวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริ หารการบัญชีทวั่ ไป ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - ผูอ้ านวยการ สายการเงิน บริ ษทั เอสซีจีออโต้แก๊ส จากัด
2556 - ผูจ้ ดั การอาวุโส การควบคุมการเงินและบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย

0

-

2559
2557

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - Business Operational Risk Mgr, Standard Chartered Bank

72,334

-

2558

-

2555

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
2557 - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

University of Greenwich, UK.
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบริ หาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40 - -ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37 - ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
14 นายพรชัย ประกอบวณิ ชกุล
เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทาง
การเงินลูกค้ารายย่อย

15 นางสาวรจนา รัตนอุบล
เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร

16 นางสาวสุ ภาภรณ์ เตชะโชควิวฒั น์
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
(ลาออกมีผล 1 มกราคม 2560)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

45 - Bechelor of Commerce in Computer and Information
System, Western Sydney University, Australia

51 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (บัญชี),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 - ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต สถิติประยุกต์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 นาย เฉลิมชัย ไพสิ ฐมงคล
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุน
ทางการเงิน

53 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ),
บัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ การบัญชีและการตลาด,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 นางสุ นทรี ชีวะพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารหนี้และอานวยการ
บริ หารเงิน

56 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
เจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจอาวุโส

47 - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (บัญชี),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
0

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2557

-

2556

-

2550

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - ที่ปรึ กษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนม่าร์ โครงการทวาย
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั Swiss Port International Ltd.โครงการ Ground Handling/AOT
2556 - Principal Consultant MIS report Team Lead Kbank project, TEMENOS Thailand

0

-

2558

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารสนับสนุนระบบบัญชีบริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

1,157

-

2553

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

0

-

2556
2554
2550

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2555 - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารและควบคุมต้นทุนทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2554 - เจ้าหน้าที่บริ หาร Balance Sheet Management Executive ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

400

-

2559
2558
2554

-

ปัจจุบนั - เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารหนี้และอานวยการบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2559 - เจ้าหน้าที่บริ หารอานวยการบริ หารเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - ผูบ้ ริ หารหนี้ และผูจ้ ดั การสาขา Cayman ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

2559
2557
2556
2553

-

ปัจจุบนั
2559
2557
2556

652,100
-

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

-

เจ้าหน้าที่บริ หารธุ รกิจอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีบริ หาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท

20 นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน

35 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

325,934

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

21 นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม
ผูช้ านาญการอาวุโส พัฒนากระบวนการ
(ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารบริ หาร
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.2560)
22 นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ์
หัวหน้างบการเงิน

47 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต การเงิน,
Rochester (Simon)
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 - ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต การบัญชี,
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
59 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

0

-

0

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง

23 นางจาริ ณี ยิม้ อุดม
หัวหน้าประมวลบัญชี
24 นางสุ ภาวดี วุฒิเทียร
หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร
25 นางกมลมาลย์ สถาวร
ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส
26 นางสาว ชนัฏตา ไพศาลพยัคฆ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน

27 นางสาวทักษิณา เจริ ญรัตน์
ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2558
2558
2554
2551
2559
2558

-

ปัจจุบนั
2558
2557
2554
ปัจจุบนั
2558

-

2558
2556

-

ปัจจุบนั - หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - ผูบ้ ริ หารตรวจสอบ – ธุ รกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

30,100

-

2549

-

ปัจจุบนั - หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

48 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

0

-

2553

-

ปัจจุบนั - หัวหน้าจัดการรายงานกากับธนาคาร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

52 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
36 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต การบัญชี,
เทคโนโลยีราชมงคล
48 - ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, City University
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0

-

0

-

2558
2551
2559

-

ปัจจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2557 - หัวหน้าบัญชีพิเศษ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

0

-

2559
2556

-

ปัจจุบนั - ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2558 - ผูจ้ ดั การอาวุโสบริ หารกลุ่มลูกค้า ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

-

ผูช้ านาญการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้างบการเงิน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาวุโสพัฒนากระบวนการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผูช้ านาญการควบคุมผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบรรษัทภิบาล
- เลขานุการบริ ษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

58 - MBA (Accounting and Finance), University of
Bridgeport, Connecticut, USA.
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Company Secretary Program (CSP), Developing
Corporate Governance Policy และ Anti-Corruption
for Executive Program (ACEP) ของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจหลักทรัพย์
สาหรับผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- ผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Professional Banker’s program, The Wharton School
of University of Pennsylvania, USA.
- Pacific Rim Banker’s Program, University
ofWashington, Seattle, USA.

จานวนการถือ
ครองหุ้นใน
บริษัท (หุ้น)*
813,639

ณ 31 ธันวาคม 2559
ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร**
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บรรษัทภิบาล และเลขานุการบริ ษทั ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
2555 - 2559 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2555 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร บรรษัทภิบาล และ
เลขานุการบริ ษทั ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * รวมการถือครองหุ น้ ของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริษทั ย่อย บริษทั ร่ วมและบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
และบริษัทที่เกีย่ วข้ อง

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริ หารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ :
X
W
D
L

รายนามผู้บริหารธนาคาร
นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
นางสุ วรรณี แคม
นายระบิล พรพิพฒั น์กลุ
นางมารี แรมลี
นายเมธ กนกพิบูล
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นางนุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข

ตาแหน่ งของผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสาขา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารบริ หารนโยบาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
ผูอ้ านวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริ หารรายงานทางการเงินและภาษี
ผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่บริ หารบริ การลูกค้าธุรกิจ - ธุรกรรมระหว่างประเทศ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์การเงิน

บริษทั ย่ อย
1 2
X

3
D
D
W

บริษทั ที่
เกีย่ วข้ อง
1

W
W
W
D
W
W

ประธานกรรมการและผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการบริษทั และผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการบริษทั
ผู้ชาระบัญชี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 2

L

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย

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 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทีเอ็มบี จากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 3

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
1. บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ พญาไท จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
2. นางสุ วรรณี แคม
3. นางสาวสุ ปรี ยา พิพฒั น์มโนมัย
4. นายระบิล พรพัฒน์กลุ
2. บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
3. บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
กรรมการบริ ษทั มี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูชแมน
2. นายฟรานซิ สคัช เจอราดัซ โรเคิช
3. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
4. นายเมธ กนกพิบูล
5. นางมารี แรมลี
6. นางศิริจนั ทร์ พิพิทวิทยากุล
7. นายสมจินต์ ศรไพศาล

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

52 -

ปริ ญญาโท การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย
วุฒิบตั รการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมสัมนาวิชาชีพ มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล
การบัญชีบริ หาร และการบัญชีการเงิน
การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธ์ และ Treasury Finance
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
Basel II และ III
ความรู ้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย
Integrated Risk Management & Strategy
Treasury & Risk Management
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล
IT Best Practice ( Mobile Banking, E-Banking)
Risk Management for Committee Program
COSO 2013 & Anti-Corruption Master class
Internal Audit Best Practices 2016
Cyber Banking

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

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

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ม.ค.56 - - ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
ก.ค.55 - ม.ค.56 - ผูบ้ ริ หารทีมที่ปรึ กษา บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา
จากัด
เม.ย.51 - ก.ค.55 - เจ้าหน้าที่บริ หารปฏิบตั ิความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ, หัวหน้าส่วน
ตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัติงาน
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายวรุ ณ กาญจนภู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ความสั มพันธ์
จานวนการ
ทางครอบครัว
ถือครองหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (หุ้น)*
ผู้บริหาร**
-

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

เอกสารแนบ 3 หน้า 3

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - ปัจจุบนั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หาร กากับการปฏิบตั ิงาน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2559 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกากับการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
2550 - 2556 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน, สายงานกฎหมาย,
สายงานตรวจสอบภายใน, และเลขานุการบริ ษทั ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 5 รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 5 รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่อ
นายรังสรรค์
ศรี วรศาสตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พลเอก เฉลิมชัย
สิ ทธิสาท
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิ งหะ
นิกรพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศิริพงษ์
สมบัติศิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุ นทร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวอน นิเจล
ริ กเตอร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพรสัณฑ์
วงศ์สมิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบุญทักษ์
หวังเจริ ญ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติ
ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายถนอมศักดิ์
โชติกประกาย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไตรรงค์
บุตรากาศ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโรนัลด์ บาร์ท
ฮูชแมน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้น
ตาแหน่ ง
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2,556,580
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
105
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
9,100
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
45,294,334
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าธุรกิจ
2,768,235
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
7,603,735
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้าเอสเอ็มอี
29,067
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลูกค้ารายย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านปฏิบตั ิการ
-

-

เอกสารแนบ 5 หน้า 2

จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
2,556,580
105
9,100
53,573,367
4,901,201
9,518,967
744,801
-

จานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิ
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
8,279,033
2,132,966
1,915,232
715,734
-

-

-

