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สารจากประธานกรรมการ 
และประธานเจาหนาที่บร�หาร 



ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา ธนาคารยึดม่ันในการนำปรัชญา Make THE Difference 
มาใช�เป�นแนวคิดและว�ธีดำเนินงานในด�านต�างๆ โดยปรัชญานี้ไม�เพ�ยงแต�เป�น
เคร�่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร หากแต�ยังครอบคลุมถึงบทบาท
ของธนาคารในการพัฒนาสภาพแวดล�อมในการดำเนินธุรกิจและสังคมในวงกว�าง 
ธนาคารได�นำหลักความย่ังยืนซ่ึงสอดคล�องกับปรัชญาดังกล�าวมาเป�นส�วนหน่ึง
ในการพัฒนากลยุทธ�และยึดเป�นหลักในการปฏิบัติงาน โดยแม�ว�าแนวโน�ม
ความยั่งยืนจะมีการพัฒนาไปมากเพ�ยงใด ธนาคารยังคงเชื่อมั่นว�าธุรกิจกับ
ความยั่งยืนคือสิ�งที่สอดประสานตอบรับกัน ไม�อาจแยกจากกันได� และทุกหน�วย
งานภายในองค�กรต�องยึดม่ันในหลักความย่ังยืนน้ีอยู�เสมอ ท้ังน้ี หลักความย่ังยืน
ของทีเอ็มบีครอบคลุมถึงการดำเนินงานใน 4 ด�าน ได�แก� การดำเนินธุรกิจอย�าง
ย่ังยืน บรรษัทภิบาลและจร�ยธรรมทางธุรกิจ สิ�งแวดล�อมท่ีย่ังยืน และสังคมท่ีย่ังยืน 

การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
ธนาคารเช่ือม่ันว�าความย่ังยืนเร��มต�นจากต�นแบบของการดำเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน
และการมีผลประกอบการที่ยั ่งยืน ซึ่งหากขาดอย�างใดอย�างหนึ่ง ธนาคารก็
ไม�อาจจะส�งเสร�มการดำเนินงานเพ�่อให�บรรลุเป�าหมายในด�านอื่นๆ ได�เลย 
โดยธนาคารมุ�งมั่นที่จะท�าทายตัวเองในการคิดค�นหาแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ใหม�ๆ อยู�เสมอ เพ�่อเพ��มความสามารถในการแข�งขันของธนาคารท�ามกลาง
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น

ในป� 2562 การรวมกิจการระหว�างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตถือเป�น
หมุดหมายที่สำคัญในหน�าประวัติศาสตร�ธนาคารไทยและเป�นก�าวสำคัญใน
การเสร�มศักยภาพให�กับธนาคารทั้งสองในระยะยาว ด�วยจ�ดแข็งที่แตกต�าง
แต�ส�งเสร�มซึ่งกันและกัน พร�อมกับการขยายฐานลูกค�าสู�กว�า 10 ล�านราย 
ทำให�ในวันนี้ ทีเอ็มบีอยู�ในสถานะที่จะสามารถ Make THE Difference ให�กับ
ลูกค�าและธุรกิจต�างๆ ได�ดีกว�าเดิม และพร�อมที่จะตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลง
ท่ีอาจจะมาพลิกผันการดำเนินธุรกิจของธนาคารได�อย�างม่ันคง ท้ังน้ีคณะกรรมการ 
ตลอดจนคณะผู�บร�หารและพนักงานของทั้งสองธนาคารต�างทำงานอย�างแข็งขัน
เพ�่อประสานความร�วมมือ โดยคาดว�าการรวมกิจการในครั้งนี้จะสำเร็จลุล�วง
อย�างสมบูรณ�ในป� 2564

นอกจากการรวมกิจการในครั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ�งมั่นส�งมอบผลิตภัณฑ�และ
บร�การที่เหนือกว�าและตอบสนองให�ตรงต�อความต�องการของลูกค�า รวมทั้ง
ครอบคลุมถึงกลุ�มลูกค�าที่ยังไม�สามารถเข�าถึงบร�การทางการเง�น ผ�านการ
ต�อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลอย�างต�อเนื่อง โดยสำหรับกลุ�มลูกค�าธุรกิจ
ขนาดใหญ� ธนาคารได�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลในการนำเสนอซัพพลายเชน
โซลูช่ันสำหรับภาคเกษตรเพ�อ่พัฒนาผลประกอบการของลูกค�า พร�อมท้ังส�งเสร�ม
การดำเนินธุรกิจอย�างยั่นยืนตลอดห�วงโซ�ธุรกิจของลูกค�า โดยธนาคารยังมี
แผนที ่จะขยายต�นแบบดังกล�าวไปสู �อุตสาหกรรมอื ่นๆ ตามเป�าหมายของ
ธนาคารในการเป�นผู�นำในการเชื่อมโยงซัพพลายเชนเข�าด�วยกัน พร�อมยัง
มุ �งสร�างความร�วมมือกับพันธมิตรหลักในการนำนวัตกรรมมาใช�พัฒนา
ผลิตภัณฑ�และบร�การ อีกหนึ ่งผลิตภัณฑ�ที ่โดดเด�นในป� 2562 ได�แก� TMB 
Smart Payroll ซึ่งช�วยให�ผู�ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถบร�หารจัดการแบบ
องค�รวมบนดิจ�ทัลแพลตฟอร�มที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเง�นเดือนพนักงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประกันสุขภาพกลุ�มราคาพ�เศษ และการบร�หารจัดการ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพโดยผู �ดูแลมืออาชีพ ซึ ่งธนาคารเชื ่อว�าผลิตภัณฑ�
ดังกล�าวจะช�วยตอบสนองความต�องการในกลุ�มธุรกิจเอสเอ็มอี ท่ีมีการจ�างแรงงาน

กว�า 21 ล�านคน ทั่วประเทศ เนื่องจากไม�มีกำลังเพ�ยงพอในการให�สวัสดิการ
แก�พนักงานของตน เมื่อเทียบกับกลุ�มธุรกิจขนาดใหญ� 

สำหรับกลุ�มลูกค�ารายย�อย ธนาคารเล็งเห็นว�าในขณะท่ีประเทศไทยกำลังเปล่ียนผ�าน
ไปสู�สังคมสูงอายุ ประชากรไทยจำนวนมากยังขาดความพร�อมทางด�านการเง�น
เพ�่อรับมือกับชีว�ตหลังเกษียณ ธนาคารจ�งมุ�งสนับสนุนให�เกิดอุปนิสัยที่ดี
ในการใช�จ�ายและการออม ซ่ึงสอดคล�องกับกลยุทธ�ท่ีมุ�งเน�นเง�นฝากของธนาคาร 
โดยธนาคารได�นำเสนอฟ�เจอร�ใหม�ในแอปพลิเคชัน TMB TOUCH  เช�น บร�การ
ตั้งเป�าหมายการออม การตั้งการเตือนการออม และฟ�เจอร�การออมอัตโนมัติ 
ซึ่งช�วยให�ลูกค�าสามารถเร��มปรับเปลี่ยนไปสู�พฤติกรรมการออมที่ดีได�อย�าง
ง�ายดาย นอกจากนี้ ธนาคารยังร�วมมือกับ Amundi Asset Management 
นำเสนอ TMB Smart Port ให�กับลูกค�ารายย�อยท่ัวไปบนแพลตฟอร�ม TMB TOUCH 
โดยมีแผนการลงทุนที่จัดสัดส�วนการลงทุนในกองทุนต�างๆ ที่หลากหลายเพ�่อ
กระจายความเสี ่ยงอย�างเหมาะสม ซึ ่งต�างจากในอดีตที่บร�การดังกล�าวมี
การให�บร�การเฉพาะกับลูกค�าที่มีศักยภาพในการลงทุนระดับสูงเท�านั้น

สิ�งแวดล�อมที่ยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงบทบาทของธนาคารในการพัฒนาสิ�งแวดล�อมและสังคม
อย�างยั่งยืนผ�านบทบาทในการให�สินเชื่อ โดยทีเอ็มบีดำเนินกิจกรรมการให�
สินเชื ่อทั ้งหมดตามนโยบายด�านสิ �งแวดล�อม สังคมและความรับผิดชอบ 
(Environmental, Social and Responsibility (ESR) Policy) อย�างเคร�งครัด 
โดยกำหนดว�าธนาคารจะไม�ให�การสนับสนุนแก�ธุรกิจทางด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคมที่มีความเสี่ยงสูง เช�น ธุรกิจการพนัน ธุรกิจปาล�มน้ำมัน และธุรกิจ
พลังงานนิวเคลียร� เป�นต�น ทั้งยังได�กำหนดประเด็นพ�จารณาด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคมและแนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะซึ ่งเป�นส�วนหนึ ่งของ
กระบวนการตรวจสอบด�านสิ�งแวดล�อมและสังคมและการพ�จารณาให�สินเชื่อ 
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังส�งเสร�มการให�สินเชื่อเพ�่อธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
หร�อที่เร�ยกว�าธุรกิจสีเข�ยว ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 2.5 ของพอร�ตสินเชื่อเพ�่อธุรกิจ
ของธนาคาร ตลอดจนยังได�ส�งเสร�มผลิตภัณฑ�เพ�่อธุรกิจสีเข�ยวอื่นๆ เช�น 
พันธบัตรสีเข�ยวมูลค�า 60 ล�านดอลลาร�สหรัฐฯ ซ่ึงทีเอ็มบีเป�นธนาคารพาณิชย�ไทย
แห�งแรกท่ีออกพันธบัตรสีเข�ยวน้ีในป� 2561 ยิ�งไปกว�าน้ัน ธนาคารยังให�ความสำคัญ
กับการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยตรง โดยได�
ติดตามการใช�ทรัพยากรและแสวงหาว�ธีการในการเพ� �มประสิทธิภาพและ
ลดการก�อให�เกิดของเสียอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�ในป� 2562 ธนาคารสามารถ
ลดการใช�ทรัพยากร ณ อาคารสำนักงานใหญ� โดยรวมได�ถึงร�อยละ 16

สังคมที่ยั่งยืน
ธนาคารให�ความสำคัญต�อการสร�างคุณค�าร�วมกับสังคมนอกเหนือจากผลตอบแทน
ทางธุรกิจ โดยการมีส�วนร�วมกับสังคมของธนาคารได�ดำเนินการผ�านมูลนิธิทีเอ็มบี 
โดยมีโครงการไฟ-ฟ�า เป�นโครงการหลัก ที่เน�นส�งเสร�มการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนให�มีความเป�นอยู�ที่ดีและสนับสนุนกิจกรรมเพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
สู�สังคมวงกว�าง โดยในป� 2562 กลุ�มอาสาสมัครทีเอ็มกว�า 3,000 คน ได�ร�วม
ดำเนินโครงการเพ�่อสังคมกว�า 40 โครงการ สร�างประโยชน�ให�กับเยาวชน
กว�า 150,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได�จัดให�มีการฝ�กอบรม
ให�ความรู�ทางการเง�นกับบุคคลทั่วไปกว�า 5,000 คน และกับพนักงานใหม�กว�า
ร�อยละ 95 ในป� 2562 ด�วยเป�าหมายในการสร�างคุณภาพชีว�ตทางการเง�น
ที่ดีให�กับลูกค�า ซึ่งในท�ายที่สุดจะช�วยส�งผลบวกต�ออุตสาหกรรมธนาคารไทย
และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังตระหนักเป�นอย�างดีถึงความสำคัญของพนักงานใน
ฐานะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธนาคารและเป�นผู�ที่อยู�เบื้องหลังความยั่งยืน
ของธุรกิจ ธนาคารจ�งยึดมั ่นในการปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเป�นธรรมและ
เท�าเทียม จัดหาสวัสดิการและให�ค�าตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนเป�ดโอกาส
ให�พนักงานได�แสวงหาและพัฒนาทักษะทางอาชีพตามความสนใจ ทั้งนี้ทีเอ็มบี
ยังเห็นคุณค�าและเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต�างหลากหลาย สอดคล�อง
กับนโยบายสิทธิมนุษยชนและคำแถลงการณ�เร� ่องความหลากหลายและ
การมีส�วนร�วมท่ีได�ประกาศในป� 2562 ยิ�งไปกว�าน้ัน ธนาคารยังมุ�งก�าวสู�การเป�น 
Employer of Choice ที่พนักงานได�รับมอบหมายให�ทำงานที่มีความหมายและ
ได�รับการสนับสนุนให� Make THE Difference ท้ังต�อตนเองและต�อชุมชนของตน

บรรษัทภิบาลและจร�ยธรรมทางธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจเป�นหลักสำคัญที่ช�วยให�
ธนาคารบรรลุเป�าหมายและสร�างความเช่ือม่ันให�กับผู�มีส�วนได�เสีย ทีเอ็มบียึดม่ัน
ในหลักคุณธรรมและจร�ยธรรมทางธุรกิจ  ซึ่งเป�นหลักการพ�้นฐานสำคัญที่
ธนาคารนำมาใช�ในการกำหนด จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายการต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชั่นและการให�สินบน นโยบายการป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเง�น นโยบายการบร�หารจัดการด�านการให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม 
และนโยบายของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เง�นบร�จาคและการให�เง�นสนับสนุน 
ซึ่งเป�นนโยบายที่คณะกรรมการและพนักงานทุกคนต�องรับทราบและปฏิบัติตาม 
โดยธนาคารได�จัดให�มีการฝ�กอบรมพนักงานทุกคนเพ�่อสร�างความตระหนัก
และส�งเสร�มให�พนักงานปฏิบัติตามนโยบายได�อย�างเหมาะสม

นอกจากนี้ การรวมกิจการกับธนาคารธนชาตในป� 2562 ยังส�งผลให�ทีเอ็มบี
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างคณะกรรมการธนาคารให�สอดคล�องกับโครงสร�าง
การถือหุ�นใหม�ควบคู�ไปกับการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งทำให�จำนวน
กรรมการอิสระเพ� �มข� ้นจาก 4 เป�น 6 คน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 43 ของ
คณะกรรมการท้ังหมด ซ่ึงมากกว�าท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ธนาคารยังได�จัดตั้ง
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Oversight Committee) 
ทำหน�าที่ในการกำหนดกลยุทธ� ดูแลการบร�หารจัดการ การลงทุน และการฝ�ก
อบรมพัฒนาท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลสารสนเทศ ความม่ันคงทางไซเบอร� และข�อมูล
ส�วนบุคคล ซึ่งมีความจำเป�นอย�างยิ�งในยุค Digital Disruption ในป�จจ�บัน

Make REAL Change สำหรับคนไทย
ด�วยความมุ�งมั ่นในการสร�างความยั ่งยืนของธนาคารส�งผลให�ธนาคารมี
ผลการดำเนินงานทางด�านความยั่งยืนที่ดีในป� 2562 โดยเห็นได�จากผลการ
ประเมินโดยดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� การประเมินธนาคารตามแนวปฏิบัติ
ของแนวร�วมการเง�นที่เป�นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Thailand) และ
การประเมินหุ�นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยผลการประเมิน
ที่ดีของธนาคารนี้เป�นเพ�ยงภาพสะท�อนให�เห็นถึงสิ�งที่ธนาคารได�ดำเนินงาน
มาโดยตลอด

ทีเอ็มบีจะยังคงมุ�งม่ันพัฒนาอย�างต�อเน่ืองไปสู�ความเป�นเลิศ ก�าวข�ามข�อกำหนด
ขั้นต่ำ และมุ �งสู �การเป�นผู�นำในด�านการพัฒนาอย�างยั ่งยืนในกลุ�มสถาบัน
การเง�นของไทย โดยธนาคารจะยึดม่ันในการ Make REAL Change ท่ีจะก�าวไป
ไกลกว�าการบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจ สู�การสนับสนุนให�เกิดคุณภาพชีว�ต
ทางการเง�นที ่ดีให�กับประชาชนชาวไทย ด�วยความเชื ่อมั ่นเป�นอย�างยิ �งว�า 
การดำเนินงานดังกล�าวเป�นการสร�างประโยชน�ให�กับผู�มีส�วนได�เสียของธนาคาร
อย�างรับผิดชอบและยั่งยืน
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ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา ธนาคารยึดม่ันในการนำปรัชญา Make THE Difference 
มาใช�เป�นแนวคิดและว�ธีดำเนินงานในด�านต�างๆ โดยปรัชญานี้ไม�เพ�ยงแต�เป�น
เคร�่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร หากแต�ยังครอบคลุมถึงบทบาท
ของธนาคารในการพัฒนาสภาพแวดล�อมในการดำเนินธุรกิจและสังคมในวงกว�าง 
ธนาคารได�นำหลักความย่ังยืนซ่ึงสอดคล�องกับปรัชญาดังกล�าวมาเป�นส�วนหน่ึง
ในการพัฒนากลยุทธ�และยึดเป�นหลักในการปฏิบัติงาน โดยแม�ว�าแนวโน�ม
ความยั่งยืนจะมีการพัฒนาไปมากเพ�ยงใด ธนาคารยังคงเชื่อมั่นว�าธุรกิจกับ
ความยั่งยืนคือสิ�งที่สอดประสานตอบรับกัน ไม�อาจแยกจากกันได� และทุกหน�วย
งานภายในองค�กรต�องยึดม่ันในหลักความย่ังยืนน้ีอยู�เสมอ ท้ังน้ี หลักความย่ังยืน
ของทีเอ็มบีครอบคลุมถึงการดำเนินงานใน 4 ด�าน ได�แก� การดำเนินธุรกิจอย�าง
ย่ังยืน บรรษัทภิบาลและจร�ยธรรมทางธุรกิจ สิ�งแวดล�อมท่ีย่ังยืน และสังคมท่ีย่ังยืน 

การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
ธนาคารเช่ือม่ันว�าความย่ังยืนเร��มต�นจากต�นแบบของการดำเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน
และการมีผลประกอบการที่ยั ่งยืน ซึ่งหากขาดอย�างใดอย�างหนึ่ง ธนาคารก็
ไม�อาจจะส�งเสร�มการดำเนินงานเพ�่อให�บรรลุเป�าหมายในด�านอื่นๆ ได�เลย 
โดยธนาคารมุ�งมั่นที่จะท�าทายตัวเองในการคิดค�นหาแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ใหม�ๆ อยู�เสมอ เพ�่อเพ��มความสามารถในการแข�งขันของธนาคารท�ามกลาง
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น

ในป� 2562 การรวมกิจการระหว�างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตถือเป�น
หมุดหมายที่สำคัญในหน�าประวัติศาสตร�ธนาคารไทยและเป�นก�าวสำคัญใน
การเสร�มศักยภาพให�กับธนาคารทั้งสองในระยะยาว ด�วยจ�ดแข็งที่แตกต�าง
แต�ส�งเสร�มซึ่งกันและกัน พร�อมกับการขยายฐานลูกค�าสู�กว�า 10 ล�านราย 
ทำให�ในวันนี้ ทีเอ็มบีอยู�ในสถานะที่จะสามารถ Make THE Difference ให�กับ
ลูกค�าและธุรกิจต�างๆ ได�ดีกว�าเดิม และพร�อมที่จะตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลง
ท่ีอาจจะมาพลิกผันการดำเนินธุรกิจของธนาคารได�อย�างม่ันคง ท้ังน้ีคณะกรรมการ 
ตลอดจนคณะผู�บร�หารและพนักงานของทั้งสองธนาคารต�างทำงานอย�างแข็งขัน
เพ�่อประสานความร�วมมือ โดยคาดว�าการรวมกิจการในครั้งนี้จะสำเร็จลุล�วง
อย�างสมบูรณ�ในป� 2564

นอกจากการรวมกิจการในครั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ�งมั่นส�งมอบผลิตภัณฑ�และ
บร�การที่เหนือกว�าและตอบสนองให�ตรงต�อความต�องการของลูกค�า รวมทั้ง
ครอบคลุมถึงกลุ�มลูกค�าที่ยังไม�สามารถเข�าถึงบร�การทางการเง�น ผ�านการ
ต�อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลอย�างต�อเนื่อง โดยสำหรับกลุ�มลูกค�าธุรกิจ
ขนาดใหญ� ธนาคารได�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลในการนำเสนอซัพพลายเชน
โซลูช่ันสำหรับภาคเกษตรเพ�อ่พัฒนาผลประกอบการของลูกค�า พร�อมท้ังส�งเสร�ม
การดำเนินธุรกิจอย�างยั่นยืนตลอดห�วงโซ�ธุรกิจของลูกค�า โดยธนาคารยังมี
แผนที ่จะขยายต�นแบบดังกล�าวไปสู �อุตสาหกรรมอื ่นๆ ตามเป�าหมายของ
ธนาคารในการเป�นผู�นำในการเชื่อมโยงซัพพลายเชนเข�าด�วยกัน พร�อมยัง
มุ �งสร�างความร�วมมือกับพันธมิตรหลักในการนำนวัตกรรมมาใช�พัฒนา
ผลิตภัณฑ�และบร�การ อีกหนึ ่งผลิตภัณฑ�ที ่โดดเด�นในป� 2562 ได�แก� TMB 
Smart Payroll ซึ่งช�วยให�ผู�ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถบร�หารจัดการแบบ
องค�รวมบนดิจ�ทัลแพลตฟอร�มที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเง�นเดือนพนักงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประกันสุขภาพกลุ�มราคาพ�เศษ และการบร�หารจัดการ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพโดยผู �ดูแลมืออาชีพ ซึ ่งธนาคารเชื ่อว�าผลิตภัณฑ�
ดังกล�าวจะช�วยตอบสนองความต�องการในกลุ�มธุรกิจเอสเอ็มอี ท่ีมีการจ�างแรงงาน

กว�า 21 ล�านคน ทั่วประเทศ เนื่องจากไม�มีกำลังเพ�ยงพอในการให�สวัสดิการ
แก�พนักงานของตน เมื่อเทียบกับกลุ�มธุรกิจขนาดใหญ� 

สำหรับกลุ�มลูกค�ารายย�อย ธนาคารเล็งเห็นว�าในขณะท่ีประเทศไทยกำลังเปล่ียนผ�าน
ไปสู�สังคมสูงอายุ ประชากรไทยจำนวนมากยังขาดความพร�อมทางด�านการเง�น
เพ�่อรับมือกับชีว�ตหลังเกษียณ ธนาคารจ�งมุ�งสนับสนุนให�เกิดอุปนิสัยที่ดี
ในการใช�จ�ายและการออม ซ่ึงสอดคล�องกับกลยุทธ�ท่ีมุ�งเน�นเง�นฝากของธนาคาร 
โดยธนาคารได�นำเสนอฟ�เจอร�ใหม�ในแอปพลิเคชัน TMB TOUCH  เช�น บร�การ
ตั้งเป�าหมายการออม การตั้งการเตือนการออม และฟ�เจอร�การออมอัตโนมัติ 
ซึ่งช�วยให�ลูกค�าสามารถเร��มปรับเปลี่ยนไปสู�พฤติกรรมการออมที่ดีได�อย�าง
ง�ายดาย นอกจากนี้ ธนาคารยังร�วมมือกับ Amundi Asset Management 
นำเสนอ TMB Smart Port ให�กับลูกค�ารายย�อยท่ัวไปบนแพลตฟอร�ม TMB TOUCH 
โดยมีแผนการลงทุนที่จัดสัดส�วนการลงทุนในกองทุนต�างๆ ที่หลากหลายเพ�่อ
กระจายความเสี ่ยงอย�างเหมาะสม ซึ ่งต�างจากในอดีตที่บร�การดังกล�าวมี
การให�บร�การเฉพาะกับลูกค�าที่มีศักยภาพในการลงทุนระดับสูงเท�านั้น

สิ�งแวดล�อมที่ยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงบทบาทของธนาคารในการพัฒนาสิ�งแวดล�อมและสังคม
อย�างยั่งยืนผ�านบทบาทในการให�สินเชื่อ โดยทีเอ็มบีดำเนินกิจกรรมการให�
สินเชื ่อทั ้งหมดตามนโยบายด�านสิ �งแวดล�อม สังคมและความรับผิดชอบ 
(Environmental, Social and Responsibility (ESR) Policy) อย�างเคร�งครัด 
โดยกำหนดว�าธนาคารจะไม�ให�การสนับสนุนแก�ธุรกิจทางด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคมที่มีความเสี่ยงสูง เช�น ธุรกิจการพนัน ธุรกิจปาล�มน้ำมัน และธุรกิจ
พลังงานนิวเคลียร� เป�นต�น ทั้งยังได�กำหนดประเด็นพ�จารณาด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคมและแนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะซึ ่งเป�นส�วนหนึ ่งของ
กระบวนการตรวจสอบด�านสิ�งแวดล�อมและสังคมและการพ�จารณาให�สินเชื่อ 
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังส�งเสร�มการให�สินเชื่อเพ�่อธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
หร�อที่เร�ยกว�าธุรกิจสีเข�ยว ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 2.5 ของพอร�ตสินเชื่อเพ�่อธุรกิจ
ของธนาคาร ตลอดจนยังได�ส�งเสร�มผลิตภัณฑ�เพ�่อธุรกิจสีเข�ยวอื่นๆ เช�น 
พันธบัตรสีเข�ยวมูลค�า 60 ล�านดอลลาร�สหรัฐฯ ซ่ึงทีเอ็มบีเป�นธนาคารพาณิชย�ไทย
แห�งแรกท่ีออกพันธบัตรสีเข�ยวน้ีในป� 2561 ยิ�งไปกว�าน้ัน ธนาคารยังให�ความสำคัญ
กับการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยตรง โดยได�
ติดตามการใช�ทรัพยากรและแสวงหาว�ธีการในการเพ� �มประสิทธิภาพและ
ลดการก�อให�เกิดของเสียอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�ในป� 2562 ธนาคารสามารถ
ลดการใช�ทรัพยากร ณ อาคารสำนักงานใหญ� โดยรวมได�ถึงร�อยละ 16

สังคมที่ยั่งยืน
ธนาคารให�ความสำคัญต�อการสร�างคุณค�าร�วมกับสังคมนอกเหนือจากผลตอบแทน
ทางธุรกิจ โดยการมีส�วนร�วมกับสังคมของธนาคารได�ดำเนินการผ�านมูลนิธิทีเอ็มบี 
โดยมีโครงการไฟ-ฟ�า เป�นโครงการหลัก ที่เน�นส�งเสร�มการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนให�มีความเป�นอยู�ที่ดีและสนับสนุนกิจกรรมเพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
สู�สังคมวงกว�าง โดยในป� 2562 กลุ�มอาสาสมัครทีเอ็มกว�า 3,000 คน ได�ร�วม
ดำเนินโครงการเพ�่อสังคมกว�า 40 โครงการ สร�างประโยชน�ให�กับเยาวชน
กว�า 150,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได�จัดให�มีการฝ�กอบรม
ให�ความรู�ทางการเง�นกับบุคคลทั่วไปกว�า 5,000 คน และกับพนักงานใหม�กว�า
ร�อยละ 95 ในป� 2562 ด�วยเป�าหมายในการสร�างคุณภาพชีว�ตทางการเง�น
ที่ดีให�กับลูกค�า ซึ่งในท�ายที่สุดจะช�วยส�งผลบวกต�ออุตสาหกรรมธนาคารไทย
และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังตระหนักเป�นอย�างดีถึงความสำคัญของพนักงานใน
ฐานะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธนาคารและเป�นผู�ที่อยู�เบื้องหลังความยั่งยืน
ของธุรกิจ ธนาคารจ�งยึดมั ่นในการปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเป�นธรรมและ
เท�าเทียม จัดหาสวัสดิการและให�ค�าตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนเป�ดโอกาส
ให�พนักงานได�แสวงหาและพัฒนาทักษะทางอาชีพตามความสนใจ ทั้งนี้ทีเอ็มบี
ยังเห็นคุณค�าและเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต�างหลากหลาย สอดคล�อง
กับนโยบายสิทธิมนุษยชนและคำแถลงการณ�เร� ่องความหลากหลายและ
การมีส�วนร�วมท่ีได�ประกาศในป� 2562 ยิ�งไปกว�าน้ัน ธนาคารยังมุ�งก�าวสู�การเป�น 
Employer of Choice ที่พนักงานได�รับมอบหมายให�ทำงานที่มีความหมายและ
ได�รับการสนับสนุนให� Make THE Difference ท้ังต�อตนเองและต�อชุมชนของตน

บรรษัทภิบาลและจร�ยธรรมทางธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจเป�นหลักสำคัญที่ช�วยให�
ธนาคารบรรลุเป�าหมายและสร�างความเช่ือม่ันให�กับผู�มีส�วนได�เสีย ทีเอ็มบียึดม่ัน
ในหลักคุณธรรมและจร�ยธรรมทางธุรกิจ  ซึ่งเป�นหลักการพ�้นฐานสำคัญที่
ธนาคารนำมาใช�ในการกำหนด จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายการต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปชั่นและการให�สินบน นโยบายการป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเง�น นโยบายการบร�หารจัดการด�านการให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม 
และนโยบายของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เง�นบร�จาคและการให�เง�นสนับสนุน 
ซึ่งเป�นนโยบายที่คณะกรรมการและพนักงานทุกคนต�องรับทราบและปฏิบัติตาม 
โดยธนาคารได�จัดให�มีการฝ�กอบรมพนักงานทุกคนเพ�่อสร�างความตระหนัก
และส�งเสร�มให�พนักงานปฏิบัติตามนโยบายได�อย�างเหมาะสม

นอกจากนี้ การรวมกิจการกับธนาคารธนชาตในป� 2562 ยังส�งผลให�ทีเอ็มบี
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างคณะกรรมการธนาคารให�สอดคล�องกับโครงสร�าง
การถือหุ�นใหม�ควบคู�ไปกับการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งทำให�จำนวน
กรรมการอิสระเพ� �มข� ้นจาก 4 เป�น 6 คน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 43 ของ
คณะกรรมการท้ังหมด ซ่ึงมากกว�าท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ธนาคารยังได�จัดตั้ง
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Oversight Committee) 
ทำหน�าที่ในการกำหนดกลยุทธ� ดูแลการบร�หารจัดการ การลงทุน และการฝ�ก
อบรมพัฒนาท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลสารสนเทศ ความม่ันคงทางไซเบอร� และข�อมูล
ส�วนบุคคล ซึ่งมีความจำเป�นอย�างยิ�งในยุค Digital Disruption ในป�จจ�บัน

Make REAL Change สำหรับคนไทย
ด�วยความมุ�งมั ่นในการสร�างความยั ่งยืนของธนาคารส�งผลให�ธนาคารมี
ผลการดำเนินงานทางด�านความยั่งยืนที่ดีในป� 2562 โดยเห็นได�จากผลการ
ประเมินโดยดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� การประเมินธนาคารตามแนวปฏิบัติ
ของแนวร�วมการเง�นที่เป�นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Thailand) และ
การประเมินหุ�นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยผลการประเมิน
ที่ดีของธนาคารนี้เป�นเพ�ยงภาพสะท�อนให�เห็นถึงสิ�งที่ธนาคารได�ดำเนินงาน
มาโดยตลอด

ทีเอ็มบีจะยังคงมุ�งม่ันพัฒนาอย�างต�อเน่ืองไปสู�ความเป�นเลิศ ก�าวข�ามข�อกำหนด
ขั้นต่ำ และมุ �งสู �การเป�นผู�นำในด�านการพัฒนาอย�างยั ่งยืนในกลุ�มสถาบัน
การเง�นของไทย โดยธนาคารจะยึดม่ันในการ Make REAL Change ท่ีจะก�าวไป
ไกลกว�าการบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจ สู�การสนับสนุนให�เกิดคุณภาพชีว�ต
ทางการเง�นที ่ดีให�กับประชาชนชาวไทย ด�วยความเชื ่อมั ่นเป�นอย�างยิ �งว�า 
การดำเนินงานดังกล�าวเป�นการสร�างประโยชน�ให�กับผู�มีส�วนได�เสียของธนาคาร
อย�างรับผิดชอบและยั่งยืน

นายป�ติ ตัณฑเกษม
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายประสงค� พ�นธเนศ
ประธานกรรมการ
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ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก�อตั้งข�้นในป� 2500 โดยมีประเภทบร�การที่จำกัดและมุ�งให�บร�การทางการเง�นแก�หน�วยงานทหารและข�าราชการทหารเป�นหลัก 
หลังจากนั้นจ�งได�ขยายขอบเขตการให�บร�การทางการเง�นสู�ภาคธุรกิจและเอกชนเพ��มข�้น ดำเนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย�ในป� 2516 และได�จดทะเบียนใน
ตลาดในป� 2526 นอกจากนี้ ในป� 2547 ทีเอ็มบียังได�รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเง�นทุนอุตสากรรมแห�งประเทศไทย 
และรวมกิจการกับ ING BANK N.V. ในป� 2550 ตามลำดับ

ในป� 2562 ทีเอ็มบีประสบความสำเร็จในการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ส�งผลให�ขนาดธุรกิจของทีเอ็มบีใหญ�ข�้นกว�า 2 เท�า โดยมีขนาดสินทรัพย�รวมอยู�ที่ 
1.9 ล�านล�านบาท และก�าวข�้นมาเป�นธนาคารพาณิชย�ที่มีขนาดใหญ�ลำดับที่ 6 ของประเทศ ด�วยฐานลูกค�ากว�า 10 ล�านราย พร�อมขยายโอกาสทางธุรกิจ
ไปสู�การสร�างประสบการณ�ของลูกค�าที่ดียิ �งข� ้นและสร�างคุณค�าให�กับผู�มีส�วนได�เสียอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้ขั ้นตอนการเข�าซื้อหุ�นธนาคารธนชาตเสร็จสิ�นลง
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดนกระบวนการของการรวมกิจการระหว�างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตนั้นคาดว�าจะแล�วเสร็จภายในป� 2564

เกี่ยวกับทีเอ็มบ ี

ผลิตภัณฑและบร�การของธนาคาร

ทีเอ็มบีมุ�งนำเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การทางการเง�นตามกลุ�มลูกค�าซึ่งแบ�งออกเป�น 3 กลุ�ม ได�แก� กลุ�มลูกค�าธุรกิจ 
กลุ�มลูกค�าเอสเอ็มอี และกลุ�มลูกค�าบุคคล ด�วยผลิตภัณฑ�ที่หลากหลาย ตั้งแต�บัญชีเง�นฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ�เพ�่อ
การลงทุนประกันชีว�ตและประกันว�นาศภัยผ�านธนาคาร ท้ังน้ี ด�วยยึดม่ันหลักการท่ีให�ลูกค�าเป�นศูนย�กลาง การทำความเข�าใจ
ความต�องการของลูกค�าจ�งนับว�าเป�นป�จจัยสำคัญท่ีนำพาทีเอ็มบีไปสู�ความสำเร็จ

ทีเอ็มบีและเอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต เป�นพันธมิตรทางธุรกิจที่ร�วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ตใหม�ๆ 
ที่สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าของธนาคาร เพ�่อเพ��มเสถียรภาพและความมั่งคั่งให�กับเง�นออมของลูกค�า 
และช�วยให�ลูกค�าไม�ต�องว�ตกกังวลในการใช�ชีว�ต โดยความร�วมมือกับบร�ษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) 
ทำให�ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ตที่ดีที่สุดให�กับลูกค�าได� นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังได�นำเสนอผลิตภัณฑ�
ประกันประเภทอื่นๆ เช�น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันรถยนต� เป�นต�น

ทีเอ็มบีได�ออกนโยบายระยะยาวในการมีแพลตฟอร�มในการซื้อขายกองทุนแบบ Open Architecture (OA) เป�ดโอกาส
ให�ลูกค�าได�ลงทุนในกองทุนคุณภาพจากหลายบลจ. เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าที่หลากหลายและระดับการ
ยอมรับความเสี่ยงที่ต�างกัน โดยในป� 2561 ธนาคารได�ตกลงทุนจะขายหุ�นร�อยละ 65 ในบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด (TMBAM) เพ�่อเป�นพันธมิตรกับอีสท�สปร�ง สอดคล�องกับกลยุทธ� Open Architecture ของธนาคาร 
พร�อมช�วยเพ��มข�ดความสามารถให� TMBAM ในการนำเสนอผลิตภัณฑ�ที่ดีที่สุดและยกระดับการบร�การลูกค�า นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได�เป�นพันธมิตรกับบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด ซึ่งเป�นบร�ษัทหลักทรัพย�ที่มีขนาดใหญ�
อันดับท่ี 11 เพ�อ่สร�างแพลตฟอร�ม Open Architecture และเสร�มสร�างความแข็งแกร�งให�กับบร�การด�านการลงทุนของธนาคาร 

ธนาคารให�ความช�วยเหลือและให�คำปร�กษาเกี่ยวกับการระดมทุน การพัฒนาธุรกิจ และการควบรวมกิจการ

ธนาคารพาณิชย�

ประกัน 

บร�หารสินทรัพย�

ลงทุน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของธนาคาร สามารถศึกษาไดจากเว็บไซตธนาคาร
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กลยุทธองคกรและการประกอบธุรกิจ

ทีเอ็มบี ใหลูกคาสามารถใชชีว�ตไดเต็มที่ในแบบที่ตองการ

แบรนดของธนาคารทีเอ็มบี
Make THE Difference

ใหลูกคาเปนศูนยกลาง

สรางความเปนเลิศดาน
ผลิตภัณฑเง�นฝากและ
ธุรกรรมทางการเง�น

สรางรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย
อยางย่ังยืน

รักษาความเปนผูนำดาน
สินเช่ือรถยนตและการ
นำเสนอผลิตภัณฑสินเช่ือ
ครบวงจร

ใชเง�นทุนและบร�หารสภาพ
คลองอยางมีประสิทธิภาพ

สรางข�ดความสามารถและ
พัฒนาโซลูช่ันทางดิจิทัล

ผนึกพลังสรางการเติบโต

จ�ดมุงหมายของแบรนด

แบรนดของธนาคาร

ว�ถีทางที่จะบรรลุเปาหมายทางกลยุทธ 7 ประการ

สร�างรากฐานแบรนด� DNA ของธนาคาร 4 ประการคือ:
• ท�าทายสิ�งที่เป�นอยู�  เราท�าทายบรรทัดฐานเดิมๆ ของตลาด เพ�่อเสนอสิ�งที่ดีกว�าให�กับลูกค�า
• ใส�ใจทุกรายละเอียด  ใส�ใจในทุกรายละเอียด เพ�่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การที่ที่คุณภาพดีที่สุด
 สำหรับลูกค�า
• จร�งใจ  โปร�งใสและคำนึงถึงผลประโยชน�ของลูกค�าเป�นอันดับแรก
• ง�ายและใช�งานได�จร�ง  ทำให�การใช�บร�การทางการเง�นเป�นเร�่องง�ายสำหรับลูกค�า

ทีเอ็มบีให�ความสำคัญในการนำลูกค�าเป�นศูนย�กลางในการทำธุรกิจ ธนาคารจ�งรวบรวมความเข�าใจในพฤติกรรมของ
ลูกค�าเพ�่อใช�ในการพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การ และนำความเข�าใจดังกล�าวมาใช�ในการบร�หารประสบการณ�ของลูกค�า
ให�ดียิ�งข�้น นอกจากนี้ ยังดำเนินการวัดความพ�งพอใจในประสบการณ�ที่ลูกค�าได�รับอย�างต�อเนื่อง เพ�่อนำผลที่ได�มา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ�และบร�การให�ดียิ�งข�้นต�อไป

ทีเอ็มบีได�ใช�กลยุทธ�การใช�เง�นฝากเป�นตัวนำ (Deposit-led strategy) เพ�อ่สร�างความแตกต�างทางการแข�งขันเพ�อ่ส�งมอบ
ผลิตภัณฑ�เง�นฝากและธุรกรรมทางการเง�นที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าที่ดีที่สุด ซึ่งกลยุทธ�ดังกล�าว สามารถ
ช�วยให�ธนาคารมีความใกล�ชิดและความเข�าใจลูกค�ามากยิ�งข�้นซึ่งทำให�ทีเอ็มบีสามารถเป�นธนาคารหลักของลูกค�าได� 

ทีเอ็มบีให�ความสำคัญกับการสร�างรายได�ที่มิใช�ดอกเบี้ยอย�างยั่งยืนมาโดยตลอด เพราะรายได�ที่มิใช�ดอกเบี้ยจะส�งผลให�
ธนาคารสามารถบร�หารเง�นทุนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ตัวอย�างเช�น ผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ต และผลิตภัณฑ�การลงทุน 
เป�นต�น ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได�ใช�โมเดลธุรกิจแบบผู�แทนจำหน�ายและ Open Architecture โดยมุ�งเน�นการคัดเลือกพันธมิตรทาง
ธุรกิจและผลิตภัณฑ�ที่ดีที่สุด เพ�่อนำเสนอแก�ลูกค�าผ�านช�องทางการขายต�างๆ ด�วยกลยุทธ�ดังกล�าว ธนาคารสามารถ
การสร�างรายได�อย�างยั่งยืนในสภาวะผันผวนของวัฏจักรธุรกิจได�

ภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต�อยอดความสำเร็จของธุรกิจสินเชื่อรถยนต� และนำจ�ดแข็ง
ของธุรกิจมาเพ��มข�ดความสามารถของผลิตภัณฑ�สินเชื ่ออื ่นๆ เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�มากข�้น 
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ�ที่ครอบคลุมมากข�้น ยังช�วยให�ธนาคารสามารถมีความสามารถในการแข�งขันและปรับตัวได�ทันต�อ
สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได�ดียิ�งข�้น

ทีเอ็มบีมุ�งมั่นอย�างเต็มที่ในการบรรลุเป�าหมายกำไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป�าหมายที่จะบรรลุ
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�นที่อยู�ในระดับเดียวกับค�าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนำ ภายใน 3-5 ป� เพ�่อบรรลุเป�าหมายดังกล�าว 
ธนาคารได�มุ�งเน�นการเติบโตธุรกิจโดยพ�จารณาจากโอกาสการสร�างผลตอบแทนที่เพ��มข�้น

ป�จจ�บัน การทำธุรกรรมทางการเง�นผ�านช�องทางดิจ�ทัลมีการเติบโตอย�างต�อเนื่อง อันเป�นผลมาจากพฤติกรรมของ
ผู�บร�โภคท่ีเปล่ียนแปลงไปและเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�าข�น้ ดังน้ัน เพ�อ่ให�ทันต�อการเปล่ียนแปลงดังกล�าว ทีเอ็มบีได�ลงทุนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร�และความปลอดภัยของข�อมูลลูกค�าอย�างต�อเนื่อง พร�อมทั้ง
ดำเนินการพัฒนาความรู�ความสามารถของพนักงาน เสร�มสร�างวัฒนธรรมองค�กรให�สอดคล�องกับยุคดิจ�ทัล ปรับปรุง
กระบวนการทำงานต�างๆ ให�เป�นดิจ�ทัลมากยิ�งข� ้น เพ�่อความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การเพ�่อสร�าง
ประสบการณ�ที่ดีให�กับลูกค�า

ธนาคารเล็งเห็นโอกาสการสร�างประโยชน�ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (synergies) จากการรวมกิจการ 3 ส�วน คือ ประโยชน�
ด�านงบดุล ประโยชน�ด�านต�นทุน และประโยชน�ด�านรายได� ท้ังน้ีธนาคารได�จัดทำแผนการรวมกิจการเพ�อ่สร�างความม่ันใจใน
การรับรู�ประโยชน�ท้ัง 3 ส�วนน้ี พร�อมท้ังช�วยให�การรวมกิจการเป�นไปอย�างราบร�น่
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Accelerated Growth Journey ของทีเอ็มบี

เพ�อ่ให�ทีเอ็มบีเป�นองค�กรท่ียึดลูกค�าเป�นศูนย�กลางและมุ�งเน�นการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทีเอ็มบีได�ดำเนินการตามโครงการ Transformation ซ่ึงแบ�งเป�น 5 ระยะ 
โดยโครงการนี้จะส�งผลดีต�อธนาคารในทุกๆ ด�าน ช�วยเพ��มมูลค�าแก�ผู�ถือผลประโยชน�ร�วมทุกฝ�าย ทั้งลูกค�า ผู�ถือหุ�น พนักงานและสังคมไทยโดยรวม

• การปรับโครงสร�างองค�กร
• การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานครบวงจร
• การปรับเปลี่ยนด�านการบร�หารทรัพยากรบุคคล
• การยกระดับมาตรฐานการให�บร�การ
• การปรับปรุงประสิทธิภาพด�านการบร�หารความเสี่ยง

การสร�างรากฐาน
ที่แข็งแกร�ง
2551 – 2552

• การขยายฐานลูกค�า SME และลูกค�ารายย�อย
• การเป�นเลิศทางด�านบร�การและการดำเนินงาน
• การให�บร�การทางการเง�นที่เป�นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง  
   ความต�องการของลูกค�าได�เป�นอย�างดี
• การพัฒนาคุณภาพช�องทางบร�การ
• การสร�างแบรนด�ทีเอ็มบีให�แข็งแกร�งข�้น

การขยายฐานลูกค�า
ที่มีคุณภาพ
2553 – 2554

• การเป�นเลิศทางด�าน Transactional banking และประสบการณ�ที่
 เป�นเอกลักษณ�ของธนาคาร (Branded Customer Experience)
• ยกระดับความสัมพันธ�กับลูกค�าด�านการบร�การธุรกรรมทางการเง�น 
 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จร�ง
• การมีคุณภาพสินทรัพย�ที่ดีข�้น (โดยมีสัดส�วนสินเชื่อ SME มากข�้น)
• การเป�ดตัวรูปแบบช�องทางบร�การที่เชื่อมต�อถึงกัน โดยมุ�งเน�นการ
 พัฒนาช�องทางดิจ�ตอล

สร�างความแตกต�าง
และเพ��มส�วนแบ�ง
การใช�จ�ายเง�น
ของลูกค�า
กลุ�มเป�าหมาย
2555 – 2557

• มุ�งเน�นในการสร�างดิจ�ทัลแพลตฟอร�มที่ตอบสนองความต�องการ
 ของลูกค�าอย�างแท�จร�งและมอบสิทธิประโยชน�เพ��ม เพ�่อให�ลูกค�า
   ใช�ชีว�ตเต็มที่ในแบบที่ต�องการ
• พัฒนาข�ดความสามารถพนักงาน และปรับโครงสร�างองค�กร
   เพ�่อให�พนักงานสามารถใช�ศักยภาพได�อย�างเต็มที่
• สามารถก�าวเข�าสู�ธุรกิจใหม�ๆ ที่ตรงกับความต�องการของลูกค�า 
• สร�างศักยภาพในการว�เคราะห�ข�อมูลเชิงลึก (Data Analytics) 
 เพ�่อให�ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การ
   ที่เหมาะกับลูกค�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ

สร�างความเปลี่ยนแปลง
และก�าวเข�าสู�ธุรกิจใหม�ๆ 
2558 – 2561

• นำรูปแบบการทำงานแบบใหม�เข�ามาใช� และปรับกระบวนการหลัก
  ให�สามารถสร�างประสบการณ�ท่ีง�ายและใช�งานได�จร�งให�กับลูกค�า
 ได�ดียิ�งข�น้
• การรวมกิจการกับธนาคารธนชาตเพ�่อเพ��มขนาดธุรกิจ
 และความสามารถในการแข�งขัน
• จัดเตร�ยมแผนและดำเนินการรวมกิจการ รวมถึงการรับรู�ประโยชน�
 ที่ได�จากการรวมกิจการ

สร�างโมเมนตัม
ต�อยอดการเติบโต
2561 เปนตนไป

1

2

3

4

5

จ�ดเดนหลัก ผลลัพธ

ระยะ

• การทำงานแบบ “อไจล�” เพ�อ่ลดข้ันตอนการทำงาน
 และสร�างความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน 
• เพ��มข�ดความสามารถทางการแข�งขันจากช�องทาง
 การให�บร�การท่ีมากข�น้และการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
 ใหม�ท่ีดีข�น้จากการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต
• การมีผลิตภัณฑ�ท่ีครบมากข�น้ท้ังผลิตภัณฑ�
 การลงทุนและสินเช่ือ
• การขยายฐานลูกค�าถึง 10 ล�านราย

• โครงสร�างพ�น้ฐานเพ�อ่รองรับดิจ�ตอลแพลตฟอร�ม 
 และระบบชำระเง�นอิเล็กทรอนิกส�แห�งชาติ
• ลดระดับชั้นของโครงสร�างองค�กรจาก 6 ขั้น
 มาเป�น 5 ข้ันเพ�อ่ให�เกิดความคล�องตัวในองค�กร
• วางแผนและแนวทางการจัดการข�อมูลลูกค�า 
 ท้ังในด�าน ความครบถ�วน คุณภาพข�อมูล 
 และการนำข�อมูลมาใช�
• ร�วมเป�นพันธมิตรทางธุรกิจกับอีสท�สปร�ง 
 อินเวสท�เมนทส� (สิงคโปร�) จากการขายหุ�น 
 ร�อยละ 65 ใน บลจ. ทีเอ็มบี

• นำเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีตรงกับความต�องการของลูกค�า
• ดำเนินการ Cross-Selling ตามความเข�าใจลูกค�า
 อย�างลึกซ้ึงในระดับอุตสาหกรรมและระดับกลุ�มลูกค�า
• ดำเนินการปรับปรุงสัดส�วนของสินเช่ือให�มี
 ผลตอบแทนหลังจากหักค�าความเส่ียงสูงสุด
• นำเสนอช�องทางการให�บร�การทางอิเล็กทรอนิกส�
 ท่ีเป�นเลิศท่ีสุด

• การเพ��มฐานลูกค�าประสบความสำเร็จ จากการ
 พัฒนาคุณภาพการให�บร�การและผลิตภัณฑ�ที่
 ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย�างแท�จร�ง
• การปรับปรุงและย�ายสาขาให�ตรงกับ
 ความต�องการของลูกค�า
• การเป�ดตัวแนวคิด Make THE Difference

• คุณภาพสินทรัพย�โดยรวมได�รับการปรับปรุง
 ให�ดีข�้น
• บรรลุควอไทล�สูงสุดในด�านความผูกพัน
  ของพนักงานต�อองค�กร
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การดำเนินงานด�านความยั่งยืนของทีเอ็มบีอยู�ภายใต�หลักปรัชญา “การสร�างความแตกต�าง (Make THE Difference)” 
เพ�อ่สร�างคุณค�าทางธุรกิจ ควบคู�ไปกับด�านบรรษัทภิบาลและจร�ยธรรมทางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยธนาคารมุ�งม่ัน
ท่ีจะผนวกแนวคิดความย่ังยืนเข�ากับการดำเนินธุรกิจ และไม�ดำเนินกลยุทธ�ท่ีมุ�งเน�นการบรรลุเป�าหมายระยะส้ัน หากแต�คำนึง
ถึงการเติบโตในระยะยาวอย�างย่ังยืน พร�อมมุ�งดำเนินธุรกิจด�วยการยึดม่ันในจร�ยธรรมและความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงรวมไปถึง 
การเคารพกฎหมาย การปกป�องสิทธิมนุษยชน การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม และการตอบแทนสังคม ซึ่งล�วนแล�วแต�สะท�อน
ให�เห็นความเชื่อที่ว�า การคิดและดำเนินงานอย�างยั่งยืนจะนำไปสู�การส�งมอบผลิตภัณฑ�และบร�การที่เป�นเลิศให�กับลูกค�า 
บรรลุผลสำเร็จทางการเง�นในระยะยาว และนำไปสู�อนาคตที่เข�มแข็งในที่สุด

คณะกรรมการธนาคารได�มอบหมายให�คณะกรรมการสรรหา กำหนดค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน�าที่กำกับดูแล
ให�การบร�หารความยั่งยืนขององค�กรมีประสิทธิภาพ ทบทวนกรอบการดำเนินงานด�านการบร�หารความยั่งยืนเพ�่อสนอง
วัตถุประสงค�ของธนาคารในระยะยาว และปลูกฝ�งวัฒนธรรมองค�กรที่สนับสนุนให�เกิดความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อมและ
สังคม เสร�มสร�างธรรมาภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจตามหลักจร�ยธรรม ทั้งนี้ วัตถุประสงค�ในระยะยาวของธนาคารคือ
การเป�นธนาคารที่ลูกค�าชื่นชอบและบอกต�อมากที่สุด ธนาคารจ�งได�จัดตั้งหน�วยงานความยั่งยืนข�้นเพ�่อกำหนดกลยุทธ�
ทิศทางการดำเนินงานด�านความย่ังยืน พัฒนาโครงการ และดำเนินการตามแผนงานบร�หารความย่ังยืนร�วมกับหน�วยงาน
อื่นๆ ของธนาคาร

ทีเอ็มบี 
และความยั่งยืน 

คว
าม

ยั่งย

นืทางธุรกจิ
ความยั่งยืนด�านสิ�งแวดล�อม ความยั่งยืนด�าน

สัง
คม

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

         พัฒนาการบร�หาร
            ทรัพยากรมนุษยและ

                        รวมเปนสวนหนึ่ง
          ในการพัฒนาเยาวชน
    และชุมชนอยางยั่งยืน

        ลดผลกระทบตอ
       สิ�งแวดลอมทั้งทางตรง

             และทางออม 

      เปลี่ยนผานไปสูโมเดลธุรกิจ
      ที่ยั่งยืนเพ�่อนำไปสูการเติบโต

     ทางการเง�นในระยะยาว 
    และปลูกฝงการดำเนิน

    งานอยางรับผิดชอบ

       มุงใหเกิดการกำกับดูแล
         กิจการ การบร�หารความเสี่ยง 

        และการกำกับดูแลภายใน
    ที่มีประสิทธิภาพ พรอม 

      สรางวัฒนาธรรมที่
   ยึดม่ันในหลักจร�ยธรรมความยั่งยืน

ของ
ทีเอ็มบี
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ทีเอ็มบีได�พัฒนากรอบการดำเนินงานด�านความย่ังยืนท่ีสอดคล�องกับว�สัยทัศน� พันธกิจ และวัฒนธรรมองค�กรข�น้ในป� 2561 เพ�อ่เป�นเคร�อ่งมือในการบร�หารจัดการ
ความยั่งยืนภายในองค�กร โดยธนาคารยังได�ผนวกกรอบการดำเนินงานดังกล�าวเข�าเป�นส�วนหนึ่งในกลยุทธ�และทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได�ดำเนิน
โครงการด�านความย่ังยืนในด�านต�างๆ เพ�อ่ให�ธนาคารสามารถบรรลุเป�าหมายสำคัญด�านความย่ังยืน ท้ังน้ี ธนาคารได�กำหนดตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานด�านความย่ังยืน
ให�เป�นส�วนหน่ึงของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขององค�กรเพ�อ่ขับเคล่ือนธนาคารไปสู�การเติบโตอย�างย่ังยืน โดยตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานด�านความย่ังยืนของธนาคาร
ในป� 2562 ครอบคลุมประเด็นต�อไปน้ี

ตัวชี้วัด ป� 2562

คะแนนประสบการณ�ของลูกค�า 

การลดการใช�ทรัพยากร

(ไฟฟ�า น้ำ และกระดาษ)

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

ธนาคาร

การสูญเสียบุคลากร

ที่มีศักยภาพสูง

การละเมิดข�อมูล

ที่ส�งผลกระทบต�อลูกค�า

ผลกระทบทางสังคม

จากโครงการเพ�่อสังคม

พนักงานใหม�ได�รับการฝ�กอบรมด�านการ

ให�ความรู�ทางการเง�น

คะแนนผลการประเมิน

ดัชนีความยั่งยืนดาวน�โจนส�

(DJSI)

สัดส�วนสินเชื่อสีเข�ยวในพอร�ต

ร�อยละ 80

ลดลงร�อยละ 5 
เมื่อเทียบกับป� 2561

คะแนนรายงานการกำกับดูแลกิจการ 
มากกว�าหร�อเท�ากับร�อยละ 93

คณะกรรมการธนาคารเข�าร�วมการประชุม 
มากกว�ากร�อเท�ากับร�อยละ 94

ร�อยละ 10

0 กรณี

อาสาสมัครทีเอ็มบี 4000 คน 
โครงการเพ�่อชุมชน 37 

โครงการเยาวชน 150,000 คน 
มาใช�บร�การศูนย�ไฟ-ฟ�า

ร�อยละ 100

60

ร�อยละ 3.5

ร�อยละ 59

การใช�ไฟฟ�าลดลงร�อยละ 10
การใช�น้ำลดลงร�อยละ 20

การใช�กระดาษลดลงร�อยละ 17

คะแนนรายงานการกำกับดูแลกิจการ
เท�ากับร�อยละ 93

คณะกรรมการธนาคารเข�าร�วมการประชุม
ร�อยละ 92

ร�อยละ 11

0 กรณี

อาสาสมัครทีเอ็มบี 3,276 คน 
โครงการเพ�่อชุมชน 40 โครงการ

เยาวชน 155,738 คน 
มาใช�บร�การศูนย�ไฟ-ฟ�า

ร�อยละ 93

62

ร�อยละ 2.5

เป�าหมาย ป� 2562 ผลการดำเนินงาน ป� 2562 
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การจัดลำดับด�านความยั่งยืนที่ได�รับความสนใจเพ��มมากข�้นช�วยทำให�ทีเอ็มบีตระหนักว�าการประเมินผลการดำเนินงาน
ของหน�วยงานว�จัยและจัดลำดับด�านความยั่งยืนต�างๆ จะช�วยให�ธนาคารสามารถปรับปรุงกลยุทธ� นโยบาย และผลการ
ดำเนินงานได� โดยในป� 2562 ผลคะแนนและลำดับที่ทีเอ็มบีได�รับจากการประเมินต�างๆ แสดงให�เห็นถึงการพัฒนาการ
ดำเนินงานด�านความยั่งยืนอย�างต�อเนื่อง

ทีเอ็มบีได�รับการจัดอันดับเป�นที่ 1
จากธนาคารไทยท้ังหมด 9 แห�ง ผ�านการประเมิน
แนวร�วมการเง�นที่เป�นธรรมประเทศไทย (Fair 
Finance Thailand) ซึ่งส�งเสร�มการธนาคาร
ท่ีย่ังยืนในภาคการเง�น

ทีเอ็มบียังคงเป�นบร�ษัทที่อยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน
ติดต�อกันเป�นเวลา 2 ป� ในหมวดมูลค�าหลักทรัพย�
ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล�านบาท

ธนาคารยังคงรักษาตำแหน�งในดัชนีนี้ผ�านการ
ประเมินจากสถาบันไทยพัฒน� ซึ่งได�ระบุ บร�ษัท
จดทะเบียนท่ีมีผลการดำเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม 
สังคม และธรรมาภิบาลที่เป�นเลิศ

ทีเอ็มบียังคงรักษาตำแหน�งอยู�ในดัชนี 
FTSE4Good ต�อเนื่องเป�นป�ที่สี่ ซึ่งเป�นดัชนี
ที่ตระหนักถึงการปฏิบัติด�านสิ�งแวดล�อม 
สังคมและการกำกับดูแลที่ดีเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานที่เป�นที่ยอมรับทั่วโลก

ธนาคารได�รับการจัดอันดับ โดย Morgan
Stanley Capital International (MSCI) 
และผลการประเมินจากดัชนีนี้คือ BBB

แผนกความยั่งยืน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
อาคารทีเอ็มบี สำนักงานใหญ� 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� 02-299-2350
อีเมล�: sustainability@tmbbank.com 

การจัดลำดับดานความยั่งยืน

ติดตอ 

การเปร�ยบเทียบในท�องถิ�น การเปร�ยบเทียบระหว�างประเทศ
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พนักงานทั้งหมด 

8,135 คน
401

สาขาภายในประเทศ 

2 
สาขาในต�างประเทศ

พนักงาน

ร�อยละ 74
มีความผูกพัน

ต�อองค�กร

ผู�ถือหุ�น

93,305 ราย
เง�นป�นผลต�อหุ�นเพ��มข�้น

ร�อยละ16.7*
(*ไมรวมเง�นปนผลพ�เศษหลังการรวมกิจการ)

ชุมชนทั่วประเทศ  

40 แหง
นักเรียนทั่วประเทศ  

155,738 คน
ได�รับประโยชน�

จากโครงการไฟ-ฟ�า 

ผลการดำเนินงานเดนป 2562

รายได�จาก
การดำเนินงาน 

39,821
ล�านบาท

คะแนน NPS 

เท�ากับ 57
ดัชนีชี้วัดประสบการณ�
ของลูกค�าเกี่ยวกับการ

บร�หารจัดการข�อร�องเร�ยน 

ร�อยละ 59.87

ลูกค�า

6 ลานราย 

…นำเสนอผลิตภัณฑและบร�การพ�เศษสุดเพ�่อเพ�่มประสบการณของลูกคา

…พร�อมตอบแทนผู�ถือหุ�นและสังคมในวงกว�าง

พนักงานที่มีความผูกพันต�อองค�กรและมีความกระตือร�อร�นคือแรงขับเคลื่อนสู�ความสำเร็จ
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การสรางคุณคาของทีเอ็มบี

ทุนทางการเง�น
ทรัพย�สินทั้งหมด 

ซึ่งรวมถึง สินทรัพย�
เง�นรับฝาก และ

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนการผลิต
ทรัพยากรภายนอก เช�น

คู�ค�าธุรกิจและผู�รับเหมาที่มี
ความจำเป�นต�อการดำเนิน

ธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�และบร�การ

ทุนมนุษย�และทุนทางป�ญญา
เวลา ทักษะ และความรู�ของ
พนักงาน ระบบ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ซึ่งช�วยใน

การดำเนินธุรกิจ

ทุนทางสังคม
ทุนทางสังคม

การสร�างการมีส�วนร�วม
และความสัมพันธ�กับผู�มี

ส�วนได�เสีย ซึ่งรวมถึง ลูกค�า 
พนักงาน นักลงทุน ผู�ถือหุ�น

หน�วยงานทางการ
และสังคม

ปจจัยนำเขา

การฝาก
ถอน โอน จาย การลงทุน

ประกัน บัญชีเพ�่อออม

สินเชื่อ

ทีเอ็มบีสรางแรงบันดาลใจใหทุกคน เปลี่ยน…เพ�่อใหชีว�ตดีข�้น (Make THE Difference) 
ดวยการใชความเชี่ยวชาญทางการเง�นในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีคุณภาพชีว�ตทางการเง�นที่ดี

ใหลูกคา
เปนศูนยกลาง

รักษาความเปนผูนำ
ดานสินเชื่อรถยนตและ
การนำเสนอผลิตภัณฑ
สินเชื่อครบวงจร

ใชเง�นทุนและบร�หาร
สภาพคลองอยางมี
ประสิทธิภาพ

สรางข�ดความสามารถ
และพัฒนาโซลูชั่น
ทางดิจิทัล

ผนึกพลัง
สรางการเติบโต

สรางรายไดประจำ
ที่ไมใชจากดอกเบี้ย
อยางยั่งยืน

สรางความเปนเลิศ
ดานผลิตภัณฑเง�นฝาก
และธุรกรรมทางการเง�น

กลยุทธของทีเอ็มบี

ทุนทางธรรมชาติ
การใช�ทรัพยากร

ธรรมชาติเพ�่อการ
ดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ เช�น 
การใช�พลังงาน 

และการดึงน้ำมาใช�
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ในฐานะสถาบันการเง�น ทีเอ็มบีสร�างคุณค�าทางการเง�น
สำหรับนักลงทุนและพนักงานผ�านการจ�ายเง�นป�นผลและ
ผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มีบทบาทสำคัญใน
การกระตุ�นการเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตทางการเง�นที ่ดีให�กับประชาชน
ผ�านการนำเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การที่เข�าถึงง�ายและ
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ�ม

ลูกค�าได�รับประโยชน�จากผลิตภัณฑ�และบร�การของธนาคาร 
โดยธนาคารได�ลงทุนในเทคโนโลยีดิจ�ทัลและโครงสร�าง
ข�อมูลสารสนเทศ เพ�่อนำเสนอประสบการณ�ทางการเง�น
ที่ดียิ�งข�้นให�กับลูกค�า ช�วยให�ลูกค�าสามารถเข�าถึงบร�การ
ที่ครอบคลุมได�อย�างรวดเร็วและสะดวกสบาย

ทีเอ็มบีจัดการฝ�กอบรมและโครงการพัฒนาอาชีพให�กับ
พนักงานเพ�อ่เสร�มสร�างโอกาสในการเติบโตทางอาชีพใน
องค�กร โดยการสร�างคุณค�าด�วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�นี ้ ไม�เพ�ยงแต�จะสร�างประโยชน�ให�กับพนักงาน 
หากแต�ยังส�งผลดีต�อผู �ถ ือหุ �น นักลงทุน และสังคม 
ด�วยการสร�างแรงงานที่มีทักษะ  

ธนาคารสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียเป�นประจำ
อย�างต�อเนื่อง โดยได�นำข�อคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียมา
พ�จารณาและตอบสนองต�อข�อกังวลอย�างเหมาะสม 
ธนาคารเชื่อว�าการมีความสัมพันธ�ที่ดีกับผู�มีส�วนได�เสีย
จะช�วยให�ธนาคารสามารถดำเนินงานได�อย�างรับผิดชอบ
และส�งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ�และบร�การตามความ
ต�องการของลูกค�าและสังคม

ธนาคารบรรเทาผลกระทบทางสิ�งแวดล�อมท่ีเกิดจากการ
ดำเนินธุรกิจและลดปร�มาณการบร�โภคทรัพยากรธรรมชาติ 
พร�อมปฏิบัติตามกฎหมายทางด�านสิ�งแวดล�อม เพ�่อลด
ผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
การดำเนินงานของธนาคาร 

ทุนทางการเง�น
• รายได�จากการดำเนินงาน 39,821 ล�านบาท 
• กำไรสุทธิ 7,222 ล�านบาท
• อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น ร�อยละ 6.5

ทุนการผลิต
• การทำธุรกรรม 33.4 ล�านคร้ัง ณ สำนักงานสาขา 
• การทำธุรกรรมทางดิจ�ทัล 97.2 ล�านครั้ง 
• การทำธุรกรรมผ�านเคร�อ่งเอทีเอ็ม 9.3 ล�านคร้ัง 

ทุนมนุษย�และทุนทางป�ญญา
• ค�าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
 9,629 ล�านบาท
• พัฒนาโครงการ เช�น TMB Hackathon และ
 Objective and Key Results (OKR)
• ออกผลิตภัณฑ�และบร�การใหม� เช�น บร�การ 
 TMB Smart Port บัตรเครดิต TMB Absolute  
 บร�การ TMB Payroll Plus 
 และซัพพลายเชนโซลูชั่น

ทุนทางสังคม
• คะแนน NPS เท�ากับ 57
• นิสิตนักศึกษากว�า 5,000 ราย ได�รับ
 การฝ�กอบรมทางการเง�น 
• อาสาสมัคร 3,572 คน รวมเวลาจ�ตอาสา  
 36,292 ช่ัวโมง
• การลงทุนกับชุมชน 44.2 ล�านบาท 

ผลลัพธ คุณคาตอผูมีสวนไดเสีย

ทุนทางธรรมชาติ
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ขอบเขตที่ 1): 
 754 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ขอบเขตที่ 2):  
 32,969 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ขอบเขตที่ 3): 
 จากการเดินทางเพ�่อธุรกิจ: 362 ตัน 
 คาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
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การระบุประเด็นสําคัญ 
ผานการมีสวนรวม 

รายงานความยั่งยืนนี้สอดคล�องกับมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) ในระดับทางเลือกหลัก 

(Core option) โดยการกำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้กำหนดข�้นโดยอ�างอิงประเด็นที่มีนัยสำคัญต�อทีเอ็มบีและผู�มีส�วนได�เสีย ในมิติทางด�าน

เศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม และสังคม โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม 2562

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได�นําเสนอผลการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศไทยและในต�างประเทศ ครอบคลุมรายได�

ร�อยละ 92.06 ของรายได�ท้ังหมด โดยการรายงานในมิติทางด�านเศรษฐกิจและข�อมูลทางการเง�นสอดคล�องกับข�อมูลในรายงานประจำป� 2562 นอกจากน้ี 

ชุดข�อมูลเฉพาะด�านความย่ังยืนในรายงานฉบับน้ียังได�รับการรับรองในระดับความเช่ือม่ันอย�างจำกัดจากหน�วยงานอิสระภายนอก โดยสามารถศึกษาข�อมูล

เพ��มเติมได�ในรายงานการให�ความเชื่อมั่นอย�างเป�นอิสระในรายงานฉบับนี้ ในขณะที่ข�อมูลทางการเง�นได�รับการทวนสอบจากหน�วยงานอิสระภายนอก 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นของไทยและจรรยาบรรณสำหรับผู�ประกอบว�ชาชีพ ของสภาว�ชาชีพบัญชี โดยสามารถศึกษารายละเอียด

รายงานการทวนสอบทางด�านการเง�นได�จากรายงานประจำป� 2562 ของธนาคาร

ทีเอ็มบีไดจัดทำรายงานความยั่งยืน 
ประจำป 2562 เปนฉบับแรก
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ธนาคารได�ทำการประเมินประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืนเพ�อ่ระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นท่ีมีความสำคัญต�อ
ธนาคารและผู�มีส�วนได�เสียในป� 2562 โดยมีลำดับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืนใน 4 ขั้นตอน 
และสามารถระบุประเด็นสำคัญได�รวม 12 ประเด็น

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน 

ในป� 2562 ทีเอ็มบีได�ดำเนินการทบทวนและแก�ไขประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืน โดยได�ตัดประเด็น “พันธมิตรทางธุรกิจและความร�วมมือในระดับอุตสาหกรรม” ออก 
ในขณะที่ประเด็นอื่นๆ ได�มีการให�นิยามและจัดกลุ�มใหม�เพ�่อสะท�อนถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรมและแนวโน�มโลก การให�ความสำคัญของธนาคาร 
และความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�เสีย

การระบุประเด็น

ระบุและพ�จารณาประเด็นด�าน
ความยั ่งยืนที ่มีผลกระทบต�อ
ธนาคารอย�างมีนัยสำคัญ

การจัดลำดับ
ความสำคัญ

จัดลำดับประเด็นด�านความย่ังยืน
ท่ีสำคัญและเก่ียวข�องกับธนาคาร
โดยอ�างอ ิงหลักเกณฑ� ในการ
ประเมินความเสี่ยง และข�อคิดเห็น
จากหน�วยงาน ผู�บร�หารระดับสูง 
และผู�มีส�วนได�เสีย 

ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืนประจำป� 2562-2563

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ผู�บร�หารและคณะกรรมการ
ธนาคารตรวจสอบความถูกต�อง
และพ�จารณาอนุมัติประเด็น
ที่มีนัยสำคัญ 

การพิจารณา
ทบทวน

พ�จารณาทบทวนความเกี่ยวข�อง
และนัยสำคัญของประเด็นอย�าง
สม่ำเสมอผ�านการมีส�วนร�วมกับ
ผู�มีส�วนได�เสียทั้งภายในและ
ภายนอก

1 2 3 4

การเปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน

มากนอย
ความสำคัญด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมต�อทีเอ็มบี

คว
าม

สำ
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

 

มาก

8. การสรรหาและรักษาบุคลากร
9. การให�ความรู�และการเข�าถึงทางการเง�น

1. การสร�างประสบการณ�ที่ดีต�อลูกค�า
2. การเปลี่ยนแปลงองค�กรสู�ยุคดิจ�ทัล

ด�านธุรกิจ

ด�านบรรษัทภิบาล

ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

3. การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
4. ระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร�
5. บรรษัทภิบาล
6. การให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม
7. การบร�หารจัดการความเสี่ยง

10. การให�สินเชื่ออย�างรับผิดชอบ
11. ความเสี่ยงและโอกาสจาก
       การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12. ผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม
      ของธนาคาร

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
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ผู�มีส�วนได�เสียของทีเอ็มบีสามารถแบ�งได�เป�น 7 กลุ�ม ได�แก� ผู�ถือหุ�น พนักงาน ลูกค�า พันธมิตรทางธุรกิจ คู�แข�งทางธุรกิจ 
หน�วยงานทางการ และชุมชน โดยผู�มีส�วนได�เสีย คือ ผู�ที่ได�รับหร�อส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานของธนาคารอย�างมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได�สื่อสารและสร�างการมีส�วนร�วมเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเกี่ยวข�องกับผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ 
อย�างสม่ำเสมอ โดยได�นำข�อคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียมาใช�ประกอบการประเมินประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืนด�วย

• ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�
• การประชุมนักว�เคราะห�
• การจัดสัญจรเพ�อ่พบผู�ถือหุ�นและนักลงทุน
• รายงานรายไตรมาส
• การสัมมนา
• การเป�ดเผยข�อมูลผ�านหน�วยงานทางการ
• การสอบถามข�อมูลผ�านเว็บไซต�ของทีเอ็มบี
• การติดต�อนักลงทุนสัมพันธ�
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• การสื่อสารกับเจ�าหน�าที่ทรัพยากรบุคคล 
• การสำรวจการมีส�วนร�วมของพนักงาน
• การปฐมนิเทศพนักงานใหม�
• การประชุมพนักงานทุกระดับ (Town Halls)
• อีเมลและการสื่อสารผ�านช�องทางออนไลน�
  อย�างสม่ำเสมอ
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• สำนักงานสาขา
• ผู�จัดการพัฒนาธุรกิจ
• Contact Center ของทีเอ็มบี
• แพลตฟอร�มดิจ�ทัล เช�น เฟซบุ�ค 
  และเว็บไซต�ของทีเอ็มบี
• กิจกรรมกับลูกค�า
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• ช�องทางการจัดซื้อจัดจ�าง
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• สร�างประสบการณ�ท่ีดีต�อลูกค�า (หน�า 32)
• การเปล่ียนแปลงองค�กรสู�ยุคดิจ�ทัล (หน�า 28)
• บรรษัทภิบาล (หน�า 61)
• ให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม (หน�า 34)
• สรรหาและรักษาบุคลากร (หน�า 54)
• การให�สินเช่ืออย�างรับผิดชอบ (หน�า 37)

• สรรหาและรักษาบุคลากร (หน�า 54)

• สร�างประสบการณ�ที่ดีต�อลูกค�า (หน�า 26)
• คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล (หน�า 32)
• ระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร� (หน�า 66)

• สร�างประสบการณ�ที่ดีต�อลูกค�า (หน�า 26)

การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

ผู�มีส�วนได�เสีย

ผู�ถือหุ�น

พนักงาน

ลูกค�า

พันธมิตรทางธุรกิจ

กระบวนการมีส�วนร�วม
การตอบสนองต�อประเด็น

ที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจ

• กิจกรรมในระดับอุตสาหกรรมธนาคาร 
  การสัมมนา การฝ�กอบรม และงานต�างๆ 
  ท่ีจัดโดยหน�วยงานทางการและหน�วยงานภายนอก
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• บรรษัทภิบาล (หน�า 61)
• ให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม (หน�า 34)

คู�แข�งทางธุรกิจ
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ผู�มีส�วนได�เสียจากแต�ละกลุ�มได�ระบุประเด็นหลักดังต�อไปนี้ผ�านการตอบ
แบบสอบถาม การสร�างการมีส�วนร�วม และการให�สัมภาษณ�กับหน�วยงาน
ความยั่งยืนของธนาคาร

ผู�มีส�วนได�เสีย กระบวนการมีส�วนร�วม
การตอบสนองต�อประเด็น

ที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจ

• กิจกรรมในระดับอุตสาหกรรมธนาคาร 
  การสัมมนา การฝ�กอบรม และงานต�างๆ 
  ท่ีจัดโดยหน�วยงานทางการและหน�วยงานภายนอก
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• ศูนย�การเร�ยนรู�ไฟ-ฟ�า 
• ชุมชนสัมพันธ�
• การสำรวจชุมชน
• ช�องทางการรายงานเบาะแสและการร�องเร�ยน

• ส�งเสร�มความรู�ทางการเง�น (หน�า 45)
• ส�งเสร�มการเข�าถึงทางการเง�น (หน�า 47)

• บรรษัทภิบาล (หน�า 61)
• ให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม (หน�า 34)
• การให�สินเช่ืออย�างรับผิดชอบ (หน�า 37)

หน�วยงานทางการ

ชุมชน

การรวมกิจการระหว�างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต

การรวมกิจการระหว�างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตถือเป�นการเจรจา
ธุรกิจที่ใหญ�ที่สุดและโด�งดังที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศในป�ที่ผ�านมา ผู�มีส�วน
ได�เสียหลายกลุ�ม โดยเฉพาะอย�างยิ�งหน�วยงานทางการ นักลงทุน ผู�ถือหุ�น 
พนักงาน และลูกค�า ต�างมีความกังวลและคำถามเก่ียวกับกระบวนการ ผลประโยชน� 
และอนาคตของธนาคาร ทีเอ็มบีได�สร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ 
อย�างทันท�วงทีเพ�่อคลายข�อกังวล ทั้งนี้ แม�การรวมกิจการเสร็จสิ�นข�้นในป� 2562 
แต�ทีเอ็มบีจะยังคงมุ�งมั่นสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียอย�างต�อเนื่อง 
เพ�่อชี้แจงเกี่ยวกับการผนวกธุรกิจของทั้งสองธนาคารเข�าด�วยกัน อันจะนำมา
ซึ่งคุณค�าที่เพ��มข�้นสำหรับผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มในอนาคตอันใกล� สำหรับ
ข�อมูลเพ��มเติม สามารถศึกษาได�จากหน�าเพจนักลงทุนสัมพันธ�บนเว็บไซต�
ของธนาคาร 

การเง�นที่ยั่งยืน

ประเทศไทยให�ความสำคัญกับการเง�นที ่ยั ่งยืนเพ��มมากข� ้น โดยในป� 2562
ทีเอ็มบีและสมาชิกสมาคมธนาคารไทยได�พัฒนาแนวทางการดำเนินกิจการธนาคาร
อย�างยั ่งยืนในด�านการให�สินเชื ่ออย�างรับผิดชอบข� ้น เพ� ่อเป�นมาตรฐาน
ระดับประเทศสำหรับธนาคารพาณิชย� ไทยในการปฏิบัติภายในป� 2563 ทั้งนี้ 
หน�วยงานทางการยังได�เข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาและส�งเสร�มการทำแนวทาง
การดำเนินงานดังกล�าวไปปฏิบัติเพ�อ่ให�เกิดการให�สินเช่ืออย�างรับผิดชอบ อย�างไร
ก็ตาม ทีเอ็มบีมีความพร�อมที่จะดำเนินการส�งเสร�มการเง�นที่ยั่งยืน เนื่องจากมี
นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม สังคมและความรับผิดชอบ (นโยบาย ESR) ซึ่งแสดงให�
เห็นถึงความมุ�งมั่นของธนาคารในการให�สินเชื่อธุรกิจอย�างรับผิดชอบด�วยการ
พ�จารณาผลกระทบทางสิ �งแวดล�อมและสังคมอยู �แล�ว โดยนโยบาย ESR 
ยังประกอบไปด�วยแนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะและรายการสินเชื่อ
ต�องห�าม ซึ่งระบุถึงอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทางด�านสิ�งแวดล�อมและสังคม 
เพ�่อให�มั่นใจว�าธนาคารจะพ�จารณาความเสี่ยงทุกประเภท ไม�เพ�ยงแต�เฉพาะ
ความเสี่ยงทางการเง�นเท�านั้น สำหรับข�อมูลเพ��มเติมสามารถศึกษาได�จาก
บทการให�สินเชื่ออย�างรับผิดชอบในรายงานฉบับนี้

การส�งเสร�มการเข�าถึงบร�การทางการเง�น

การส�งเสร�มการเข�าถึงบร�การทางการเง�นถือเป�นวาระที่มีความสำคัญสูงของ
ประเทศ สำหรับทีเอ็มบีการส�งเสร�มการเข�าถึงบร�การทางการเง�นไม�เพ�ยงแต�จะ
ส�งผลให�เกิดการเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากแต�ยังเป�นการเป�ดโอกาสให�ธนาคาร
ต�างๆ ขยายฐานลูกค�าของตนและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�และบร�การที่
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จร�ง ทั้งนี้  การส�งเสร�มการเข�าถึง
บร�การทางการเง�นจะไม�สามารถก�าวหน�าไปได�หากขาดการให�ความรู�ทางการเง�น 
ซึ่งทีเอ็มบีมุ�งเน�นเสมอมา โดยทีเอ็มบียังมีเป�าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ�และ
บร�การร�วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหลักเพ�อ่ส�งเสร�มการเข�าถึงบร�การทางการเง�น
และคุณภาพชีว�ตท่ีดีทางการเง�นของประชาชนไทย สำหรับข�อมูลเพ��มเติมสามารถ
ศึกษาได�จากบทส�งเสร�มการเข�าถึงทางการเง�นในรายงานฉบับนี้

ประเด็นหลักที่ผูมีสวนไดเสีย
กลาวถึงในป 2562
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การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ

ธนาคารไม�เพ�ยงวางเป�าหมายเพ�่อการเติบโตทางธุรกิจ
อย�างยั่งยืน แต�ยังส�งเสร�มหลักการด�านสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเป�นธรรม 

ธนาคารให�ความสำคัญต�อนวัตกรรมใหม�ๆ บนหนทางสู�
ธนาคารดิจ�ทัลและดิจ�ทัลแพลตฟอร�มด�วยความเชื่อมั่น
ในปรัชญา “การสร�างความแตกต�าง” ท่ีมุ�งสร�างความแตกต�าง
อย�างสร�างสรรค�และมีคุณค�าต�อลูกค�าและสิ�งแวดล�อม 

ธนาคารส�งเสร�มการพัฒนาสังคมอย�างทั่วถึงและนำไปสู�
สังคมที่สะอาดข�้นและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม ผ�านการ
ปล�อยสินเช่ือสีเข�ยวและโครงการพัฒนาชุมชนของธนาคาร 

ธนาคารปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรภายใน
องค�กรอย�างต�อเน่ือง ตลอดจนช�วยลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการให�ความสนับสนุน
ทางการเง�นแก�โครงการพลังงานทดแทนเพ�่อผลักดันให�
เกิดสังคมคาร�บอนต่ำ 

ธนาคารส�งเสร�มให�ประชาชนเข�าถึงบร�การทางการเง�นอย�าง
ท่ัวถึงและเท�าเทียม โดยเช่ือว�าการให�ความรู�ทางการเง�นข้ัน
พ�้นฐานจะช�วยวางรากฐานและยกระดับคุณภาพชีว�ตของ
ประชากรในชุมชนที่ยากจนได� 

ธนาคารส�งเสร�มให�นักเร�ยนในชนบทได�มีความมั่นคงทาง
อาหารและสารอาหารที่ครบถ�วน ผ�านโครงการไฟ-ฟ�า 
ที่ให�ความรู�และสนับสนุนด�านการเกษตรแบบยั่งยืน 

ธนาคารส�งเสร�มให�คนไทยกินดีและดูแลสุขภาพและความ
เป�นอยู�ที่ดีผ�านโครงการพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนชุมชนที่
ห�างไกลให�เข�าถึงสถานบร�การสุขภาพและส�งเสร�มให�มี
สุขภาพที่แข็งแรง

ธนาคารส�งเสร�มการศึกษาและการเร�ยนรู�ของเยาวชนผ�าน
ศูนย�การเร�ยนรู�ไฟ-ฟ�า ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสนับสนุน
อ่ืนๆ เช�น การส�งเสร�มทักษะด�านศิลปะ ดนตร� กีฬาและภาษา 
โดยเป�ดโอกาสให�เยาวชนทุกคนได�แสดงออกความสามารถ
อย�างเต็มที่และพัฒนาตนเองในกิจกรรมที่ตนสนใจ ได�
สามารถแสดงความสร�างสรรค�ในทางท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
ยังมีกิจกรรมเพ� ่อสังคมภายใต�โครงการไฟ-ฟ�า เพ� ่อ
สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน 
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การสงมอบประสบการณ 
ที่ดีที่สุดใหกับลูกคา 



รวมกิจการประสานจ�ดแข็ง 

มีขนาดใหญ
เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศธนาคารขนาดกลาง ธนาคารขนาดกลาง 

ลูกคา 
6 ล�านราย 

พนักงาน 
8,135 คน 

401
สาขา

ผูนำดานธุรกรรม
ทางการเง�น

และธนาคารดิจิทัล

ลูกคา 
4 ล�านราย

พนักงาน 
11,297 คน 

494 
สาขา

ผูนำดานสินเชื่อรถยนต
และสินเชื่อบุคคล

ลูกคา 
10 ล�านราย 

พนักงาน
19,432 คน

895
สาขา

ผูนำดานผลิตภัณฑทางการเง�น
เพ�่อสรางชีว�ตทางการเง�น

ที่ดีแกลูกคา
(financial well-being)

รวมกิจการ
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ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยี ธนาคารต�องเผชิญกับ
ความท�าทายในการคิดทบทวนโมเดลธุรกิจและผลักดันการนำเสนอผลิตภัณฑ�
และบร�การไปสู�อีกระดับอย�างต�อเน่ือง การรวมกิจการระหว�างธนาคารทีเอ็มบีและ
ธนาคารธนชาตในป� 2562 จ�งเป�นจ�ดสำคัญสำหรับการมุ�งไปสู�การดำเนินธุรกิจ
ที่ยั่งยืน โดยการรวมกิจการดังกล�าวช�วยให�ธนาคารสามารถผสานจ�ดแข็งจาก
ข�อได�เปร�ยบของขนาดธุรกิจเพ�อ่เพ��มความสามารถในการแข�งขันอย�างก�าวกระโดด 
ท่ีอาจต�องใช�เวลาหลายป�หากไม�เกิดการรวมกิจการคร้ังน้ีข�น้ นอกจากน้ีการรวม
กิจการทำให�ธนาคารมีขนาดใหญ�ข�น้เป�น 2 เท�า มีลูกค�าท่ีเพ��มข�น้ถึงเกือบ 10 ล�านราย 
ซึ่งจะช�วยให�ธนาคารมีผลิตภัณฑ�และบร�การที่ครบครัน พร�อมทั้งเง�นลงทุนที่
เพ��มข�น้ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมดิจ�ทัลเพ�อ่ตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ท่ียังไม�เคยได�รับการตอบสนองมาก�อน เพ�อ่ตอบโจทย� “เปล่ียนเพ�อ่ให�ชีว�ตคุณดีข�น้” 
ยิ�งไปกว�านั้น หลังการรวมกิจการลูกค�าจะได�รับความสะดวกสบายเพ��มข�้นจาก
จำนวนสาขาท่ีเพ��มข�น้ และด�วยจำนวนและความหลากหลายของพนักงานท่ีเพ��มข�น้ 
ธนาคารหลังการรวมกิจการจะสามารถนำเสนอบร�การและประสบการณ�ของลูกค�า
ได�ดียิ�งข�้นผ�านช�องทางต�างๆ ช�วยยกระดับความเป�นอยู�ที่ดีทางการเง�นผ�านการ
ให�คำปร�กษาตามความต�องการและเคร�่องมือต�างๆ ที่ช�วยให�ลูกค�าสามารถ
ตัดสินใจได�อย�างดีที่สุด

อย�างไรก็ตาม ท้ัง 2 ธนาคารยังมีภารกิจอีกมากมายท่ีจำเป�นต�องดำเนินการก�อน
การรวมกิจการเป�นหนึ่งเดียวจะเสร็จสมบูรณ� ธนาคารจ�งได�พัฒนาพ�มพ�เข�ยว
การบูรณาการข�้นเพ�่อให�มั่นใจว�าการเปลี่ยนผ�านจะดำเนินไปได�อย�างราบร�่น
ไปจนถึงการโอนธุรกิจท้ังหมดในช�วงกลางป� 2564 โดยธนาคารได�เร��มดำเนินงาน
ตามพ�มพ�เข�ยวดังกล�าวแล�ว เช�น การรวมคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง
ของทั้ง 2 ธนาคารเพ�่อให�มั่นใจว�าทั้ง 2 ธนาคารจะดำเนินงานภายใต�ว�สัยทัศน�
และแนวทางการดำเนินธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได�เร��มปรับปรุงผลิตภัณฑ�
ของท้ัง 2 ธนาคารให�มีความสอดคล�องกัน และเร��มรวมสาขา โดยให�จ�ดบร�การของ
ทีเอ็มบีและธนชาตอยู�ในที่เดียวกัน เพ�่อเตร�ยมพร�อมให�การถ�ายโอนลูกค�าของ
ธนาคารธนชาตมายังทีเอ็มบีสามารถดำเนินไปได�อย�างราบร�่น

ธนาคารเช่ือว�าการรวมกิจการน้ีมีความสำคัญยิ�งต�อท้ัง 2 ธนาคารในการพัฒนา
ธุรกิจไปสู�ความยั่งยืนในระยะยาว โดยนับจากนี้ ทั้ง 2 ธนาคารจะดำเนินงานเพ�่อ 
“ความฝ�นหน่ึงเดียว” ในการ “สร�างความแตกต�างท่ีแท�จร�ง” เพ�อ่พัฒนาความเป�นอยู�
ที่ดีทางการเง�นให�กับคนไทยทุกคน โดยจะดำเนินงานร�วมกัน “เป�นหนึ่งเดียว”
เพ�อ่ขับเคล่ือนองค�กรไปสู� “จ�ดมุ�งหมายเดียว” ในการเป�นธนาคารท่ีลูกค�าช่ืนชอบ
และบอกต�อมากที่สุดในประเทศไทย
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ประสบการณของลูกคา 

ความพ�งพอใจของลูกค�า 2559 2560 2561 2562

ผลการประเมินความชื่นชอบของลูกค�าของทีเอ็มบี 
(Net Promoter Score – NPS) - 58 55 57

ลูกค�าคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทีเอ็มบี การสร�างประสบการณ�สุดพ�เศษให�กับลูกค�าภายใต�แนวคิด
“ให�คุณได�มากกว�า” (Get MORE with TMB) จ�งเป�นพ�้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การเพ�่อตอบสนอง
ความต�องการและความคาดหวังของลูกค�า ทั้งนี้ ด�วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช� ธนาคารสามารถนำเสนอ
ผลิตภัณฑ�และบร�การตามความต�องการของลูกค�าภายใต�แนวคิดในการส�งมอบประสบการณ�การใช�บร�การธนาคาร
ที่สะดวกและง�ายซึ่งเหมาะสมกับลูกค�าส�วนใหญ� ช�วยเสร�มสร�างโอกาสในการเป�นธนาคารที่ลูกค�าชื่นชอบและแนะนำมาก
ที่สุดในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand)

การบร�หารประสบการณ�ของลูกค�า ซึ่งเป�นป�จจัยหลักในการสร�างความสัมพันธ�ในระยะยาวและสร�างความจงรักภักดี
ต�อแบรนด� ช�วยให�ธนาคารเข�าใจระดับการให�บร�การพ�้นฐาน ว�ธีในการสร�างปฏิสัมพันธ�กับลูกค�า และผลการดำเนินงาน
ในห�วงโซ�การให�บร�การ โดยทีเอ็มบีวัดผลการดำเนินงานด�านการบร�หารประสบการณ�ของลูกค�าเกือบจะ real-time ตลอด
ท้ัง 3 ช�องทางการให�บร�การ (สาขา Contact Center และโทรศัพท�มือถือ) และใช�ดัชนีช้ีวัดได�แก� ผลการประเมินความช่ืนชอบ
ของลูกค�าของทีเอ็มบี (Net Promoter Score – NPS) และดัชนีประสบการณ�ของลูกค�า (Customer Experience 
Index – CX Index) ทั้งนี้ ในการออกแบบและประเมินผลการบร�หารประสบการณ�ลูกค�า ธนาคารคำนึงถึงความต�องการ
ของลูกค�าที่มีความแตกต�างกันในแต�ละกลุ�มเป�าหมาย ซึ่งธนาคารได�ดำเนินการตามแนวทางดังกล�าวมาตั้งแต�ป� 2560 
ช�วยให�ธนาคารสามารถตอบสนองและแก�ไขข�อผิดพลาดต�างๆ ได�อย�างทันท�วงที นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังได�นำ CX Index 
สำหรับการจัดการข�อร�องเร�ยนมาใช�เป�นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมขององค�กร (corporate KPIs) ในป� 2562 
โดยมีเป�าหมายอยู�ที่ร�อยละ 80 ซึ่งในป� 2562  CX Index โดยเฉลี่ยของทีเอ็มบีอยู�ที่ร�อยละ 59.87
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แบบจำลองการบร�หารประสบการณลูกคา

นอกจากน้ี เพ�่อสรางวัฒนธรรมการบร�หารประสบการณลูกคาใหเกิดข�้นในองคกร ทีเอ็มบีไดจัดกิจกรรมชมเชยพนักงานโดยมีโปรแกรม TMB Blue Ribbon 
ซึง่บันทึกความคดิเห็นจากลูกคาและเพ�อ่นรวมงานเพ�อ่เฟนหาพนักงานท่ีมีความมุงม่ันและทุมเทในการ ‘Make THE Difference’ เพ�อ่ใหลูกคาไดรับในสิ�งที ่‘มากกวา’ 
ท้ังนี้ในป 2562 ธนาคารไดมอบรางวัล TMB Blue Ribbon ใหกับพนักงานไปท้ังสิ�น 43 คน

การติดตามและบร�หารเยียวยาความเดือดรอนของลูกคาจากขอรองเร�ยนชวยใหทีเอ็มบีสามารถพัฒนาผลการดําเนินงาน ผลิตภัณฑและบร�การสําหรับลูกคาได
อยางตอเนื่อง ธนาคารจึงไดเปดชองทางในการรองเร�ยนใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงลูกคา เพ�่อใหเปนเคร�่องมือในการส่ือสารขอคิดเห็นและรองเร�ยน โดย
ขอรองเร�ยนทุกกรณีจะไดรับการตรวจสอบและแก ไขโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางทันทวงที ท้ังน้ี ธนาคารจะเปดเผยประเด็นความผิดพลาดในการขาย 
การใหขอมูลผิด ความเดือดรอนอื่นๆ และความคืบหนาในการแกไขปญหาบนเว็บไซตของธนาคารเปนรายไตรมาส

CX
CULTURE

ว�เคราะห�กระแสตอบรับของลูกค�า ทำความเข�าใจ
ความต�องการและป�ญหาของลูกค�าและนำไปใช�
ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

สรางกรอบการวดัผลทีเ่ปนมาตรฐานทัว่ทัง้ธนาคาร
และนําตัวชีว้ดัประสบการณลูกคามาใชในการวดัผล
ท่ัวทัง้องคกรรวมกันอยางมีประสทิธภิาพ

1. การว�เคราะหประสบการณ
เชิงลึกของลูกคา (CX Insights)

การประเมินประสบการณ 
(CX Measurement)

สือ่สารและสงเสร�มประสบการณของลูกคา
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการคดิและนําไปสู
มาตรการทีเ่ปนรปูธรรม พรอมวดัผลดวยตัวชีว้ดั

การสงมอบประสบการณ 
(CX Delivery)

นำผลจากการว�เคราะห�ประสบการณ�เชิงลึก
ของลูกค�าไปออกแบบประสบการณ�สำหรับลูกค�า
และป�องกันการร�องเร�ยน

การออกแบบประสบการณ 
(CX Design)

จำนวนขอรองเร�ยน ณ จ�ดขาย
ลดลงอยางมากถึงรอยละ 78 
ในกลุมลูกคารายยอย

ปร�มาณการรองเร�ยนในกลุมลูกคารายยอย
ลดลงรอยละ 6 ในป 2562
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3 4 5

ในยุคดิจิทัลนี้ ธุรกิจตางๆ   ลวนสามารถถูกทําลายลงไดอยางงายดาย  ธนาคารเชื่อวาการเปลี่ยนผานไปสูนวัตกรรมดิจิทัล
เทคโนโลยีมคีวามจาํเปนอยางยิ�งและจะตองเปนหนึง่ในกลยทุธทางธุรกิจ ทีเอม็บจีงึไดจดัต้ังคณะกรรมการดานกลยทุธดจิทิลั
ข�น้เพ�อ่บร�หารและตรวจสอบการดาํเนินงานตามกลยทุธท่ัวทกุหนวยงานและติดตามผลความกาวหนา โดยทีเอม็บีไดกําหนด
กลยุทธดิจิทัลแบงเปน 5 เสาหลัก

การเปลี่ยนผานไปสู 
นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลย ี

กลยุทธดิจิทัล

การรับรู
ของลูกคา

สรางแบรนดดิจิทัล จากการตระหนักถึงแบรนด
จนถึงการบอกตอ

พัฒนากระบวนการทำงานใหเปนดิจิทัล ขับเคลื่อนการยายการใหบร�การไปสูระบบดิจิทัล 
และนำเสนอดิจิทัลโซลูชั่นใหมๆ บนพ�้นฐานของไลฟสไตลและชวงชีว�ตของลูกคา

(สอดคลองกับเปาหมายสราง “ความเปนอยูทางการเง�นที่ดีข�้น”)

ขยายโครงสรางพ�้นฐาน
และข�ดความสามารถ

ทางไอที

สรางว�ธีการ
ทำงานแบบใหม
เพ�่อขับเคลื่อน

ข�ดความสามารถ
ขององคกร

วางรากฐาน
ขอมูลดวยปจจัยค้ำจ�น

เพ�่อเสร�มสราง
ข�ดความสามารถ

ในการว�เคราะหขอมูล

ปจจัย
สนับสนุน
ภายใน

เสนทาง
การเดินทาง
ของลูกคา
และประสบการณ
ของลูกคา
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การนําเสนอดิจิทัลโซลูชั่นและนวัตกรรมใหกับลูกคาคือหน่ึงในกลยุทธดิจิทัลของทีเอ็มบี ธนาคารเชื่อวาเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญในการตอบโจทยความตองการของลูกคาท่ียังไมเคยไดรับการตอบสนองมากอน ธนาคาร
ไดสรางวัฒนธรรมในการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลางและสงเสร�มใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมเพ�่อเพ�่มประสบการณ
ท่ีดีใหกับลูกคา โดยนอกเหนือจากการเสร�มสรางความแข็งแกรงใหกับโครงสรางหลักและการว�เคราะหขอมูล ธนาคารยัง
ไดลงทุนในชองทางดจิทัิลและการขยายโซลูชัน่ทางการเง�นเพ�อ่สงเสร�มใหเกิดการเขาถงึบร�การทางการเง�นทีง่ายและสะดวก
และเพ�่มความพ�งพอใจผานการว�เคราะหพฤติกรรมของลูกคาในเชิงลึกตลอดเสนทางการบร�หารประสบการณลูกคา 
ควบคูไปกับการบร�หารคาใชจายในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากข�้น

สําหรับทีเอ็มบี การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางประสบการณธนาคารดิจิทัลตั้งอยูบนพ�้นฐานการยึดลูกคาเปน
ศูนยกลาง มุงเนนสงเสร�มใหลูกคามีความเปนอยูที่ดีอยางมั่นคงและราบร�่น วัฒนธรรมนวัตกรรมของทีเอ็มบีสามารถเห็น
ไดอยางชัดเจนใน TMB HACKATHON ซึ่งเปนเวทีที่จัดข�้นครั้งแรกในป 2561 เพ�่อสงเสร�มความรวมมือขามสายงานเพ�่อ
สรรคสรางนวัตกรรมใหกาวทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข�้นอยางรวดเร็วในปจจ�บัน โดยผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมจาก 
TMB HACKATHON 2019 ไดแก บัญชีสําหรับบร�หารหลายสกุลเง�น (Multi-currency Account) สินเชื่อธุรกิจ 
TMB SME Smart BIZ และ บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE เปนตน

บัญชีสําหรับบร�หารหลายสกุลเง�นของทีเอ็มบีเพ�่อลูกคาในอุตสาหกรรม
สงออกถกูพฒันาข�น้เพ�อ่ชวยธรุกิจบรรเทาความยากลําบากในการบร�หาร
บัญชใีหมีประสิทธิภาพ โดยบัญชสํีาหรบับร�หารหลายสกุลเง�นถกูออกแบบมา
เพ�่อรองรับธุรกรรมทางการเง�นในหลายสกุลเง�นผานบร�การออนไลน
โดยใชบัญชีเดียวผานระบบธุรกรรมออนไลน TMB Business Click
พรอมรับดอกเบ้ียเง�นฝากทันทีเม่ือมีเง�นโอนเขาบัญชี ท้ังนี้ บัญชีสําหรับ
บร�หารหลายสกุลเง�นรองรับการทําธุรกรรมไดถึง 6 สกุลเง�น ทั้งเง�นบาท 
ดอลลารสหรัฐฯ ยูโร ปอนดสเตอรลิง ดอลลารออสเตรเลีย และเง�นเยน
ของญี่ปุน 

บัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงิน
(Multi-Currency Account) 

นวัตกรรมโซลูชั่นเพ�่อลูกคา

ขอจํากัดที่สําคัญสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือการเขาถึงแหลงเง�นทุนสําหรับการทําธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ ชวยให
ธุรกิจขนาดเล็กบนแพลตฟอรมอีคอมเมิรซของลาซาดา ซึ่งเปนแฟลตฟอรมรานคาออนไลนที่ใหญที่สุดแฟลตฟอรมหนึ่งของประเทศและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สามารถยื่นขอสินเชื่อไดผานระบบดิจิทัล ท้ังนี้ ทีเอ็มบีไดนําระบบการว�เคราะหขอมูล (data analytics) เขามาชวยในกระบวนการพ�จารณาและ
กําหนดเง�่อนไขของสินเชื่อสําหรับผูขอสินเชื่อ โดยสินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ มีวัตถุประสงคเพ�่อเปดโอกาสใหเจาของธุรกิจมีเง�นทุนเพ�่อนําไป
ใชในการจัดเตร�ยมสตอกสินคาในชวงฤดูกาลลดราคา โดยมีการอนุมัติสินเชื่อต้ังแต 15,000-500,000 บาท ท้ังยังมุงชวยเสร�มสภาพคลองดวย
การอนุมัติสินเชื่อตั้งแต 30,000-1,000,000 บาท นอกจากนี้ สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ ไมเพ�ยงแตชวยใหธุรกิจขนาดเล็กเขาถึงแหลงเง�นทุน 
หากแตยังชวยเสร�มสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดอีคอมเมิรซที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว

สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ 
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บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE ซึ่งเปดตัวในป 2562 คือตัวอยางของความเขาใจ
แนวโนมความตองการและพฤติกรรมของลูกคาของทีเอ็มบี โดยบัตรเครดิต 
TMB ABSOLUTE  เปนบัตรเครดิตใบแรกในประเทศไทยท่ียกเวนคาธรรมเนียม
การแปลงสกุลเง�นตางประเทศรอยละ 2.5 และนําเสนอระบบคะแนนร�วอรดเมื่อ
ใชจายผานออนไลนซึ่งสะทอนไสฟสไตลของลูกคาและการเติบโตของอีคอมเมิรซ 
ท้ังน้ี เม่ือเทียบกับผูใหบร�การเง�นตราตางประเทศอืน่ บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE 
นําเสนอสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งรวมถึงอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราตางประเทศที่ดี
และระบบสะสมคะแนนตามยอดการใชจาย เชน TMB Rewards Plus การปกปอง
ความปลอดภัยในการซื้อสินคาออนไลน ทางเลือกในการจายในระบบผอนชําระ 
VISA payWave และสิทธิพ�เศษตาง  ๆเพ�อ่การทองเท่ียว ทัง้น้ี นอกจากลกูคาจะสามารถ
บร�หารบัตรเครดิตผานแอปพลิเคชัน TMB TOUCH แลว บัตรเครดิต  TMB 
ABSOLUTE ยังชวยใหลูกคาท่ีเดินทางตางประเทศไมตองกังวลเกี่ยวกับจํานวน
เง�นสดหร�อความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

บัตรเครดิต 
TMB ABSOLUTE 

เม่ือเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ เอสเอ็มอีขาดทรัพยากรและเคร�่องมือท่ีมี
ประสิทธภิาพในการบร�หารงานทรพัยากรบคุคล เชน ระบบการคาํนวณคาแรง 
คาตอบแทน และผลประโยชนสําหรบัพนักงาน ดวยตระหนักดถีงึปญหาดงักลาว 
ทีเอ็มบีไดพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสําหรับเจาของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในการบร�หารขอมูลพนักงาน การจายเง�นเดือนพนักงาน การนําเสนอ
ประกันสุขภาพกลุมสําหรับพนักงานในราคาพ�เศษ และบร�การบร�หารกองทุน
สํารองเลีย้งชพีโดยผูเชีย่วชาญท่ีมีประสบการณ ท้ังน้ี TMB SME Payroll Plus 
จะชวยตอบสนองความตองการในการบร�หารผลตอบแทนพนักงานของ
เอสเอ็มอีท่ัวประเทศท่ียังไมเคยไดรับการตอบสนอง 

TMB SME Smart Payroll 

TMB Smart Port ซึ่งเปดตัวในป 2562 คือบร�การจัดพอรตกองทุนแบบครบวงจรบร�การแรกใน
อุตสาหกรรมธนาคารไทย แสดงถึงจ�ดแข็งในการเสนอขายกองทุนหลากหลายยี่หอผานทาง
ทีเอ็มบี บร�การใหมน้ีนําเสนอการบร�หารจัดการสินทรัพยการลงทุนใหกับลูกคาท่ัวไปเพ�่มเติมจาก
ลูกคาบคุคลพ�เศษ  โดยมวีตัถปุระสงคหลักในการใชประโยชนสงูสดุจากความตองการในการลงทุน
ของลูกคา พรอมลดและกระจายความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดผานความรวมมือกับ 
Amundi Asset Management ซึ่งเปนบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีใหญที่สุดในยุโรป 
โดยมีผูเชีย่วชาญตดิตามตรวจสอบและบร�หารพอรตของลูกคาอยาสม่ําเสมอ ท้ังน้ี ลูกคาสามารถ
เปดพอรตลงทุนหร�อซื้อหลักทรัพยเพ�่มเติมไดผานแอปพลิเคชัน TMB TOUCH

TMB Smart Port
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การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถืออยางตอเน่ืองชวยใหทีเอ็มบีม่ันใจไดวาจะสามารถบร�หารจัดการลูกคาธนาคารในระบบดิจิทัล
ไดอยางปลอดภยัและตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที ทัง้น้ี ธนาคารจงึมุงพฒันาแพลตฟอรมสําหรับการทาํธรุกรรมดจิทัิลใหเหมาะสมกบัความตองการ
ของลูกคาแตละกลุม ควบคูไปกับการสงเสร�มการเขาถึงผลิตภัณฑทางการเง�นและนําเสนอขั้นตอนการสมัครท่ีงาย

ทีเอ็มบีไดเปดตัวบร�การใหม Instant Loan ท่ีลูกคาสามารถสมัคร
บัตรเครดติและสินเชือ่ผานแอพพลเิคชัน่ TMB TOUCH โดยไมตองย่ืน
เอกสารและสามารถทราบผลการอนุมัติไดทันที  
TMB TOUCH  ซึ่งเปนแอปพลิเคชันสําหรับการทําธุรกรรมทางการเง�น
ผานโทรศัพทมือถือที่ นําเสนอบร�การทางการเง �นหลากหลายใน
จ�ดเดียว (one-stop banking service) ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองเพ�่อเพ�่มประสบการณลูกคาบนแพลตฟอรมการทําธุรกรรม
ทางการเง�นดิจิทัล โดยในป 2562 ธนาคารไดอัพเดทฟเจอรใหมใน
แอปพลิเคชัน ไดแก การเปดบัญชีออมใหม การกําหนดเปาหมาย
การออม การชําระคาสาธารณูปโภคผานบัตรเครดิตทีเอ็มบี การซื้อ
ประกันชีว�ต การระบุตัวตนดวยตนเองผาน TMB ID สําหรับกิจกรรม
ท่ีดําเนินโดย Contact Center การต้ังคาการเตือนการเคล่ือนไหวทาง
บัญชีและโปรโมชั่นตางๆ และการเปดพอรตการลงทุนสําหรับกองทุน
ท่ีหลากหลายซึ่งรวมถึงกองทุนของธนาคารพาณิชยอื่นๆ และ TMB 
Smart Port ซึ่งฟเจอรตางๆ เหลานี้ชวยใหการทําธุรกิจในระบบดิจิทัล
มีความปลอดภัย พรอมท้ังชวยสงเสร�มพฤติกรรมในการออมซึ่งจะนํา
ไปสูความเปนอยูท่ีดีทางการเง�นในท่ีสุด

การขอสินเชื่อเพ�่อรับเง�น
ได�ทันทีผ�าน TMB TOUCH 

TMB SME One Bank เปนแอปพลิเคชันแรกสําหรับลูกคา
ธุรกิจท่ีพฒันาข�น้มาสําหรบัลูกคาเอสเอม็อโีดยเฉพาะ ซึง่สามารถ
ใชรวมกับแอปพลิเคชนั TMB BIZ TOUCH เพ�อ่ประหยัดเง�นและ
เวลา ดวยการนําเสนอบร�การธรุกรรมทางการเง�นไมจาํกัดจาํนวน
ครัง้ ไมจาํกดัยอดเง�น โดยไมคดิคาธรรมเนียมเพ�ม่เติม นอกจากน้ี 
ลูกคายังไดรับคะแนนสะสมเมื่อมีการใช TMB SME One Bank 
ในการทําธุรกรรมผาน TMB BIZ TOUCH โดยลูกคาสามารถ
นําคะแนนสะสมมาแลกเปนเง�นสดหร�อสวนลดตามความตองการ
ของธุรกิจได

TMB BIZ TOUCH
TMB Business CLICK เปนแพลตฟอรมการทําธุรกรรมทาง
การเง�นดิจิทัลอีกแพลตฟอรมหนึ่งของทีเอ็มบีท่ีใหบร�การแบบ
one-stop service ท่ีปลอดภัยในลักษณะ real-time เพ�่อบร�หาร
การทําธุรกรรมและเครดิตไลนจากท่ีใดและเวลาใดก็ ได โดย
แพลตฟอรมน้ีชวยใหลูกคาสามารถทําธรุกรรมจากท่ีใดในประเทศ
หร�อตางประเทศก็ไดโดยไมตองแสดงตนท่ีสํานักงานสาขา โดย
ลูกคา TMB Business CLICK สามารถเขาถงึขอมูลทางการเง�น
ของบร�ษัทอื่นบนแพลตฟอรมได ทั้งยังมีหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
อเิล็กทรอนกิส (e-LG) ซึง่เปนบร�การแบบครบวงจรเพ�อ่ใหลูกคา
สามารถออกหนังสือสัญญาคํ้าประกันใหกับลูกคาอื่นหร�อผูรับ
ประโยชนอืน่ไดในทันท ี ผลิตภณัฑนีช้วยใหลูกคาสามารถบร�หาร
จัดการธุรกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหลูกคา
สามารถมุงความสนใจไปท่ีประเด็นอืน่ๆ ในการดาํเนินธรุกิจของตน

TMB Business CLICK
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คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ในยุคดิจิทัล  ขอมูลของลูกคาจํานวนมหาศาลไดถูกสราง  จัดเก็บ  และนําไปใชอยางรวดเร็วท้ังในรูปแบบท่ีมีโครงสราง
ชัดเจนและไมชัดเจน   ซึ่งสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการแพรกระจายของขอมูลและความปลอดภัยทางไซเบอรท่ีเพ�่มมากข�้น
อยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ดวยตระหนักดีวาขอมูลของลูกคามีความสําคัญตอการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
เพ�อ่ตอบสนองความตองการของลูกคา  ทีเอ็มบีจึงยังคงยกใหเร�่องความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคาเปนวาระสําคัญ
ในระดับตนๆ โดยธนาคารใหความสําคัญกับความปลอดภัยของขอมูลสวนตัวของลูกคาและยึดม่ันในการปกปอง
ความเปนสวนตัวและรักษาความลับของขอมูลสวนตัวของลูกคา สอดคลองกับกรอบการกํากับดูแลขอมูลของธนาคาร 
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ

กรณีการละเมิดขอมูล
ของลูกคาที่สงผลกระทบ

อยางมีนัยสำคัญ
ในป 2562

รับผิดชอบตอความปลอดภัยของขอมูล ยึดมั่นในความเปนสวนตัว สรางผลประโยชนสูงสุด
ใหกับลูกคา

แนวทางการกำกับดูแลขอมูลของทีเอ็มบีอยูบนพ�้นฐานองการจัดการขอมูลอยางมีจร�ยธรรม 
ประกอบดวยกฎหลัก 3 ขอ

0 0
กรณีการรองเร�ยนเกี่ยวกับ
การละเมิดความเปนสวนตัว

ของลูกคาที่พ�สูจนแลว
จากหนวยงานภายนอก
และหนวยงานราชการ

ในป 2562

ใหความม่ันใจวาธนาคาร
เคารพในความเปนสวนตัวของลูกคา

เม่ือมีการนําขอมูลของลูกคาไปใช

ปองกันการสูญหายและการนําขอมูลของลูกคา
ไปใชอยางไมถูกตอง (รวมทั้งการเขาถึง

และเปดเผยขอมูลของลูกคา)
 โดยเร�่มต้ังแตขั้นตอนการเก็บขอมูล 

ยกระดับความพ�งพอใจของลูกคา
โดยไมหาประโยชน

จากความเปนสวนตัวของลูกคา
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สถาบันการเง�นไดรับความไววางใจในการเก็บขอมูลจํานวนมหาศาลของลูกคา
ซึ่งทําใหกรอบการกํากับดูแลและกลยุทธการบรรเทาความเส่ียงในรูปแบบเดิม
ไมเพ�ยงพออีกตอไป การกํากับดูแลขอมูลมีความสําคัญอยางยิ�งในการจัดการ
และประมวลผลขอมูลอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลขอมูลในระดับองคกร ทีเอ็มบี
ไดพัฒนาโครงสรางการกํากับดูแลขอมูลอยางเหมาะสมภายใตพ�้นฐาน
หลักการกํากับดูแล 3 ชั้น ควบคุมโดยโครงสรางองคกรท่ีมีการจัดสรรหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และอยูภายใตการดูแลของผูบร�หารระดับสูงของ
ทีเอ็มบีผานการประชุมอยางสมํ่าเสมอ เพ�่อใหม่ันใจวาการดําเนินงานจะเปนไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจ ยิ�งไปกวาน้ัน การกํากับดูแล
ขอมูลยังเปนองคประกอบสําคัญในการสรางความปลอดภัยควบคูกับการสราง
มาตรการรกัษาความปลอดภยัเพ�อ่ตรวจจบั  สืบสวน  บร�หารและยับย้ังภัยคกุคาม
ความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข�้นหร�อกิจกรรมท่ีนาสงสัย โดยมาตรการเหลาน้ี
ประกอบดวยการบร�หารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร การควบคุมการเขาถึง
ขอมูลตามบทบาทหนาท่ี ระบบการตรวจสอบในสภาพแวดลอมทางไอที
การตรวจตราปฏิกิร�ยาและการควบคุม และกระบวนการบร�หารจัดการ
การละเมิดขอมูล

กลไกในการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลที่ธนาคารดําเนินการนั้นต้ังอยู
บนพ�้นฐานของการปกปองการใชขอมูลของลูกคาและการปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวของ โดยลูกคาจะตองใหความยินยอมในการนําขอมูล
ไปใชและมีสิทธิที่จะเพ�กถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได ท้ังนี้ ทีเอ็มบีไดวางแผน
ท่ีจะนําแบบฟอรมแสดงความยินยอมท่ีไดรับการปรับปรุงใหมมาใชในทุกจ�ด
ของการใหบร�การ ท้ังท่ีสํานักงานสาขา การทําธุรกรรมทางอนิเทอรเน็ตแบงกกิ�ง
บนโทรศัพทมือถือ และการทําธุรกรรมออนไลนภายในป 2563 เพ�่อสราง
มาตรฐานท่ีดีข�้นในการเก็บและบร�หารจัดการขอมูล  ในขณะเดียวกัน ธนาคาร
ยังไดนําเสนอประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของขอมูลและการปกปอง
ขอมูลใหกับลูกคาเพ�่อความโปรงใส อันจะทําใหลูกคาสามารถใชสิทธิของ
ตนเองไดอยางเปนอิสระ (เพ�กถอนความยินยอม การเขาถึง และการแกไข
ขอมูลสวนตัว) นอกจากน้ี การดําเนินงานทางดานการปกปองความเปน
สวนตัวของขอมูลของทีเอ็มบียังครอบคลุมถึงหวงโซอุปทานของธนาคาร 
โดยจร�ยธรรมสําหรับคูคาธุรกิจและนโยบายการจัดจางหนวยงานภายนอก
มีขอกําหนดเก่ียวกับการปกปองความเปนสวนตัวของขอมูล  รวมท้ังยังมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาท่ีเขมงวดและกําหนดใหมีการรับรองเก่ียวกับ
การบร�หารจัดการขอมูลในภาคผนวกแนบทายเพ�่อปองกันการเขาถึงขอมูล
ท่ีไมไดรับอนุญาต การเปดเผย หร�อการละเมิดขอมูล

การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการบร�หารจัดการความเปนสวนตัวของ
ขอมูลใหกับพนักงานผานการสื่อสารและการฝกอบรมใหความรู ยังเปน
มาตรการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการความเปนสวนตัว
ของขอมูลของธนาคาร โดยในป 2561 ทีเอ็มบีไดจัดการฝกอบรมพนักงาน
เก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการปกปองขอมูล (เชน การเขาถึงขอมูล
ตามบทบาทหนาท่ี การรั่วไหลของขอมูล ฯลฯ) และในป 2562 ธนาคารไดจัด
ใหมีการฝกอบรมภาคบังคับแกพนักงานใหมและพนักงานปจจ�บัน ครอบคลุม
เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการบร�หารความเสี่ยงทางดานขอมูล การปองกันการ
โจมตีทางไซเบอร การใชส่ือสังคมออนไลน การรั่วไหลของขอมูล และความ
เปนสวนตัวของขอมูล

ดวยปร�มาณของขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีธนาคารจัดเก็บในการดําเนินธุรกิจ
ประจําวัน คุณภาพของขอมูลยังมีความสําคัญไมยิ�งหยอนไปกวาการกํากับ
ดูแลขอมูลและการปกปองความเปนสวนตัวของขอมูล เพราะคุณภาพชวย
ประเมินวาขอมูลน้ันจะสามารถนําไปใชในบร�บทตางๆ ไดอยางเหมาะสมหร�อไม 
ทีเอ็มบีจึงใหความสําคัญกับคุณภาพของขอมูล (กําหนดโดยความแมนยํา   
ความตรงตอเวลา ความสมบูรณ และความนาเชื่อถือ) และการตรวจสอบ
ยอนกลับขอมูล (โดยใชขอมูลรายละเอียดท่ีอธิบายถึงความเปนมาของขอมูล
เพ�อ่ใหสามารถอานขอมลูไดอยางชดัเจนท่ัวทุกกลุมในระดบัเล็กท่ีสุด)  โดยธนาคาร
มีระบบการตรวจสอบและถวงดุลเพ�่อรับรองความเหมาะสมในการบร�หาร
จัดการขอมูลที่สอดคลองกับกฎระเบียบภายในและเปนไปตามขอกําหนดทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ อันไดแก พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ.2562 หลักเกณฑดานความเปนสวนตัวของขอมูลในประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เร�อ่งการบร�หารจดัการดานการใหบร�การแกลูกคาอยางเปนธรรม 
และพระราชบญัญติัการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 นอกจากน้ี 
ธนาคารยังไดแตงต้ังเจาหนาที่ปกปองขอมูลเพ�่อใหคําแนะนําและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของธนาคารอยางเปนอสิระ ตลอดจนทําหนาท่ีในการเปนจ�ดศนูยกลาง
เก่ียวกับการปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลเพ�่อใหธนาคารสามารถบร�หาร
จัดการคุณภาพของขอมูลไดอยางย่ังยืน

พนักงานรอยละ 94
เสรจ็สิ�นการฝกอบรมการรบัรู
ความเส่ียงดานการสงเสร�มการขาย :
การบร�หารความเส่ียงสารสนเทศ
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ใหบร�การลูกคาอยางเปนธรรม 
ในฐานะสถาบันทางการเง�น ทีเอ็มบีใหความสําคัญสูงสุดกับการใหบร�การลูกคาอยางเปนธรรม ซึ่งเปนพ�้นฐาน
ในการดําเนินธุรกิจเพ�่อสรางความไววางใจและความเชื่อม่ันใหกับลูกคา โดยธนาคารถือเปนความรับผิดชอบท่ี
สําคัญในการนําเสนอผลิตภัณฑและบร�การอยางโปรงใสและเปนธรรม พรอมรักษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคา 
ท้ังน้ี ธนาคารไดยึดม่ันในหลักการท่ีใหลูกคาเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคากอนผลประโยชน
ของธนาคาร ทีเอม็บีมุงม่ันใหบร�การลูกคาโดยยึดม่ันในหลักดังตอไปน้ี

3. ลูกคาไดรับการเสนอราคาที่เปนธรรม
     และเง�่อนไขของผลิตภัณฑ 
     และบร�การที่ถูกตองแมนยำ

4. ลูกคาไดรับความสะดวก
    ในการเขาถึงบร�การของธนาคาร
    และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี

5. ลูกคาเขาใจสิทธิ
และพันธะของตนเอง

เมื่อเขารับบร�การ
จากธนาคาร

1. ลูกคาสามารถเชื่อมั่นไดวาธนาคาร
    นำเสนอผลิตภัณฑและบร�การที่เปนธรรม

2. ลูกคาไดรับคำแนะนำปร�กษา
    ที่ชัดเจนและเหมาะสม
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ในป 2561 ทีเอ็มบีไดออกนโยบายการใหบร�การลูกคาอยางเปนธรรมข�้น 
เพ�่อใหสอดคลองกับแนวทางการบร�หารจัดการดานการใหบร�การลูกคาอยาง
เปนธรรมของธนาคารแหงประเทศไทย โดยจะมีการทบทวนนโยบายเปนประจํา
ทุกปเพ�อ่ใหมัน่ใจวาการดําเนินงานของธนาคารเปนไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
อยูเสมอ นอกจากน้ี ธนาคารยังปรับปรุงกระบวนการขายและใหบร�การแบบ
ครบวงจรซึ่งเปนพ�้นฐานท่ีสําคัญของการใหบร�การลูกคาอยางเปนธรรม 
เพ�่อสรางความม่ันใจวาธนาคารดําเนินธุรกิจโดยยึดผลประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ  โดยการใหผลตอบแทนพนักงานขายของธนาคารจะถูกกํากับดวย
ระบบคะแนน ไมใชยอดขาย โดยพนักงานจะไดรับคะแนนจากการขายผลิตภัณฑ
ทุกชนิด และธนาคารจะนําคะแนนไปคํานวณเปนคาตอบแทนอยางเปนระบบ
อีกครั้งหน่ึง ซึ่งระบบดังกลาวไดรับการปรับปรุงเพ�่อปองกันการบังคับขายหร�อ
การขายท่ีผิดพลาดใหกับลูกคา ท้ังน้ี ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคาร
ไดทําการแยกหนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลใหแกบุคคลอื่นเพ�่อวัตถุประสงค
ทางการตลาด ซึ่งเปนเอกสารท่ีตองกรอกเม่ือลงทะเบียนเพ�่อใชผลิตภัณฑ 
ออกมาเปนเอกสารตางหาก เพ�อ่ใหลูกคาสามารถพ�จารณาวาจะเปดเผยขอมูลเพ�อ่
วัตถุประสงคทางการตลาดหร�อไม ทั้งยังไดทบทวนรายชื่อคูคาทางธุรกิจของ
ธนาคารท่ีสามารถเขาถึงขอมูลของลูกคาไดเพ�่อใหเกิดความเชื่อม่ันตอธนาคาร
อีกดวย

ดวยตระหนักดีวา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการฝกอบรมพนักงานขายมี
ความสําคัญยิ�งตอการสรางความม่ันใจในการใหบร�การลูกคาอยางเปนธรรม 
ในป 2562 ธนาคารจึงไดจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการใหบร�การลูกคาอยาง
เปนธรรมแกพนักงานท่ัวประเทศ โดยวัตถุประสงคของการฝกอบรมน้ีจัดข�้น
เพ�่อใหความรูแกพนักงานในหัวขอตางๆ ไดแก กฎระเบียบการขายกองทุนรวม
การขายประกันผานธนาคาร กรมธรรมประกันท่ีไมใชประกันชีว�ต กรมธรรม
ประกันชีว�ต กรมธรรมประกันชีว�ตควบการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจ
หลักทรัพย จร�ยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเง�นและตอตานการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง โดยการฝกอบรมดังกลาวดาํเนนิโดย
ผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน จากแผนกกํากับดูแลกิจการของทีเอ็มบี โดยมีพนักงาน
เขารับการอบรมทั้งสิ�น 1,927 คน แบงเปนการฝกอบรม 17 รอบ ครอบคลุม
408 สาขา ใน 37 เขต ใน 7 ภาค โดยผูใหการฝกอบรมไมเพ�ยงแตใหความรูแก
พนักงาน หากแตยังชวยใหคาํแนะนําเพ�อ่ใหพนักงานสามารถฟนฝาอปุสรรคท่ีตน
พบเจอในการดําเนินงานของตนดวย

ในขณะเดียวกัน ทีเอ็มบียังใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่ถูกตองและโปรงใสแกลูกคา และเนนยํ้าใหพนักงานของธนาคารปฏิบัติตามนโยบายการใหบร�การลูกคา
อยางเปนธรรมและแนวปฏบิติัดานการขายอยางเครงครดั โดยไดจดัใหมีสคร�ปตการขายและขัน้ตอนการปฏิบัตงิานเพ�อ่ใหกระบวนการขายมีมาตรฐานและใหพนักงาน
สามารถบร�การลูกคาไดดียิ�งข�้น ทั้งน้ี ธนาคารไดมีการส่ือสารสคร�ปตการขายกับพนักงานเปนประจําทุกเชาและมีการทบทวนทุกสัปดาหในทุกวันจันทรเพ�่อให
ม่ันใจวาสคร�ปตดังกลาวมีความสอดคลอง มีเน้ือหาครอบคลุม และมีความเหมาะสมกับสถานการณ นอกจากน้ี เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไดกําหนดบทบาท
และหนาท่ีของพนักงานขาย ตลอดจนขอหามและขอควรปฏิบัติขณะนําเสนอผลิตภัณฑและบร�การแกลูกคาไวอยางชัดเจนอีกดวย
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การจัดการผลกระทบ 
ตอสิ�งแวดลอม 



ทีเอ็มบีมีนโยบายด�านสิ�งแวดล�อม สังคมและความรับผิดชอบ (Environmental, 
Social and Responsibility (ESR) Policy) ซึ่งเป�นหลักประกันว�าธนาคารจะนำ
ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบทางอ�อมทางด�านสิ�งแวดล�อมและสังคมเข�าเป�น
ส�วนหน่ึงในการพ�จารณากิจกรรมการให�สินเช่ือ โดยนโยบายดังกล�าวครอบคลุมการ
ขอสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ�และ SME ทั้งหมด ทั้งนี้ ธนาคารยังได�จัดทำระเบียบ
ว�ธีการปฏิบัติ รายการประเด็นพ�จารณาด�านสิ�งแวดล�อมและสังคม และรายการ
สินเชื่อต�องห�าม (Exclusion List) โดยหากธนาคารพบว�าโครงการใดมีความเสี่ยง
ทางด�านสิ�งแวดล�อม และ/หร�อสังคมในระดับปานกลางและระดับสูง ก็จะส�งคำขอสินเช่ือ
สำหรับโครงการนั้นข�้นไปให�คณะกรรมการพ�จารณาสินเชื่อเพ�่อพ�จารณาและอนุมัติ

การใหสินเชื่ออยางรับผิดชอบ 

กระบวนการพ�จารณาทางดานสิ�งแวดลอมและสังคม

นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม สังคมและความรับผิดชอบ 

ประเด็นพ�จารณาด�าน
สิ�งแวดล�อมและสังคม รายการสินเชื่อต�องห�าม

แนวปฏิบัติสำหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ

การคัดกรอง การตรวจสอบด�าน
สิ�งแวดล�อมและสังคม การพ�จารณาอนุมัติ การติดตาม การรายงาน

• สิ�งแวดล�อม
• สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
• การครอบครองที่ดินและการอพยพโดยไม�สมัครใจ
• สุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงของชุมชน
• ชนพ�้นเมือง
• มรดกทางวัฒนธรรม

• การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�โดยทดลองกับสัตว�
• การป�องกัน/อาวุธ 
• ขนสัตว�
• พันธุว�ศวกรรม 
• ป�าไม�และป�าปลูก
• ทรัพยากรธรรมชาติและสารเคมี
• การผลิต/การค�าเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
• การผลิต/การค�ายาสูบ
• การผลิต/การค�าวัสดุกัมมันตรังสี
• การผลิต/การค�าหร�อการใช�เส�นใยจากแร�ใยหิน
• การประมงแบบอวนลอย

• การพนัน คาสิโนและกิจการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
• พลังงานนิวเคลียร�
• สื่อลามกอนาจาร
• การค�าสัตว�ป�าและ/หร�อผลิตภัณฑ�จากสัตว�ป�า
• การผลิต/การค�าผลิตภัณฑ�หร�อบร�การที่ขัดต�อกฎหมายหร�อระเบียบของ
 ประเทศไทย หร�อ ขัดต�ออนุสัญญา/ข�อตกลงในระดับสากล 
 หร�อ ขัดต�อรายการต�องห�ามในระดับสากล เช�น ยา สารเคมีที่ใช�ในการกำจัด 
 แมลง สารเคมีกำจัดวัชพ�ช polychlorinated biphenyl (PCB) 
 สัตว�ป�าหร�อผลิตภัณฑ�ตามที่ระบุในอนุสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองมรดกโลก
 ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention on International Trade in  
 Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
• อาวุธและกระสุน*
• เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ยกเว�นเบียร�และไวน�*
• ยาสูบ*
• วัสดุกัมมันตรังสี (ไม�รวมถึงการซื้ออุปกรณ�การแพทย� 
 อุปกรณ�เพ�่อควบคุมคุณภาพ หร�ออุปกรณ�ที่มีการป�องกันอย�างเพ�ยงพอ)
• แร�ใยหินที่ไม�ได�ฝ�งตัวอยู�ในวัสดุอื่น (Unbounded Asbestos Fibers)  
 (ไม�รวมการซ้ือและใช�แร�ใยหินใน cement sheet ในสัดส�วนน�อยกว�าร�อยละ 20)
• การประมงแบบอวนลอย ที่มีความยาวอวนเกินกว�า 2.5 กิโลเมตร
• กิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันปาล�ม
• การผลิตหร�อกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการใช�แรงงานบังคับ
 และแสวงหาประโยชน�ด�านแรงงาน / การใช�แรงงานเด็ก
• การค�าไม�ป�าดิบชื้นปฐมภูมิ (Primary tropical moist forest)
• การผลิตหร�อการค�าไม�หร�อผลผลิตจากป�าท่ีไม�มีการบร�หาร
 จัดการอย�างย่ังยืน

หมายเหตุ: *สำหรับลูกค�าที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับธุรกิจเหล�านี้อย�างมีนัยสำคัญ (ธุรกิจหลัก)
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สมาคมธนาคารไทยได�กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคาร
อย�างยั่งยืนในด�านการให�สินเชื่ออย�างรับผิดชอบในป� 2562 ข�้นเพ�่อ
พัฒนาการธนาคารของไทยให�มีความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อมและ
สังคมเพ��มมากข�้น แนวทางดังกล�าวสอดคล�องกับการดำเนินงาน
ของธนาคารท่ียึดปฏิบัติตามนโยบาย ESR ท่ีธนาคารเร��มประยุกต�ใช�
ตั้งแต�ป� 2556

ทีเอ็มบีเปน 1 ใน 15 ธนาคารพาณิชยที่รวมลงนามใน
ขอตกลงความรวมมือที่จะปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินกิจการ
ธนาคารอยางยั่งยืนในดานการใหสินเชื่ออยางรับผิดชอบ

จำนวนคำขอสินเชื่อ
ที่เข�าสู�การพ�จารณาประจำป�

จำนวนคำขอ
สินเชื่อใหม�

ใช�ประเมินความเสี่ยงด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคมโดยทั่วไป

342 616

แบบสอบถามทั่วไป:

จำนวนคำขอสินเชื่อ
ที่เข�าสู�การพ�จารณาประจำป�

จำนวนคำขอ
สินเชื่อใหม�

37 51

ใช�ในการประเมินความเส่ียงด�านสิ�งแวดล�อมและสังคมสำหรับกลุ�ม
อุตสาหกรรมตามท่ีระบุไว�ในแนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ

แบบสอบถามเฉพาะกลุ�มอุตสาหกรรม:

ธนาคารประยุกตใชแบบสอบถาม ESR 
เปนสวนหนึ่งในกระบวนการคัดกรองโครงการ

สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ

และ SME ทั้งหมด
ปฏิบัติตามนโยบาย
ESR ของธนาคาร

อื่นๆ
0.1%

ลูกค�าบุลคล
56%

ลูกค�าธุรกิจ
44%

สัดสวนสินเชื่อ
ธุรกิจตามกลุมลูกคา
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ทีเอม็บีไดพฒันาซพัพลายเชน ไฟแนนซ โซลชูัน่ แบบดจิทัิลและสรางแฟลตฟอรม
ใหกบัเกษตรกรของมิตรผลผานกระเปาเง�นดจิทิลั ซึง่ชวยเชือ่มโยงมิตรผล ชาวไร 
และซพัพลายเชน เชน คูคาธรุกิจและตัวแทน และชวยใหชาวไรสามารถเขาถงึแหลง
เง�นทุนและปจจัยการผลิตอื่นๆ ที่จําเปนตอการทําไรออย (เชน ปุย เคร�่องมือ 
เคร�อ่งจกัร) โดยมิตรผลไดคดิร�เร�ม่การใหยมืปจจยัการผลิตที่ไมใชเง�นทุนเพ�อ่ให
เกษตรกรสามารถใชเคร�่องมือและอุปกรณตางๆ สําหรับการทําไรออยไดอยาง
เหมาะสม เน่ืองดวยอุปกรณเหลาน้ีเปนอุปกรณท่ีสงเสร�มการปลูกและเก็บเก่ียว
ผลผลิตอยางรบัผิดชอบ ท้ังยังชวยเพ�ม่ผลผลิต ลดผลกระทบทางดานสิ�งแวดลอม

กระเปาเง�นดิจิทัลและสินเชื่อ Green Cane

ซัพพลายเชนโซลูชั่นเพ�่อมิตรผล

ความสําเรจ็จากความรวมมอืระหวางทเีอม็บีและมิตรผลสงผลใหธนาคารสามารถ
พัฒนาซัพพลายเชนโซลูชั่นเพ�่อชวยใหมิตรผลบร�หารจัดการทางดานการเง�น
และซพัพลายเชนของตนได สอดคลองกบัแนวคดิมติรผลโมเดิรนฟารม ซึง่สงเสร�ม
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�่อเพ�่มผลผลิต  ลดตนทุนในการดําเนินงาน
และสงเสร�มการจัดการไรออยอยางรับผิดชอบ โดยความรวมมือดังกลาวชวย
ใหท้ังสองฝายสามารถแกปญหาการเขาถึงบร�การทางการเง�น ความเปนอยูท่ี
ดีทางดานการเง�น และประเด็นทางดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได

โดยการยกเลิกการเผาซงัออยซึง่เปนตัวการหน่ึงทีทํ่าใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และชวยทดแทนการใชปุยเคมดีวยการใชปุยอนิทร�ย นอกจากน้ี 
ทีเอ็มบียังออกสินเชื่อ Green Cane ใหมิตรผลเพ�่ออํานวยความสะดวกในการ
เก็บเก่ียวออยและลดการเผาซงัออยของชาวไรตามแนวคดิมิตรผลโมเดิรนฟารม  
ท้ังนี ้ มิตรผลไดระบุแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจนและเปาหมายทีว่ดัไดในการประเมิน
คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะสามารถขอกูสินเชื่อ Green Loan ได เชน รอยละ
ของออยสด (ออยท่ีไมไดเผา) และจาํนวนเกษตรกรทีใ่ชเคร�อ่งจกัรในการทําไรออย

โซลูชั่นนี้และสามารถเขาถึงแหลงเง�นทุนนับต้ังแตร�เร�่มโครงการในชวงกลางป 
2562 โดยในป 2563 ทีเอ็มบีคาดการณวาจะมีเกษตรกรกวา 8,000 ราย
ไดใชกระเปาเง�นดจิทัิลน้ี เน่ืองจากธนาคารและมิตรผลมีแผนทีจ่ะขยายโครงการไป
ยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดขอนแกนและจังหวัดเลย ท้ังน้ี 
ความรวมมือระหวางธนาคารและมิตรผลเปนตัวสะทอนความมุงม่ันของทีเอม็บีท่ี
จะสรางความเปล่ียนแปลงใหกับลูกคา  โดยการเปนมิตรแทท่ีไมเพ�ยงแตสงเสร�ม
ใหเกิดความแขง็แกรงทางดานการเง�น หากแตยังชวยสรางมูลคาเพ�ม่โดยเสร�มสราง
ใหระบบซพัพลายเชนของลกูคาสามารถเตบิโตไดอยางย่ังยนื  ทีเอม็บีมุงม่ันท่ีจะนํา
แนวคดิซพัพลายเชนโซลูชัน่น้ีไปตอยอดกบัธรุกิจและพนัธมิตรในอตุสาหกรรมอื่นๆ  
เพ�อ่ใหธนาคารสามารถนําเสนอโซลูชัน่หน่ึงเดยีวเพ�อ่แกปญหาและความทาทายใน
ซัพพลายเชนของลูกคาและเสร�มสรางใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน 

เกษตรกร
4,650  ราย ไดรับประโยชนจาก
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สําหรับภาคธนาคาร ธุรกิจการใหสินเชื่อเปนธุรกิจท่ีสงผลกระทบทางออม
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังน้ี ทีเอ็มบีกําลังจะเปล่ียนผาน
ไปสูธุรกิจคารบอนต่ําซึ่งธนาคารจะปลอยสินเชื่อเพ�่อธุรกิจสีเข�ยวสําหรับ
โครงการพลงังานทดแทนและโครงการบร�หารจดัการของเสีย  อนัเปนโครงการที่
จะชวยลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจกท่ีเปนตนเหตุของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยธนาคารไดต้ังเปาหมายป 2562 ในการเพ�่มสินเชื่อเพ�่อ
ธุรกิจสีเข�ยวเปนรอยละ 3.5 ของพอรตสินเชื่อธุรกิจ และในป 2563 ธนาคาร
จะขยายหลักเกณฑการใหสินเชื่อเพ�่อธุรกิจสีเข�ยวใหครอบคลุมโครงการท่ีจะ
ชวยบรรเทาผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากน้ี ธนาคารยังจะทบทวนพอรตสินเชื่อเพ�่อพัฒนาการบร�หารจัดการ
ความเส่ียงและโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหดียิ �งข�้น โดย
ในป 2563 ทีเอ็มบีไดตั้งเปาหมายในการใหสินเชื่อเพ�่อธุรกิจสีเข�ยวในวงเง�น 
750 ลานบาท แกธุรกิจขนาดใหญและ SME และวงเง�นอีก 220 ลานบาท 
แก SME ท่ีดําเนินธุรกิจท่ีสรางผลกระทบเชิงบวกใหกับสิ�งแวดลอมและสังคม
ท้ังนี้ นอกจากสินเชื่อเพ�่อธุรกิจสีเข�ยวแลว ทีเอ็มบียังไดดําเนินการเพ�่อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผานซัพพลายเชนโซลูชั่น 
ไดแก การใหสินเชือ่ Green Cane ผานความรวมมือกับมิตรผล และการออก
พนัธบัตรสีเข�ยวรวมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ

ความเสี่ยงและโอกาสจากการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10% 21%
ในป 2562 สินเช่ือเพ�อ่ธุรกิจสีเข�ยว
ของทีเอ็มบีคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.5 
ของสินเช่ือธุรกิจ

การบริหารจัดการของเสียพลังงานชีวมวล

69%
พลังงานแสงอาทิตย์

สัดสวนสินเช่ือเพ�อ่ธุรกิจสีเข�ยว 
แยกตามประเภทโครงการ
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ความเสี่ยงและโอกาสจากการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สินเชื่อสําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตยมีสัดสวนมากที่สุดในพอรตสินเชื่อ
เพ�อ่ธุรกิจสีเข�ยวของธนาคาร โดยในป 2562 ทีเอม็บีไดใหสินเชือ่สําหรบัโครงการ
ดานพลังงานแสงอาทิตยใหมมูลคากวา 162 ลานบาท ท้ังน้ี ทีเอ็มบีไดยึด
นโยบาย  ESR  และนโยบายการใหสนิเชือ่ในการพ�จารณาโครงการและตรวจสอบ
ใหม่ันใจวาลูกคาผูขอสินเชื่อปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารอยางเครงครัด 
ธนาคารยังสนับสนนุใหลกูคาพฒันาระบบบร�หารจดัการสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสิ�งแวดลอมเพ�อ่การดาํเนินโครงการอยางมีประสิทธภิาพ ซึง่สงผลใหโครงการ
พลังงานแสงอาทิตยท่ีธนาคารสนับสนุนสามารถดําเนินงานตามแผนไดโดย
ไมมีการรองเร�ยนทางดานสิ�งแวดลอมและสังคมจากชุมชนโดยรอบโครงการ 
โดยโครงการท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดน ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 5 เมกะวัตต ท่ีจังหวัดปราจีนบุร� ท่ีใชเทคโนโลยีสีเข�ยวท่ีเปนมิตรตอ
สิ�งแวดลอม ซึ่งกอนท่ีทีเอ็มบีจะดําเนินการอนุมัติสินเชื่อใหกับโครงการดังกลาว 
ไดรวมกับท่ีปร�กษาดําเนินการตรวจสอบและใหคําและนํา  และโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 10 เมกะวัตต ท่ีจังหวัดสุโขทัย ซึ่งทีเอ็มบีไดติดตาม
การดาํเนินงานตัง้แตการกอสราง รวมไปถงึโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย 
10 เมกะวตัต  ทีจ่งัหวดัสมุทรสาคร  ซึง่ทําใหมีรายไดและผลกําไรตามท่ีต้ังเปาไว

สินเชื่อสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย

10 เมกะวัตต� 
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
ใน ปราจ�นบุร�

10 เมกะวัตต� 
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
ใน สมุทรสาคร

ทีเอ็มบีไดใหสินเชื่อ
สำหรับโครงการ
ดานพลังงานแสงอาทิตยใหม
มูลคากวา 162 ลานบาท

10 เมกะวัตต� 
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
ใน สุโขทัย
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พันธบัตรสีเข �ยวมีอายุ  7 ป   มูลค า 60 ล านเหร �ยญสหรัฐฯ 
(หร�อประมาณ 1,850 ลานบาท) โดยบรรษัทเง�นทุนระหวางประเทศ 
(International Financial Corporation: IFC) ซึ่งเปนสมาชิกของกลุม
ธนาคารโลก (World Bank Group) เปนผูลงทุนท้ังหมด ซึ่งเง�นลงทุนดัง
กลาวไดนําไปใชสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการท่ีสงเสร�ม
การแกปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศอนัจะนําไปสูการพฒันา
อยางย่ังยืน ท้ังน้ี ธนาคารไดนําเง�นทนุจากพนัธบัตรสีเข�ยวไปสนับสนนุ
โครงการพลังงานหมุนเว�ยนโครงการหน่ึงซึง่จะชวยสงเสร�มการดาํเนนิงาน
ผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย 8 แหงในประเทศไทย โดยมีกําลังการผลิต
รวม 91.7 เมกะวัตต ซึ่งคาดวาโครงการดังกลาวจะชวยหลีกเล่ียงการ
ปลอยกาซเร�อนกระจกไดถึง 59,528 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ตอป โดยทีเอ็มบีไดรายงานผลกระทบจากการออกพันธบัตรสีเข�ยวน้ี
ตอ IFC ท้ังน้ี พันธบัตรสีเข�ยวถือเปนเคร�่องมือทางการเง�นท่ีทีเอ็มบีเลือก
ใชในการสงเสร�มตลาดการเง�นสีเข�ยวใหกาวหนาตอไป

พันธบัตรสีเข�ยว (Green Bond)

หลีกเลี่ยงการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกได�

สงเสร�มการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ธนาคารทีเอ็มบีเปน
ธนาคารพาณิชย
แหงแรกในประเทศไทย
ที่ออกพันธบัตรสีเขียว 

พันธบัตรสีเข�ยว
ทั้งหมดใช�ในการสนับสนุน
โครงการพลังงานหมุนเว�ยน

กำลังการผลิตพลังงาน
หมุนเว�ยนรวม

91.7
เมกะวัตต�

ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป

59,528 
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ทีเอม็บมุีงม่ันบร�หารจดัการผลกระทบทางดานสิ�งแวดลอมท่ีเกิดข�น้จากการดาํเนินงานของธนาคาร
โดยตรงผานการใชอาคาร ระบบไอที และการเดินทางเพ�่อธุรกิจซึ่งกอใหเกิดการปลดปลอย
กาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน  โดยธนาคารมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมและ
รายงานตัวชี้วัดทางดานสิ�งแวดลอมอยางเปนระบบโดยมีหนวยงานบร�หารอาคารรับผิดชอบ
ในการบร�หารจัดการทางดานสิ�งแวดลอมและความม่ันคงปลอดภัยสําหรับอาคารและสิ�งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ของธนาคาร

ทีเอ็มบีไดต้ังเปาหมายป 2562 เพ�่อลดการใชทรัพยากร ไดแก ไฟฟา น้ํา และกระดาษ รอยละ 5 
เม่ือเทียบกับปฐาน 2561 เพ�อ่เพ�ม่ประสิทธภิาพในการดาํเนนิงาน ท้ังน้ี ผลจากการดาํเนินงานเพ�อ่
ลดการใชไฟฟา น้ํา และกระดาษของธนาคาร ทาํใหทีเอม็บีสามารถลดการใชไฟฟาไดรอยละ 10
 การใชน้ํารอยละ 20 และการใชกระดาษรอยละ 17 ท่ีอาคารสํานักงานใหญ ซึ่งเทากับการ
ลดคาใชจายไปไดกวา 7.2 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2561

•  ปรับกอกน้ําใหใชน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข�้น

• ร�ไซเคิลกระดาษผานโครงการ 
 Shred2Share

• เพ�่มประสิทธิภาพระบบหลอเย็น
 และเคร�่องปรับอากาศ

• เปล่ียนรถยนตท่ีใชน้ํามัน
    เปนรถพลังงานไฟฟา

• เปล่ียนหลอดไฟใน
  ลานจอดรถเปนหลอด
  ประหยัดพลังงาน

• ปรับระบบการดําเนินงานภายใน 
 ใหเปนระบบดิจิทัล

การใช
พลังงาน

การใชน้ำ

การใชกระดาษ
และการกำจัด

ในป 2562 ทีเอม็บีคาดการณวาจะมีการใชทรพัยากรเพ�ม่มากข�น้เน่ืองจากการรวมบคุลากรของทีเอม็บีกับธนาคารธนชาต
อันเปนผลจากการรวมกิจการในป 2562 อยางไรก็ดี ทีเอ็มบีจะดําเนินการติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
เพ�่อไมใหอัตราการใชทรัพยากรตอพนักงานเพ�่มข�้น

ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม 
ของธนาคาร 

2018

153,886

0

40,000

80,000

120,000

160,000
122,607

2019

ลูก
บา

ศก
เม

ตร

20%

2018

กิโ
ลก

รัม

122,299

0

32,000

65,000

97,500

130,000
100,602

2019

17%
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เม

กา
วัต

ต-
ชั่ว

โม
ง

16,846

0

4,250

8,500

12,750

17,000 15,127

2019

10%
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การสรางคุณคา 
สูสังคม 



สงเสร�มความรูทางการเง�น 

ธนาคารมีบทบาทในการใหความรูแกประชาชนเพ�่อชวยใหทุกคนในสังคมมีศักยภาพและความพรอมในการบร�หารจัดการเง�น ซึ่งจะสงผลใหสังคมมีคุณภาพชีว�ต
ทางการเง�นที่ดีในทายที่สุด นับตั้งแตป 2560 ธนาคารไดกําหนดใหการใหความรูทางการเง�นเปนหนึ่งในองคประกอบหลักของกรอบการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืน 
โดยธนาคารเช่ือวา กอนท่ีจะใหบร�การทางการเง�นและใหวามรูทางการเง�นกับประชาชน พนักงานของธนาคารจะตองมีความสามารถและความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตอง ธนาคารจึงไดร�เร�่มโครงการ TMB Financial Literacy Program เพ�่อใหม่ันใจวากลยุทธของธนาคารซึ่งเนนการตอบโจทยความตองการของลูกคา
อยางตรงจ�ดจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพดวยการใหบร�การคําปร�กษาแกลูกคาทุกกลุมเปาหมาย โดยแผนงานดังกลาวเนนการดําเนินงานใน 2 ดาน 
ไดแก การพัฒนาข�ดความสามารถของพนักงานดานความรูความเขาใจการเง�นขั้นพ�้นฐาน และการรวมใหความรูทางการเง�นในภาคอุตสาหกรรมธนาคารโดย
ครอบคลุม 4 กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงาน ลูกคา ชุมชนและหนวยงานกํากับดูแล

สําหรับแผนงานขั้นแรกในการใหความรูทางการเง�นน้ัน ธนาคารจะสรางความสัมพันธท่ีแข็งแกรงตลอดจนเสร�มสรางทักษะทางการเง�นใหกับลูกคา โดยพัฒนา
กิจกรรมและแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมเพ�่อสรางความผูกพันบนพ�้นฐานของความเขาใจกลุมเปาหมาย ความตองการท่ีแตกตางกัน และปองกันไมใหเกิดการ
cross-sells ข�้น

พนักงานใหม
ร�อยละ 93
ปานการฝกอบรม

ดานการใหความรูทางการเง�น

ท้ังน้ี เพ�่อใหสามารถนําเสนอบร�การและผลิตภัณฑที่เหมาะสมแกลูกคา พนักงาน
จําเปนท่ีจะตองมีความรูความเขาใจทางดานการเง�นอยางถูกตองกอน โดยใน
ป 2562 ธนาคารไดร�เร�่มแผนงานใหมภายใตโครงการ TMB Financial Literacy 
Program โดยกําหนดใหพนักงานใหมทุกคนตองผานการอบรมดานการใหความรู
ทางการเง�นซึง่ถอืเปนสวนหน่ึงของการปฐมนิเทศ ในขณะเดยีวกัน ธนาคารไดพฒันา
หลักสูตรการฝกอบรมภายในเพ�่อเสร�มทักษะของพนักงานในดานการใหความรู
ทางการเง�น การสรางทัศนคตแิละพฤติกรรม เชน การเร�ยนรูผานระบบ  e-learning 
ในรูปแบบหนังสั้น โดยมีชุดคําถามและกิจกรรมตอเนื่องเพ�่อนําไปสูการประเมินผล 
สําหรับในปตอไป พนักงานสาขาจะไดรับการฝกอบรมเพ�่อกาวไปสูการเปน
FinFit Champion เพ�่อเสร�มสรางทักษะในการทําความเขาใจความตองการของ
ลูกคาแตละรายและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและบร�การท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาได นอกจากน้ี ทีเอ็มบียังไดเร�่มโครงการนํารองในการ
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานความรูทางการเง�นใหกับพนักงานของลูกคาธุรกิจ 
โดยโครงการดังกลาวมุงตอบสนองความตองการของลูกคาโดยการใหบร�การ
ทางการเง�นท่ีสรางผลกระทบมากกวาและสงเสร�มความสัมพันธอันดีกับลูกคา

ธนาคารเชื่อมั่นเปนอยางยิ�งวาการสรางพ�้นฐานความรูทางการเง�น
และการมีว�นัยทางการเง�น เชน การรูจักออม เปนกาวแรก ท่ีจะนําไป
สูคณุภาพชวี�ตทางการเง�นท่ีด ี ธนาคารจงึไดปรบัปรงุ แอปพลิเคชนั 
TMB TOUCH ใหมีฟเจอร ใหม ในการต้ังเปาหมายการออม 
(Savings Goal) และการแจงเตือนการออม (Savings Alarm) 
เพ�่อสงเสร�มใหลูกคาสามารถเร�่มออมเง�นไดอยางสะดวกสบาย 
ซึ่งจะชวยสรางว�นัยทางการเง�นท่ีดีตอไป 

บริการเตือน
เพื่อออม

บริการ
Savings Goal
สำหรับ TMB NO FIXED

ทีเอ็มบีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใหความรูทางการเง�น
ซึ่งเปนองคความรูพ�้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรมี
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โครงการดานการใหความรูทางการเง�น 

เปนแผนการรวมมือระยะ 5 ป ระหวางธนาคารและกระทรวงกลาโหม โดยมี
วัตถุประสงคเพ�่อสงเสร�มจิตสํานึกดานความรูทางการเง�นตลอดจนการให
ความสําคัญของการวางแผนและบร�หารการเง�นสวนบุคคล ท้ังน้ี ในป 2562 
คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ี จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ไดใหการรบัรอง
หลักสูตรนี้ โดยมหาว�ทยาลัยจะใหการสนับสนุนทางว�ชาการในการพัฒนา
หลักสูตรระยะตอไป  นอกจากน้ี ทีเอ็มบียังได�อบรมบุคลากรกว�า 60 คน ให�
สามารถเป�นว�ทยากรเพ�่อฝ�กอบรมบุคลากรของกองทัพในรุ�นต�อๆ ไปได�

โครงการส�งเสร�มและพัฒนาการให�ความรู�ทางการเง�น
เพ�่อข�าราชการทหาร (FEP-MP)

ธนาคารมีบทบาทเปนผูนําในภาคอุตสาหกรรมธนาคาร โดยรวมมือกับสมาชิก
สมาคมธนาคารไทย 10 แหง เพ�อ่ร�เร�ม่โครงการสงเสร�มการใหความรูทางการเง�น
แกภาคประชาชนในป 2561 โดยในป� 2562 โครงการดังกล�าวมีเป�าหมาย
ในการฝ�กอบรมให�กับนิสิตนกัศึกษากว�า 10,000 คน ซ่ึงทเีอม็บีได�รบัผิดชอบ
ในการฝ�กอบรมนสิตินกัศึกษามากกว�า 5,000 คน และคาดว�าจะถึง 10,000 คน
ในป� 2563 โดยเน้ือหาการฝกอบรมมุงเนนไปทีก่ารวางแผนทางการเง�นในระยะเวลา 
10 ปขางหนาสําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังจะเร�่มเขาสูวัยทํางาน เพ�่อเสร�มสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับคาใชจายในชีว�ตประจําวัน ยกตัวอยางเชนการเปล่ียน
พฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ เชน เปล่ียนคาใชจายจากการดื่มกาแฟมาเปนเง�นเก็บ
(The Latte Factor) เง�นออม และหัวขออื่นๆ อีกมากมาย

โครงการให�ความรู�ทางการเง�นของทีเอ็มบี 
(คนไทยยุคใหม�ใส�ใจเร�่องเง�น)
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โครงการดานการสงเสร�มใหภาคประชาชน
เขาถึงบร�การทางการเง�น

ดวยการเติบโตของยุคดจิทัิล ทีเอม็บีไดนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใชเพ�อ่ยกระดบัโครงสรางการธนาคาร เพ�ม่ประสิทธิภาพและพฒันาผลิตภณัฑและบร�การท่ีสามารถ
ตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางตรงจ�ด โดยทีเอ็มบีมีเปาหมายท่ีจะสงมอบผลิตภัณฑและการบร�การทางการเง�นท่ีเขาถึงงายใหกับลูกคาทุกคนอยาง
เทาเทียม ทั้งน้ี ในป 2562 ธนาคารไดเปดตัวผลิตภัณฑและบร�การท่ีสงเสร�มการเขาถึงบร�การทางการเง�นสําหรับลูกคารายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก

TMB Smart Port คอื บร�การจดัพอรตกองทนุแบบครบวงจร ท่ีถกูออกแบบ
มาเพ�อ่รองรบัการปรบัสดัสวนการลงทุนตามสภาวะตลาด โดยบร�การใหม
น้ีนําเสนอการบร�หารจดัการสนิทรพัยการลงทุนใหกับลูกคาท่ัวไป ตลอดจน
ผูท่ีสนใจลงทุนในกองทุนและตองการที่จะเพ�่มความม่ังคั่งทางการเง�น
 แตไมทราบว�ธีการในการบร�หารพอรตและไมมีเวลาที่จะศึกษาสภาวะตลาด

TMB Smart Port

ทีเอม็บีไดเปดตัวบร�การใหม Instant Loan ทีลู่กคาสามารถสมัครบัตรเครดติและ
สินเชือ่ผานแอพพลิเคชัน่ TMB TOUCH โดยไมตองย่ืนเอกสารและสามารถ
ทราบผลการอนุมัติไดทันที

การขอสินเชื่อเพ�่อรับเง�นได�ทันทีผ�าน TMB TOUCH

สงเสร�มการเขาถึงทางการเง�น 

ทีเอ็มบี เปดตัวทีเอ็มบี เอ็กซพ�เร�ยนซ (TMB Experience) สาขาตนแบบ
แนวคิดใหม ใหลูกคาใชอวตารแทนตัวเองเพ�่อคนหาผลิตภัณฑและบร�การ
ทางการเง�นทีเ่หมาะสมกบัสถานะทางการเง�นและความตองการทางการเง�น
ในปจจ�บันดวยตวัเอง  มุงเนนใหลกูคาสามารถทําความเขาใจความตองการ
และเปาหมายทางการเง�นของตนเองผานเคร�่องมือดิจิทัลและเจาหนาท่ีของ
ทีเอ็มบี โดยลูกคาจะไมถูกกดดันใหซื้อผลิตภัณฑตางๆ แตเม่ือลูกคา
พรอมท่ีจะซือ้ กจ็ะไดรบัคาํแนะนาํเก่ียวกับผลิตภณัฑและบร�การท่ีตอบโจทย
กับความตองการทางการเง�นของตัวเองไดเปนอยางดี ตอกย้ําวาลูกคา
ทีเอ็มบีตองไดมากกวา (Get MORE with TMB) 

TMB Experience

TMB SME Smart BIZ สินเชื่อเพ�่อธุรกิจออนไลน�

ทีเอ็มบีเปดตัวสินเชื่อท่ีไมตองใชหลักประกัน 2 รูปแบบ สําหรับการลงทุนใน
คลังสินคาและเพ�่มสภาพคลองทางการเง�น โดยรวมมือกับลาซาดา ผูนํา
ดานอคีอมเมิรซ โดยผลิตภัณฑดังกลาวพฒันาข�น้เพ�อ่ตอบโจทยความตองการ
ของธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีขอจาํกัดในการเขาถงึแหลงเง�นทุนสําหรบัการทําธรุกิจ 
เน่ืองจากการขอสินเชือ่ทัว่ไปจาํเปนตองใชเอกสารจาํนวนมากและใชเวลานาน 
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การเปดตัวสินเชื่อน้ีมีขั้นตอน
ไมยุงยากจึงชวยใหธุรกิจขนาดเล็ก สมัครขอสินเชื่อกับทีเอ็มบี และเขาถึงแหลง
เง�นทุนได
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ของโครงการไฟ-ฟา

‘ไฟ’ คือ พลังที่มีอยูในตัวเด็กทุกคน
‘ฟา’ คือ พลังของการ “ให” จากทีเอ็มบี

ปรัชญา “เปล่ียนเพ�่อใหชีว�ตคุณดีข�้น” ของธนาคารคือแนวคิดท่ีธนาคารใชในการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตการพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบร�การที่ดีที่สุด
ใหกับลูกคา ไปจนถึงการสรางคุณคาใหกับชุมชนและสังคม โดยทีเอ็มบีไดดําเนินกิจกรรมเพ�่อสังคมดวยมูลนิธิทีเอ็มบี ผานโครงการไฟ-ฟา ซึ่งเปน 
ศูนยการเร�ยนรูของเยาวชน ชวยสรางผลกระทบเชิงบวกใหกับผูคนและชุมชนจํานวนมาก พรอมสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนในชุมชนในการเปล่ียนเพ�่อ
สรางชุมชนท่ีย่ังยืน

มีวัตถุประสงคเพ�่อมอบโอกาสใหกับเยาวชนอายุระหวาง 12 ถึง 17 ป 
และสงเสร�มใหพวกเขาใชเวลาวางใหเปนประโยชนผานกิจกรรม
สรางสรรคเชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใชชีว�ต โดยไมเสียคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ�น

ไฟ-ฟ�า เพ�่อเยาวชน

ทีเอ็มบีสนับสนุนใหพนักงานท่ัวประเทศมีสวนรวมและตอบแทนชุมชน
ผานโครงการไฟ-ฟาเพ�่อชุมชน โดยนับต้ังแตป 2557 อาสาสมัคร
ทีเอ็มบีไดดําเนินกิจกรรมเพ�่อสังคมจํานวนกวา 170 โครงการ ท้ังน้ี 
ในป 2562 พนักงานกวา 3,000 คน ท่ัวประเทศไดเขารวมโครงการ
ไฟ-ฟา เพ�่อชุมชน 40 โครงการ ครอบคลุมการสนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 5 เปาหมาย ไดแก

ไฟ-ฟ�า เพ�่อชุมชน

นอกจากน้ี ทีเอ็มบียังรวมมือกับหลายองคกร เชน มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิยุวพัฒน เคร�อขายจิตอาสา และว�ทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ มหาว�ทยาลัย
ธรรมศาสตร เพ�่อขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนและดําเนินโครงการเพ�่อพัฒนาเยาวชน

พัฒนาสังคม 

สงเสร�มกิจกรรมเพ�่อการพัฒนา
อยางย่ังยืนสูสังคมวงกวาง

สงเสร�มการพัฒนาเยาวชน
และความเปนอยูที่ดีในประเทศ

บําเพ็ญสาธารณกุศล
และการกุศลอื่นๆ ในฐานะ

พลเมืองดีของสังคม
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ทีเอ็มบีสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสงเสร�มความเปนอยูท่ีดีใหกับเยาวชน
ในประเทศ ดวยเขาใจถงึสภาพสังคมท่ีมีเดก็ดอยโอกาสจาํนวนไมนอยท่ีถกูจาํกดั
ความฝนและศักยภาพดวยปจจัยทางดานเวลาของครอบครัวและเง�นทุน ท้ังน้ี 
ดวยเช่ือม่ันวาทุกคนมีความปรารถนาและพลังท่ีจะพัฒนาตนเองและโลกใบน้ี 
ทีเอ็มบีจึงมุงม่ันท่ีจะมอบโอกาสใหเด็กดอยโอกาสเหลานี้ โดยการจัดหาสถานท่ี
ท่ีพวกเขาจะสามารถเลน เร�ยน และพัฒนาทักษะและความรูตามความสนใจของ
ตนเอง และคนพบศักยภาพในตัวเอง ณ ศูนยเร�ยนรูไฟ-ฟา ท้ังน้ี ในป 2562 
ทีเอ็มบีไดเปดทําการศูนยเร�ยนรู  ไฟ-ฟาแหงท่ี 5 ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งเปนศูนยการเร�ยนรูแหงแรกท่ีตั้งอยูนอกพ�้นท่ีกรุงเทพมหานคร

ไฟ-ฟา เพ�่อเยาวชน

จัดใหมีหลักสูตรสอนศิลปะและทักษะการใชชีว�ตสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนจํานวน 16 หลักสูตร ทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร-อาทิตย โดยมี
เด็กและเยาวชนกวา 300 คนเขารวม

ศูนยเร�ยนรู ไฟ-ฟา 
ศูนยการเร�ยนรูสมุทรปราการ
เปนศูนยการเร�ยนรู ชุมชนเพ�่อเด็ก
และเยาวชนแหงที่ 5 

เร�ยนรูเลน

ทักษะ ความรู

โครงการน้ีมุงเผยแพรแนวคิดของโครงการไฟ-ฟาใหเกิดการพัฒนาในวงกวาง
ผานศิลปะและทักษะการใชชีว�ตสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนรอบๆ โรงเร�ยนเปาหมาย 
โดยในป 2562 กิจกรรมโรงเร�ยนสัญจรไดรับรวมมือจากโรงเร�ยนกวา 70 แหง สรางแรงบันดาลใจ
ใหกับเด็กและเยาวชนกวา 150,000 คน ผานศูนยเร�ยนรูไฟ-ฟาและกิจกรรมไฟ-ฟาสัญจร

กิจกรรมไฟ-ฟาสัญจร (FAI-FAH Bridge) 
เชื่อมโยงโครงการไฟ-ฟา กับนักเร�ยนจากโรงเร�ยนเปาหมาย
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งาน FAI-FAH ART FEST ประจำป 2562 
ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ ภายใตแนวคิด 
“เด็กธรรมดา…คือสิ�งที่สวยงาม” 

งานนี้จัดข�้นเพ�่อเปดพ�้นที่ใหเยาวชนจากศูนยเร�ยนรูไฟ-ฟา ไดแสดง
ความสามารถและทักษะทางศิลปะ  โดยมีการจัดจําหนายสินคาท่ีผาน
การคิดคนจากไอเดียสรางสรรคของเด็กๆ ใหพนักงานทีเอ็มบีและ
บุคคลท่ัวไปผูชืน่ชอบงานศลิปะและตองการท่ีจะสนบัสนุนเดก็และชมุชน
ไดเลือกซื้อ ซึ่งงานน้ีเปนเวทีที่ทําใหเด็กๆ ไดใชทักษะที่เร�ยนมาจาก
ศูนยเร�ยนรู ไฟ-ฟา ในการตอบแทนสังคมดวยการเปนผูให ซึ่งใน
ป 2562 มีเด็กกวา 200 คนเขารวมงาน และสามารถระดมทุนไดกวา 
80,000 บาท จากการประมูลผลงานศิลปะของเด็กๆ ทั้งนี้ เง�นดังกลาว
จะมอบใหกับมูลนิธิทีเอ็มบีเพ�่อใชในกิจกรรมการกุศลตอไป

โดยนับต้ังแตป 2557 อาสาสมัครทีเอ็มบีไดดําเนินกิจกรรมเพ�่อสังคม
จํานวนกวา 170 โครงการ ท้ังนี้ ในป 2562 พนักงานกวา 3,000 คน 
ท่ัวประเทศไดเขารวมโครงการไฟ-ฟา เพ�อ่ชมุชน 40 โครงการ โดยมีตัวอยาง
โครงการในป 2562 ที่แสดงใหเห็นวาอาสาสมัครทีเอ็มบีสามารถสราง
ผลกระทบในวงกวางตอสังคมตามแนวคิด เปล่ียน…เพ�่อใหชุมชนดีข�้น
(Make THE Difference to Communities) ดังน้ี

ไฟ-ฟา เพ�่อชุมชน

อาสาสมัครทีเอ็มบี
ได�ดำเนินกิจกรรม

เพ�่อสังคมจำนวนกว�า 

170
โครงการ

ทีเอ็มบีสนับสนุนใหพนักงานท่ัวประเทศ
มีสวนรวมและตอบแทนชุมชน
ผานโครงการไฟ-ฟา เพ�อ่ชุมชน 
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โครงการ “ทองเที่ยวบานโพนสูง นิเวศน เกษตรขอบเมือง” 
จังหวัดนครราชสีมา

ความเจร�ญของสังคมเมืองในจงัหวดันครราชสีมากําลังเกิดข�น้อยางรวดเรว็ ทําใหชาวบานในชมุชนโพนสูง 
ตองใช พยายามอยางยิ �งในการรักษาท่ีดินสําหรับทําการเกษตรและเพ�่อสงตอให กับลูกหลาน
ในวันขางหนา ผูนําชุมชนโพนสูงเล็งเห็นโอกาสในการเปล่ียนหมูบานใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งจะ
ทําใหชาวบานสามารถเก็บรักษาที่ดินของตนไวใหลูกหลานและสรางมูลคาเพ�่มใหกับผูคนในชุมชนได 
ดังนั้นอาสาสมัครทีเอ็มบีพรอมดวยคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงไดชวยกันสรรสรางภูมิทัศนที่เหมาะแกการถายภาพและใหความรูชุมชนเก่ียวกับการ
บร�หารจัดการการทองเที่ยวชุมชน เชน ในเร�่องของการต้ังราคาและการบร�หารจัดการการบร�การ 
ท้ังน้ี จากการสนับสนุนของอาสาสมัครทีเอ็มบีและพันธมิตร ทําใหชาวบานในชุมชนโพนสูงสามารถให
บร�การการทองเท่ียวโดยใชจักรยาน พรอมท้ังมีการทําโฮมสเตยที่นักทองเท่ียวสามารถแวะชมฟารมและ
สวนมะพราวในชมุชน นอกจากน้ี ผูนาํชมุชนและชาวบานยังไดชวยเผยแพรความรูเก่ียวกบัการทองเทีย่ว
เชงินิเวศเพ�อ่ขยายพ�น้ทีข่องสถานทีท่องเท่ียวไปยังชมุชนใกลเคยีง ซึง่จะชวยเกบ็รกัษาผืนดนิใหกบัลูกหลาน
ของตนเองตอไปไดดวยเชนเดียวกัน

พ�้นที่การเร�ยนรูสำหรับเด็กพ�เศษที่โรงเร�ยนชลประทานสงเคราะห 
กรุงเทพมหานคร

โรงเร�ยนชลประทานสงเคราะหมีนักเร�ยนท้ังสิ�นประมาณ 1,000 คน โดยรอยละ 10 เปนเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาท่ีมาจากครอบครัวยากจน ท้ังน้ี เพ�่อชวยเหลือเด็กๆ เหลาน้ีและครอบครัวของ
พวกเขา อาสาสมัคร ทีเอ็มบีไดจัดการฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพ�เศษ เพ�่อใหความรูคุณ
ครูและผูปกครองในการดูแลเล้ียงดูนักเร�ยนพ�เศษ โดยมีการจัดสัมมนาเพ�่อแนะนําการทํากิจกรรมตางๆ 
เชน การวาดภาพศิลปะแมนดาลา การทําแปงโดท่ีบานเพ�่อใหผูปกครองไดใชเวลารวมกับบุตรหลานอยาง
คุมคา ซึง่กิจกรรมเหลาน้ียังชวยใหเด็กๆ เหลาน้ีสามารถจดจอและมีสมาธมิากข�น้ นอกจากน้ี อาสาสมัคร
ทีเอ็มบียังไดออกแบบและปรับปรุงพ�้นท่ีรกรางใหเปนสวนแหงการเร�ยนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา โดยภายในสวนดังกลาวไดจัดพ�้นท่ีสําหรับการเร�ยนรูเพ�่อใชพัฒนาทักษะการรับรูตางๆ 
ท้ังนี้ ทางโรงเร�ยนไดรายงานวาเด็กๆ เหลานี้สามารถเขารวมเร�ยนกับเด็กนักเร�ยนคนอื่นๆ แลวหลังจาก
ไดรับประโยชนจากพ�้นท่ีการเร�ยนรูและการฝกอบรมที่ทีเอ็มบีจัดข�้น
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บานพักกวา 500 ครัวเร�อน ณ กรมการขนสงทหารบก สะพานแดง บางซื่อ กําลังประสบปญหาขยะซึ่ง
สงผลกระทบไปถึงชุมชนรอบขางดวย ผูนําชุมชนในละแวกน้ันพรอมดวยอาสาสมัครทีเอ็มบีจึงได
ชวยกันแกปญหาดังกลาวโดยการนําโมเดลธนาคารขยะมาใชในการแปลงขยะไมมีคาสูสินทรัพยที่มี
คณุคา โดยธนาคารขยะยังไดมอบเง�นใหกบัชาวบานในชมุชนท่ีประกอบไปดวยทหารชัน้ผูนอยท่ีมรีายไดต่ํา 
500 ครัวเร�อน ในการเก็บขยะร�ไซเคิลไมวาจะเปนกระดาษ ขวดพลาสติก และขวดแกวมาแลกเปนเง�น 
ท้ังน้ี ธนาคารขยะไมเพ�ยงแคเปดโอกาสในการมีรายไดเสร�มใหกับชุมชน หากแตยังชวยทําใหชุมชน
สามารถรักษาความสะอาดและสุขอนามัยได ธนาคารขยะท่ีศูนยสะพานแดงแหงน้ียังไดกลายเปนตนแบบ
ใหกับศูนยอ่ืนๆ ของกรมการขนสงทหารบก

การกำจัดขยะอัจฉร�ยะ ณ กรมการขนสงทหารบก 
สะพานแดง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

มาต้ังแตป 2557 โดยไดจัดกิจกรรมเดิน-ว�่งมินิมาราธอนการกุศล TMB | ING 
PARKRUN ข�น้เปนประจาํทกุป โดยในป 2562 มผูีเขารวมกิจกรรมกวา 10,000 คน
ซึง่งานนีส้ามารถระดมทุนไดกวา 10 ลานบาท สามารถนําไปสนบัสนุนการผาตัด
หัวใจของเดก็ไดถงึ 297 คน ท่ีอยูในความดูแลของมูลนิธเิดก็โรคหวัใจและตองการ
ความชวยเหลอืทางดานการเง�นเพ�อ่นํามาใชเปนคาใชจายในการรกัษา โครงการน้ี
ถือเปนหน่ึงในโครงการท่ีประสบความสําเร็จและแสดงใหเห็นวาเราทุกคนสามารถ
สรางความเปลี่ยนแปลงได

ทีเอ็มบีสนับสนุนการดำเนินงาน
ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 
TMB | ING PARKRUN
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การสรางคุณคา 
ของพนักงาน 



สรรหาและรักษาพนักงาน 

การแขงขันท่ีสูงข�้นในภาคการธนาคารและการตองเผชิญกับความทาทาย
ทางธุรกิจจากผูเลนรายใหมนอกอุตสาหกรรม (business disruption) 
สงผลใหธนาคารมีความตองการพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงในการขับเคล่ือน
องคกรสูความกาวหนา ทีเอ็มบีทราบดีวาพนักงานคือทรัพยากรท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของธนาคาร และตระหนักถึงความจําเปนในการรักษา พัฒนา และดึงดูด
พนักงานท่ีมีความรูความสามารถเพ�อ่ใหเติบโตและประสบความสําเรจ็ทามกลาง
สภาวะทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงสูง  ซึ่งในทายท่ีสุดจะชวยเพ�่มข�ดความ
สามารถของธนาคารในการแขงขันและยืนหยัดทามกลางความเปลี่ยนแปลงได

นอกจากน้ี ธนาคารยงัสงเสร�มใหมีการยายงานภายในดวยเล็งเห็นความสําคญั
ของการใหโอกาสและสรางการเติบโตทางอาชีพของพนักงาน โดยธนาคาร
ตองการท่ีจะใหโอกาสพนักงานอยางเหมาะสม อันจะชวยใหพวกเขาประสบ
ความสําเร็จ สามารถดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช และเติบโตคูไปกับธนาคาร 
ในป 2562 มีพนักงานไดรับโอกาสในการปรับตําแหนงท้ังสิ�น 1,419 คน 
เทียบเทากับรอยละ 42.3 ของตําแหนงงานท่ีวางอยู

ทีเอ็มบีตระหนักดีวาการมีสวนรวมของพนักงานเปนปจจัยสําคัญซึ่งบงชี้
ความแขง็แกรงขององคกร จงึไดจดัใหมกีารสํารวจการมีสวนรวมของพนักงาน
อยางสม่ําเสมอเพ�่อประเมินประสิทธิผลของโครงการตางๆ รวมท้ังประเมิน

ภารกิจหน่ึงท่ีสําคัญของธนาคาร ไดแก การเปล่ียนองคกรใหเปนสถานที่
ทํางานยอดเยี่ยมสําหรับพนักงาน ควบคูไปกับการใหโอกาสในการพัฒนาซึ่ง
จะชวยปลดล็อคศักยภาพในตัวของพนักงานเองเพ�่อทาทายสภาพการณ
ท่ีเปนอยู  โดยธนาคารมีหลักในการสรรหาพนักงานท่ีมีประสบการณและ
มีผลการดําเนินงานท่ีดีมีศักยภาพท่ีจะเปนคนเกงขององคกร ท้ังน้ี ในป 2652 
ธนาคารยังไดมีโปรแกรมการจัดสรรหุนใหแกผูบร�หารและพนักงานของธนาคาร 
(TMB Stock Retention Program) ซึ่งเปนสิ�งจ�งใจที่ใหผลตอบแทนในระยะยาว 
โดยจะดําเนินการในป 2563 เพ�่อรักษาและจ�งใจพนักงานที่มุงมั่นขับเคล่ือน
ผลการดําเนินงานและสรางคุณคาใหกับธนาคาร

คุณลักษณะท่ีสําคัญของพนักงาน 3 ประการ ไดแก ความผูกพันตอองคกร 
การมีสวนรวม และการสนับสนุนองคกร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือน
ธนาคารไปสูความสําเร็จ อยางไรก็ตาม ในป 2562 ธนาคารไมไดสํารวจการมี
สวนรวมของพนักงานท่ัวทั้งองคกร แตไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ประสบการณพนักงานภายในธนาคาร และเพ�่อใหทราบวาพนักงานแตละกลุมให
คุณคาแกปจจัยดังกลาวอยางไร โดยผลการศึกษาดังกลาวจะชวยใหธนาคาร
สามารถกําหนดแผนงานใหมที่ตรงกับเปาหมายมากข�้น และจะชวยปรับปรุง
ประสบการณของพนักงานและการมีสวนรวมของพนักงานตอไป 

อัตราการลาออก 2559 2560 2561 2562 เป�าหมาย

อัตราการสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพสูง* (ร�อยละ) 10.7 12.7 12.3 11.0 10.0

การมีส�วนร�วมของพนักงาน 2559 2560 2561 2562

ผลการมีส�วนร�วมของพนักงานโดยรวม (ร�อยละ) 82.8 83.8 - 74.0

*จํานวนพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงลาออกเปนรอยละของจํานวนพนักงานท้ังหมดในป
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สรรหาและรักษาพนักงาน 

ดวยตระหนักดีวาพนักงานคือผูขับเคล่ือนธุรกิจ ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการลงทุนเพ�่อพัฒนาและเสร�มสรางข�ดความสามารถของพนักงานในการเปน
ผูนําการเปล่ียนแปลง ทาทายสภาพการณท่ีเปนอยู และเติบโตบนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ โดยทีเอ็มบีมีกรอบและเสนทางในการพัฒนาพนักงาน
ทุกคนซึ่งไมเพ�ยงแตชวยสงเสร�มการเติบโตของธนาคาร หากแตยังชวยเสร�มสรางและพัฒนาทักษะของพนักงานแตละคน

พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 

Learning and Development Overview 

(0-3 months)
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ในป 2562 ทีเอ็มบีไดปรับปรุงแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมุงเนนความสามารถในการนําไปปฏิบัติ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และผลลัพธทางธุรกิจ (แบบจําลอง Kirkpatrick ในระดับท่ี 2-4) และผสมผสานเสนทางการ
เร�ยนรูเขากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งน้ี ธนาคารไดยกระดับเสนทางการพัฒนาพนักงานระดับสายงานดวยหลักสูตรการ
ฝกอบรมท่ีมีความชัดเจน ร�เร�่มหลักสูตรการพัฒนาผูนําสําหรับผูจัดการอาวุโสควบคูไปกับการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมอื่นๆ อยางตอเน่ือง

ท้ังน้ี ธนาคารไดดําเนินหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานใน 2 หลักสูตรหลัก ไดแก หลักสูตรการพฒันาพนกังานทีมี่ความรู
ความสามารถ (talent development program) และหลักสูตรการพัฒนาผูนํา (leadership development program) 
โดยพนักงานท่ีมีผลงานในระดบัดเีย่ียมและมศีกัยภาพในการเติบโตในองคกร จะไดรบัการคดัเลือกใหเปนพนักงานท่ีมีความรู
ความสามารถ (talent) และจะไดเขารวมในหลักสูตรการพัฒนาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ ซึ่งมุงเนนการเตร�ยม
ความพรอมในการกาวข�้นสูการเปนผูนําคนสําคัญในองคกร ในขณะท่ีหลักสูตรการพัฒนาผูนําไดถูกออกแบบมาเพ�่อให
สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบที่คาดหวังไวสําหรับผูจัดการเพ�่อใหสามารถรับมือกับความทาทาย
ตางๆ ได โดยหลักสูตรจะมุงเนนไปท่ีการเสร�มสรางทัศนคติท่ีถูกตองและการเตร�ยมความพรอมใหพนักงานมีทักษะ
และเคร�่องมือท่ีเหมาะสม 

ต้ังแตป 2561 ทีเอ็มบีไดจัดโครงการ Hackathon ซึ่งอิงจากว�ธีการทํางานท่ีแพรหลายในวงการ
เทคโนโลยีสตารทอัพมาปรับใชโดยมีวัตถุประสงคเพ�่อสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในระยะเวลาท่ีจํากัด 
โดย TMB HACKATHON ท่ีจัดในป 2561 ไดนําไปสูการออกฟเจอรใหมๆ ของ TMB ALL FREE 
และการมีผลิตภัณฑ Multi Currency Account หร�อการนําเสนอบัญชีท่ีรวมหลายสกุลเง�น สําหรับ 
TMB HACKATHON ในป 2562 ไดกอใหเกิดการสรางโซลูชั่นใหมๆ ท่ีเปนรูปธรรม เชน การนําเสนอ 
TMB ABSOLUTE ซึ่งเปนบัตรเครดิตใบแรกของไทยท่ียกเวนคาธรรมเนียมรอยละ 2.5 ในการซื้อดวย
เง�นตราตางประเทศและการนําเสนอ TMB Rewards Plus Points รวมไปถึงการสําเสนอสิทธิประโยชน
อื่นๆ ใหกับลูกคา

สําหรับทีเอ็มบี โครงการ Hackathon ถือเปนแบบฝกหัดท่ีไมเพ�ยงแตชวยใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหมๆ หากแตยังชวยเสร�มสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม สรางการมีสวนรวมของพนักงาน 
และสงเสร�มความรูความเขาใจของพนักงานตอกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑและบร�การตางๆ เพ�อ่ตอบโจทย
ลูกคาของทีเอ็มบีใหมากที่สุด

TMB HACKATHON 2019
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ทีเอ็มบีเปนธนาคารแหงแรกในประเทศไทยท่ีไดนํากรอบการต้ังเปาหมาย
แบบ OKR มาใชเพ�่อกําหนดเปาหมายและผลลัพธท่ีชัดเจนสําหรับฝาย
บร�หารระดบัสูง โดย OKR สงเสร�มใหเกิดการปรบัวตัถปุระสงคตามพันธกจิ
 ใหสอดคลองกันท่ัวทั้งองคกร เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
เปาหมาย (“อะไร”) และว�ธีการไปสูเปาหมาย (“อยางไร”) และเสร�มสรางให
เกิดแนวคิดเปลี่ยนโลกแทนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ทั้งน้ี
ในป 2562 ผูบร�หารระดบัสูงกวา 40 ทานไดเขารวมประชมุเชงิปฏบัิตกิาร
นํารองกรอบ OKR เพ�่อระบุและแบงปนผลการดําเนินงานตามกรอบใน
ทุกไตรมาส โดยจะมีการแบงปนขอมูลเก่ียวกับ OKR ท่ีระบุไวและผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสใหกับบุคลากรภายในองคกรเพ�่อสงเสร�มใหเกิด
ความรวมมือขามสายงานอันจะนําไปสูจ�ดมุงหมายเดียวกัน โดยในอนาคต
ทีเอ็มบีจะนาํบทเร�ยนท่ีไดรบัจากโครงการนํารองน้ีไปปรบัปรุงกอนท่ีจะขยาย
กรอบการดําเนินงานไปท่ัวท้ังองคกรตอไป

ในป 2562 ทีเอ็มบีไดปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาพนักงานท่ีมีความรู
ความสามารถเพ�่อเรงใหพนักงานมีความพรอมในการเปนผู นําการ
เปล่ียนแปลงสูอนาคต โดยพนักงานสามารถเลือกเสนทางสายอาชีพได 
2 เสนทาง ไดแก เสนทางการบร�หารธนาคาร และเสนทางการเปนมืออาชพี
ในสายงานของตน โดยเสนทางการบร�หารธนาคารถูกออกแบบมาเพ�่อให
พนักงานมีความรอบรู และมีทักษะที่หลากหลายเพ�่อขยายศักยภาพ
ในการเติบโตในองคกรในหลากหลายเสนทาง ในขณะที่เสนทางการเปน
มืออาชีพในสายงานของตนมุงเนนการเจาะลึกในเน้ือหาและทักษะสําหรับ
เสนทางอาชีพเฉพาะทาง

Objective and
Key Results (OKR)

หลักสูตรการพัฒนา
พนักงานที่มีความรูความสามารถ 
(Talent Development Program)

การฝ�กอบรมพนักงาน 2559 2560 2561 2562

ชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต�อคนต�อป�) 32 27 38 35 40

เป�าหมาย
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ทีเอ็มบีใหคุณคากับความแตกตางหลากหลายและมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตอพนักงาน
อยางยติุธรรมและดวยความเคารพ โดยธนาคารไดพัฒนานโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ�่อแสดงความเคารพตอสิทธิ
ของพนักงาน โดยสรางความมั่นใจเกี่ยวกับความเทาเทียมของคาตอบแทนและ
ความเทาเทียมของพนักงานทุกคนในสถานท่ีทํางาน การไมยอมรับการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ การคุกคาม และความรุนแรงในทุกรูปแบบ สงเสร �ม
ความหลากหลายซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ีมอบโอกาสท่ีเทาเทียมใหกับ
พนักงานทุกคน ตลอดจนใหการสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุมของพนักงาน 
โดยธนาคารมุงสรางสัมพันธภาพท่ีเขมแข็งกับสหภาพแรงงานผานการสื่อสาร
ท่ีชดัเจนเพ�อ่สรางความม่ันใจเก่ียวกับความเปนอยูของพนกังาน ท้ังน้ี ธนาคาร
ยังไดรวมหาร�อกับสหภาพแรงงานอยางสม่ําเสมอ และแจงใหสหภาพทราบเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข�น้ ปจจ�บันสหภาพแรงงานธนาคารประกอบดวย 3 กลุม
สหภาพแรงงาน ไดแก สหภาพแรงงานธนาคารทหารไทย สหภาพแรงงาน
พนักงานธนาคารทหารไทย และสหภาพแรงงานกิจการธนาคารทหารไทย 
นอกจากน้ี ธนาคารยังไดจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การข�้นเพ�่อรับรองวาพนักงานไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมและเพ�่อปกปอง
สิทธิประโยชนของพนักงานผานการประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป โดยคณะ
กรรมการชดุปจจ�บันประกอบไปดวยตัวแทนพนักงานท้ังหมด ซึง่คณะกรรมการ
ไดประชุมกับฝายทรัพยากรบุคคลทุก 6 เดือน เพ�่อหาร�อเก่ียวกับสิทธิของ
พนักงาน สิทธิประโยชน รวมไปถึงขอกังวลตางๆ โดยภายหลังจากการหาร�อ
ฝายทรัพยากรบุคคลจะรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบร�หาร
เพ�่อพ�จารณาในลําดับตอไป

โดยมีเนื้อหาดังน้ี “ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการมีพนักงานที่มี
ความหลากหลาย การมีสวนรวม ตลอดถงึการใหคณุคากับความแตกตางของ
แตละบุคคล เราเชือ่วาความหลากหลายดังกลาวเปนสิ�งสําคญัยิ�งตอการเติบโต
อยางย่ังยืนในระยะยาวทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เรายอมรับ
ความแตกตางดานอายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
ความเชือ่ วฒันธรรมและภมิูหลังทางเศรษฐกจิและสังคม เน่ืองดวยคณุสมบัติเหลาน้ี
มีสวนชวยสรางสรรคความคดิ นวตักรรมและการเชือ่มโยงท่ีดีข�น้กับกลุมลูกคา
และสงัคมท่ีหลากหลาย ดวยเหตุน้ี เราจงึมุงมัน่ท่ีจะรกัษาวฒันธรรมการทํางาน
แบบการมีสวนรวมโดยไมคาํนงึถงึภมิูหลังของพนกังานเพ�อ่ใหทุกคนสามารถเตบิโต
และเจร�ญเติบโตได 

ความเทาเทียม  
และความหลากหลาย 

ทีเอ็มบียังได�ประกาศคำแถลงการณ�
เร�่องการบร�หารความหลากหลายและการมีส�วนร�วม
ซึ่งอนุมัติโดย คณะกรรมการธนาคาร 

เรามีความมุงม่ันในการนําความหลากหลายและการมีสวนรวมมาใชกับ
คณะกรรมการ พนักงาน ตลอดถึงบร�ษัทในเคร�อ ความหลากหลายน้ัน
ถูกรวมเขาไวในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการของธนาคาร
เพ�่อใหมีองคประกอบท่ีหลากหลายในเชิงกลยุทธ ชวยใหการกํากับดูแล 
และแนวทางที่มีประสิทธิภาพสําหรับธนาคาร นอกจากน้ีธนาคารยังคงมุงม่ันใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย ท่ีรวมถึงแต ไม จํากัดเพ�ยงแคกระบวนการ
สรรหา โอกาสการจางงานท่ีเทาเทียมกัน คาตอบแทนท่ีเปนธรรม และสถาน
ประกอบการสําหรับพนักงานทุกคน เพ�่อสรางความม่ันใจใหพนักงานของเรา
วาพวกเขาสามารถเปนตัวของตัวเองและแสดงมุมมองที่แตกตางในท่ีทํางานได 
ดวยว�ธีนี้เราเชื่อวาจะชวยใหพนักงานของเราดําเนินงานอยางเต็มศักยภาพและ
เปนผลใหธนาคารทาทายสถานภาพท่ีเปนอยูเพ�่อ Make THE Difference” 

ในป 2562 ทีเอ็มบีไดออกนโยบายสิทธิมนุษยชนท่ีสอดคลองกับปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติของสหประชาชาติวาการดําเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน และองคการแรงงานระหวางประเทศ โดยการเคารพสิทธิ
มนุษยชนเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการแสดงความรับผิดชอบของทีเอ็มบี 
ซึ่งธนาคารตระหนักเปนอยางดีวาการดําเนินธุรกิจในฐานะส่ือกลางทางการ
เง�นสามารถสรางผลกระทบทางดานสิทธิมนุษยชนได ทานสามารถอานขอมูล
เพ�่มเติมเก่ียวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนไดบนเว็บไซตธนาคาร
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ทีเอ็มบีตองการสรางใหสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและเสร�มสรางการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งไมเพ�ยงจะชวยดึงดูดบุคลากรจากภายนอก
แตยังชวยใหพนักงานขององคกรมีสุขภาพท่ีดีและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทีเอ็มบีตระหนักดีวาการจํากัดชวงเวลาทํางานไมไดชวยเสร�มสรางผล
การดําเนินงานท่ีดีของพนักงาน ธนาคารเชื่อวาการจัดใหมีชั่วโมงการทํางานท่ียืดหยุนจะชวยเพ�่มผลิตผลในการทํางานของพนักงานและสงเสร�มความคิด
สรางสรรค ทีเอ็มบีจึงไดยกเลิกการตรวจเวลาการเขา-ออกของพนักงานมาตั้งแตป 2560 

นอกจากน้ี ธนาคารยังตระหนักดีวาสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของพนักงานน้ันจะเกิดข�้นไดจากการสรางสมดุลระหวางชีว�ตสวนตัวและชีว�ตการงาน และ
เนื่องดวยพนักงานคือทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ธนาคารจึงไดพัฒนาสวัสดิการเพ�่อพนักงานอยางตอเน่ือง โดยในป 2562 ทีเอ็มบีไดเพ�่มจํานวนวันลาคลอด
จาก 90 วัน เปน 98 วัน เพ�่อใหพนักงานท่ีต้ังครรภและเปนคุณแมมือใหมไดดูแลตนเองและลูกท่ีเพ�่งเกิดมา ท้ังน้ี ธนาคารยังไดตอบสนองความตองการ
ของคุณแมมือใหมดวยการจัดใหมีหองใหนมบุตรที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ณ อาคารสํานักงานใหญของธนาคาร

ธนาคารไดปรบัปรงุโปรแกรมการตรวจรางการของธนาคาร
อยางตอเน่ืองเพ�อ่ตอบสนองตอความตองการของพนักงาน
ใหเหมาะสมกับกลุมอายุและเพศ มากกวาท่ีจะอางอิงระดับ
ของพนักงาน โดยการตรวจรางกายยังอางอิงตามลักษณะ
ของงานท่ีตองสัมผัสกับความเส่ียง

การตรวจร�างกายประจำป�

ในชวงปลายป 2562 ไดเกิดการระบาดของไขหวัดใหญ
ตามฤดูกาลและไขหวัดใหญสายพันธุเอ ธนาคารจึงไดจัด
ทีมแพทยเพ�่อใหบร�การฉีดวัคซีนแกพนักงาน

ในปนี้ ทีเอ็มบีไดจัดงาน Well-Being Day ควบคูไปกับการจัด
กิจกรรมตรวจรางกายประจําปเปนระยะเวลา 3 วัน ณ อาคาร
สํานักงานใหญ โดยธีมงานจะเปล่ียนไปในแตละวัน ไดแก อาหาร
สะอาด โรคออฟฟศซินโดรม และการชะลอวัย โดยไดจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ สําหรับพนักงาน เชน การออกกําลังกาย
ยามเชา การจัดโยคะสําหรับโรคออฟฟศซินโดรมโดย และการ
จัดใหมีการนวดแผนไทย นอกจากน้ี ยังมีการขายผลิตภัณฑ
สําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีกวา 200 รายการ เชน 
อาหารและเคร�่องด่ืมเพ�่อสุขภาพ และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 
เปนตน

ธนาคารไดเชิญแพทยมาเพ�่อใหความรูแกพนักงานท่ีกําลัง
จะเกษียณอายุเก่ียวกับการใชชีว�ตและการรักษาสุขภาพ
หลังเกษียณ ซึ่งเปนเหตุการณสําคัญของชีว�ต

ในชวงของการตรวจรางกายประจําป ทีเอ็มบีไดจัดกิจกรรม
แขงว�่งในชื่องาน กิโล-ดี เพ�่อสงเสร�มใหพนักงานออกกําลังกาย
โดยการเดินหร�อว�่ง ควบคูไปกับการเสร�มสรางการมีสวนรวม
ของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเขารวมการแขงขันเปน
รายบุคคลหร�อเปนทีมท่ีมีสมาชิกสูงสุด 5 คน โดยทีมที่มีสถิติ
ระยะทางในการว�่งสูงสุดในระยะเวลา 2 เดือน จะเปนผูชนะ

สุขภาพและความเปนอยูที่ด ี
ของพนักงาน  

ในป� 2562 ทีเอ็มบีได�จัดกิจกรรมเพ�่อดูแลสุขภาพ
และความเป�นอยู�ที่ดีของพนักงาน ดังนี้

การฉีดวัคซีนไข�หวัดใหญ�

Well-Being Day  

โครงการชีว�ตหลังเกษียณ

กิโล-ดี 

อัตราการขาดงานของพนักงาน 2559 2560 2561 2562 เป�าหมาย

อัตราการขาดงานของพนักงาน (ร�อยละ) 0.56 0.54 0.48 0.52 0.50
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การกํากับดูแล 



บรรษัทภิบาล 
สําหรับทีเอ็มบี การกํากับดูแลกิจการท่ีดีไมเพ�ยงหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ หากแตยังเปนแรงสนับสนุนท่ีชวยใหเกิดความสามารถ
ในการแขงขันอยางยั่งยืน และเปนวัฒนธรรมองคกรที่สงเสร�มใหเกิดความไววางใจและสรางคุณคาใหกับลูกคาและผูถือหุน

การกํากับดูแลกิจการท่ีเขมแข็งเกิดข�้นจากการมีคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการของทีเอม็บีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลการบร�หารและการดําเนินธรุกจิ
ใหสอดคลองกับผลประโยชนของธนาคารและผูถอืหุน โดยคณะกรรมการธนาคาร
ดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และมีอํานาจหนาท่ีตาม
กฎระเบียบผูกํากับดูแลดานกฎเกณฑ (Regulator) ในประเทศ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แห งประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารยัง
ไดแตงต้ังคณะกรรมการชดุยอย ไดแก คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภบิาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะ
กรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบร�หาร นอกจากน้ี  ในป 2562 ยังไดแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศข�้น เพ�่อทําหนาที่ในการกํากับดูแลแผน
กลยทุธ การบร�หารและการจดัการความเส่ียง การลงทุน และการเสร�มสรางความรู
ใหแกพนักงานที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับขอมูลเพ�่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการธนาคารและการกํากับดูแลกิจการ 
สามารถศึกษาไดจากรายงานประจําป 2562

คณะกรรมการธนาคาร 

ทีเอม็บียังตระหนกัถงึคณุคาขององคประกอบทีห่ลากหลายของคณะกรรมการ 
ท้ังในดานเพศ ทักษะ ประสบการณ และพ�้นฐานความรู ซึ่งลวนแลวแตชวย
สงเสร�มการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงไดออกคําแถลงการณเร�่องความ
หลากหลายและการมีสวนรวมข�้นในป 2562 ซึ่งครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ
ธนาคารและพนักงาน ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษทัภบิาลมีหนาที่ในการสรรหา เสนอชื่อ และประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธนาคาร  โดยการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ธนาคารจดัข�น้เปนประจาํทุกป  ครอบคลุมถงึการประเมินตนเอง และการประเมิน
ผลระหวางกันเพ�่อสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในแตละป 
คณะกรรมการธนาคารยังไดวางแผนจดัการฝกอบรมเพ�อ่พัฒนาความรูความ
สามารถของคณะกรรมการ เชน การฝกอบรมเร�่องประเด็นดานความยั่งยืน
ใหมๆ  ไมวาจะเปนหัวขอธนาคารท่ีย่ังยืน ความม่ันคงปลอดภัยดานไซเบอรสําหรบั
ผูบร�หาร (Cyber Resilience Leadership) กระบวนการเปลี่ยนผานสู
นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Transformation) และความเปนสวนตัว
ของขอมูล เปนตน ซึ่งเพ�่มเติมจากท่ีการฝกอบรมจัดโดยสมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทยและหนวยงานภายนอกอื่นๆ

a
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ทีเอ็มบียึดม่ันในหลักคุณธรรมและจร�ยธรรมทางธุรกิจ  ซึ่งเปนหลักการพ�้นฐานท่ีสําคัญที่ธนาคารนํามาใชในการราง
จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชันและการใหสินบน นโยบายการปองกันและปราบปราม
การฟอกเง�น นโยบายการบร�หารจดัการดานการใหบร�การลกูคาอยางเปนธรรม และนโยบายของกาํนลั การเล้ียงรบัรอง 
เง�นบร�จาคและการใหเง�นสนับสนุน ซึ่งเปนนโยบายท่ีคณะกรรมการและพนักงานทุกคนตองรับทราบและปฏิบัติตาม
 โดยในป 2562 ธนาคารไดทบทวนจรรยาบรรณพนักงานและส่ือสารใหพนักงานทุกคนรับทราบผานการฝกอบรมและ
ชองทางการส่ือสารอืน่ๆ โดยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนมีหนาท่ีปฏบัิตติามและรายงานการละเมิดหร�อพฤติกรรม
ท่ีนาสงสัยใหธนาคารรับทราบผานชองทางการรองเร�ยนตางๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายตอตานการฉอโกง
ในทุกรูปแบบ โดยมีระบบการสืบสวนการฉอโกง (Fraud Investigation Process System – FIPS) ท่ีใชในการรายงาน 
สืบสวน และแกปญหาในกรณีท่ีเกิดการการฉอโกง และยังมีนโยบายการรายงานเบาะแส ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ�่อสงเสร�ม
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเสร�มสรางมาตรฐานจร�ยธรรม คุณธรรม และชื่อเสียงใหกับธนาคาร โดยธนาคารได
สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียรายงานหร�อรองเร�ยนเก่ียวกับการกระทําเขาขายละเมิดจร�ยธรรม กฎหมาย 
กฎระเบียบ หร�อขอกําหนดของธนาคาร

ท้ังน้ี ในป 2562 มีขอกลาวหาหร�อขอรองเร�ยนเก่ียวกับการละเมิดจรรยาบรรณพนักงานทั้งหมด 271 กรณ ี
โดยไดรบัการพ�สูจนวาผิดจร�ง 195 กรณ ี ไมมคีวามผดิ 22 กรณ ี และอยูระหวางการสืบสวนอกี 54 กรณี โดยพนักงาน
ความท่ีมีความผิดจร�งมี 25 คนพนสภาพจาการเปนพนักงาน 

จร�ยธรรมทางธุรกิจ

 ผ�านการฝ�กอบรม
จรรยาบรรณพนักงาน

ในป� 2562 

ผ�านการฝ�กอบรม
การต�อต�านการทุจร�ต

ในป� 2562

97
พนักงาน

ร�อยละ

97
พนักงาน

ร�อยละ
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การบร�หารจัดการความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยการกํากับดูแลความเส่ียงท่ีชัดเจนและเขมงวด
โดยทีเอ็มบีไดจัดโครงสรางในการควบคุมความเส่ียงของธนาคารตามแนวปองกัน 3 ระดับ เพ�่อใหเกิดการตรวจสอบและ
ถวงดลุอยางเหมาะสม มคีณะกรรมการธนาคารรบัผดิชอบในการบร�หารความเส่ียงในภาพรวมของธนาคาร และไดกระจาย
อํานาจในการทบทวนและกํากับดูแลการบร�หารความเส่ียงของธนาคารใหกับคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง รวมถึงให
อํานาจในการอนุมัติกลยุทธในการบร�หารความเส่ียง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดําเนินงาน ตลอดจนระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับไดและเพดานความเสี่ยงตางๆ นอกจากน้ี ยังมีคณะทํางานชุดยอยภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงทําหนาท่ีในการบร�หารจดัการความเส่ียงดานตางๆ เฉพาะดาน ไดแก คณะนโยบายบร�หาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงที่ ไมเก่ียวของกับการเง�น คณะกรรมการบร�หารสินทรัพยและหน้ีสิน 
คณะกรรมการบร�หารคุณภาพและติดตามกลุมสินเชื่อธุรกิจ และคณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเง�น ทั้งน้ี โครงสราง
การบร�หารจัดการและกํากับดูแลความเส่ียงของธนาคารมีการทํางานอยางเปนอิสระขาดจากหนวยงานกํากับการปฏิบัติ
งานธุรกิจธนาคาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในเพ�่อความมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร สําหรับการบร�หารความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ สายงานธุรกิจจะเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการบร�หารความเส่ียงของตนเองภายใตการดแูลของประธานเจาหนาท่ีบร�หารดานบร�หารความเส่ียง ซึง่รายงานตรงตอ
ประธานเจาหนาท่ีบร�หาร

การบร�หารจัดการ 
ความเสี่ยง 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางการบร�หารและกํากับดูแลความเส่ียง สามารถอานเพ�่มเติมไดจากรายงานประจําป 2562 ของธนาคาร

*รายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบด�วย

โครงสรางการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
ด�านบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบาย
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�หารคุณภาพ
และติดตามกลุ�มสินเช่ือธุรกิจ

คณะกรรมการบร�หาร 
ความเสี่ยงที่มิใช�ด�านการเง�น

ระดับธนาคาร

คณะกรรมการควบคุม
ธุรกิจการเง�น

คณะกรรมการ
บร�หารสินทรัพย�และหนี้สิน

คณะกรรมการ
พ�จารณาสินเชื่อ

บร�หารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ�

บร�หารนโยบายและควบคุม
ความเสี่ยงด�านสินเชื่อ

พ�จารณาสินเชื่อธุรกิจ
พ�จารณาสินเชื่อลูกค�า

ธุรกิจขนาดเล็ก

บร�หารความเสี่ยงด�านตลาด

ติดตามหนี้รายย�อย

กำกับการปฏิบัติงาน*

พัฒนาสินเชื่อพ�เศษ

บร�หารความเสี่ยง
ด�านปฏิบัติการองค�กร

กฎหมาย

คณะกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1

คณะกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2

คณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารมีการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบว�ธีปฏิบัติ เพ�่อความ
สอดคลองในการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร ตลอดจน
เพ�อ่เปนการกาํหนดขอบงัคับทีม่ผีลผูกพันครอบคลมุทกุหนวยงานและสายงาน
ธรุกิจ โดยเอกสารตางๆ เหลานี้ไดรบัการทบทวนและปรบัปรงุแกไขอยางสม่ําเสมอ
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงตาง ไมวาจะเปนขอกําหนด ตลาด ผลิตภัณฑ 
หร�อว�ธีปฏิบัติ

ทีเอ็มบีสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนใหเกิดการตระหนักถึงการบร�หารความเส่ียง โดยสงเสร�มใหพนักงานรวมเปน
สวนหน่ึงในกระวนการบร�หารจัดการความเสี่ยง และจัดการฝกอบรมเก่ียวกับความเส่ียงใหกับพนักงานผานหลักสูตร
การฝกอบรมที่ถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับบร�บททางดานความเส่ียงและเก่ียวของกับหนวยงานและพนักงานในระดับ
ตางๆ นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังไดจัดการฝกอบรมทางดานความเส่ียงใหกับคณะกรรมการธนาคารและกรรมการท่ีไมได
เปนผูบร�หาร เชน ความม่ันคงปลอดภัยดานไซเบอรสําหรับผูบร�หาร ความหมายและการเตร�ยมความพรอมเพ�่อการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานรายงานทางการเง�นระหวางประเทศ ฉบับท่ี 9 (IFRS 9) และขอมูลภายในและความเปน
สวนตัวของขอมูล ท้ังน้ี ธนาคารยังไดกําหนดใหหลักสูตรการฝกอบรมทางดานความเส่ียงบางหลักสูตร เชน หลักสูตร
การฝกอบรมทางดานความเส่ียงของขอมูลและการปองกันมัลแวร ฟชชิ�ง ส่ือสังคมออนไลน การรั่วไหลของขอมูล
และความเปนสวนตัวของขอมูล เปนหลักสูตรบังคับสําหรับพนักงานทุกคน 

จาํแนกความเส่ียงท่ีอาจเกิดข�น้
จากการดําเนินงานออกเปน 
5 ดาน คือ ความเส่ียงดาน
สินเชื่อ ความเส่ียงดานตลาด 
(ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพ�ยง
ความเส่ียงดานอัตราแลก
เปล่ียน และความเส่ียงดาน
อตัราดอกเบีย้)  ความเส่ียงดาน
สภาพคลอง ความเส่ียงท่ีมิใช
ดานการเง�น และความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

ใชว�ธีการและเคร�่องมือ
ท่ีแตกตางกันในการวัด
ความเส่ียงแตละประเภท 
โดยใชว�ธีการวัดความเส่ียง
ท้ังในเชิงปร�มาณ
และเชิงคุณภาพ

ควบคุมความเส่ียงโดยการ
กําหนด ตัวชี้วัดความเส่ียง 
(Key Risk Indicators) 
รวมถึงเพดานความเส่ียง 
(Risk Limits) ท้ังในระดับ
ธนาคารโดยรวม ระดับพอรต 
ระดับผลิตภัณฑ และระดับอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม

รายงานสถานะของความเส่ียง
ดานตางๆ ตลอดจนการดําเนิน
การตางๆ ท้ังท่ีไดดําเนินการไป
แลว และกําลังจะดําเนินการไปยัง
ผูเก่ียวของ/คณะกรรมการตางๆ 
และผูบร�หารระดบัสูงอยาง
สม่ําเสมอ

การสงเสร�มใหเกิดการตระหนักถึงความเสี่ยง

การระบุความเส่ียง การวดัและประเมิน
ความเส่ียง

การติดตามและควบคมุ
ความเส่ียง

การรายงานความเส่ียง
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นวัตกรรมทางการเง�นและการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลน้ันสามารถสรางโอกาสใหกับสถาบันการเง�นเปนอยางมาก 
แตในขณะเดียวกันธนาคารอาจไดรับผลกระทบ เชน จากความเส่ียงดานความปลอดภัยของขอมูล และการฉอโกง
ทางการเง�น เปนตน โดยนวัตกรรมทางการเง�นในรูปแบบใหมจะสงผลกระทบรุนแรงตอธนาคารท่ียังคงใชแผนธุรกิจ 
ผลิตภณัฑ และการบร�การแบบด้ังเดมิ ทเีอม็บีจงึไดดําเนินโปรแกรมการเปล่ียนแปลงทางดจิทัิล (Digital Transformation) 
ซึง่ประกอบดวยการพฒันาดานดจิทัิลแบรนด (Digital Branding) การทํางานแบบอไจล (Agile) การปรบัปรงุโครงสราง
พ�้นฐานไอที (IT Infrastructure) การนําขอมูลมาว�เคราะห (Data Analytics) และการสรางพันธมิตรธุรกิจทางดิจิทัล
เพ�่อเสร�มสรางความไดเปร�ยบในการแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ท้ังน้ี ทีเอ็มบีไดทําการว�เคราะห
ความเส่ียงและประเมินความเปนไปไดของโอกาสท่ีเกิดจากนวัตกรรมทางการเง�น ฟนเทค และเทคโนโลยีใหมๆ
อาทิเชน บิ�กดาตา (Big Data) ปญญาประดิษฐ (AI) เพ�่อสรรคสรางสิ�งท่ีดีที่สุดใหกับลูกคาของธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

อาชญากรรมทางไซเบอรยังคงเปนภัยคุกตามตอบุคคลและบรรษัทตางๆ รวมไปถึงสถาบันการเง�นอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยมีการคาดการณวาธุรกิจธนาคารท่ัวโลกจะไดรับผลกระทบจากการโจมตีทางดานไซเบอรบอยคร้ังและรุนแรงข�้น
ซึ่งจะสงผลกระทบตอชื่อเสียง ความเชื่อม่ันของผูมีสวนไดเสีย และการออกใบอนุญาตใหดําเนินธุรกิจ 

ในป 2562 ทีเอม็บีไดพฒันาความม่ันคงทางไซเบอรอยางตอเนือ่ง โดยไดกําหนดนโยบาย และมาตรฐานทีเ่ก่ียวของกับ
ความม่ันคงของขอมูลสารสนเทศ การปองกนัการรัว่ไหลของขอมูล และความม่ันคงทางไซเบอร โดยคณะกรรมการธนาคาร
ไดกํากับดูแลกลยุทธทางดานความปลอดภัยของขอมูลและความม่ันคงทางไซเบอร และควบคุมความสัมฤทธ์ิผลของ
การดาํเนนิการอยางใกลชดิ ท้ังน้ี ทีเอม็บียงัไดรวมมือกบัผูกาํกับดแูลดานกฎเกณฑ (Regulator) และภาคการเง�นเพ�อ่
สรางความม่ันคงทางดานไซเบอรใหแขง็แกรงยิ�งข�น้

อาชญากรรมไซเบอร

ทีเอ็มบีตระหนักดีวาความเส่ียงดานสิ�งแวดลอมท่ีเกิดข�้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสรางผลกระทบตอ
ความเสี่ยงดานการเง�นของธนาคารอยางหลีกเล่ียงไมได การใหบร�การทางการเง�นกับลูกคาท่ีไมใสใจตอสิ�งแวดลอม
จะไมเพ�ยงสงผลกระทบตอชื่อเสียงของธนาคาร แตยังสงผลเชิงลบตอความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาวท้ังดานมูลคา
สินทรพัยและผลประกอบการ ท้ังน้ี ทีเอ็มบเีชือ่วาธนาคารมีสวนสาํคญัตอการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
และสรางการเปลีย่นแปลงไปสูเศรษฐกจิคารบอนตอ (Low-Carbon Economy) ผานเคร�อ่งมือทางการเง�น โดยทีเอ็มบีได
นํานโยบายดานความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอมและสังคม (Environmental and Social Responsibility Policy)  ไปใช
ประกอบการอนุมัติปลอยกูแกกลุ มธุรกิจอยางเขมงวด เพ�่อแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอผลกระทบทาง
สิ�งแวดลอมท่ีเกิดข�้น นอกจากน้ี ทีเอ็มบียังเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกท่ีออกพันธบัตรสีเข�ยว (Green Bond) ท่ีเปน
ความรวมมือกับบรรษทัเง�นทุนระหวางประเทศ (International Finance Corporate: IFC) ในการสนับสนุนเง�นทุนแก
ธุรกิจที่ชวยสงเสร�มการแกปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวของกับพลังงานหมุนเว�ยน
และประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับแผนการขยายพอรตการกูยืมสีเข�ยว (Green Lending) ของธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ดวยความซบัซอนและความเชือ่มโยงของโครงสรางพ�น้ฐานหลกัของธนาคารเพ�อ่เปล่ียนผานไปสูนวตักรรมดจิทัิลเทคโนโลยี 
(Digital Transformation) สงผลใหทีเอ็มบีตองใหความสําคัญอยางยิ�งตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทาง
ไซเบอรเพ�อ่เสถยีรภาพและความปลอดภยัของระบบและการดาํเนินงานของธนาคาร ตลอดจนเพ�อ่บรรเทาความเส่ียงดวย
ภัยคุกคามทางไซเบอรซึ่งอาจสงผลใหเกิดความสูญเสียทางการเง�นและชื่อเสียง นอกจากน้ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภัยคุกคามทางไซเบอรยังเปนพ�้นฐานท่ีสําคัญของระบบธนาคารที่ชวยสรางและรักษาความเชื่อมั่นของลูกคา

ทีเอม็บีมีโครงสรางการบร�หารงานผานคณะกรรมการและคณะผูบร�หารในการกํากับดแูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล โดยในระดับคณะกรรมการ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข�น้เพ�อ่ใหการดาํเนินงานตามกลยุทธของธนาคารเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบร�หารจัดการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล นอกจากน้ี 
ในระดับบร�หาร ยังมีคณะกรรมการ 2 ชุด ทําหนาท่ีในการกําหนดกลยุทธ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคล่ือนผลการ
ดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมไปถึงภัยคุกคามทางไซเบอร โดย
คณะกรรมการกํากับการลงทุนโครงการทําหนาท่ีควบคุมโครงสรางพ�้นฐานทางดานไอที ตลอดจนการบร�หารจัดการ 
การพฒันาสมรรถภาพ และการประยกุตใช ในขณะท่ีคณะกรรมการความเส่ียงทางดาน Non-Financial Risk ทําหนาท่ี
บร�หารความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร เพ�่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดของระบบและการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร ท้ังน้ี เพ�่อใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานของธนาคารสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานตางๆ หนวยงานตรวจสอบยังไดดําเนินการทวนสอบผลการดําเนินงานทางดานภัยคุกคามทางไซเบอรและให
คําแนะนําเพ�่อการปรับปรุงตอไป

โครงสรางพ�้นฐานและระบบดานไอทีคือแกนหลักของธนาคาร ซึ่งไดรับการตรวจสอบ พัฒนา และรักษาสภาพเพ�่อ
ความมีประสิทธิภาพอยูอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ธนาคารยังไดฝกซอมแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจเปนประจําทุกป
เพ�่อทดสอบการบร�หารสถานการณและระยะเวลาเปาหมายท่ีใชในการกูคืนเม่ือเกิดการหยุดชะงัก โดยในป 2652 
ธนาคารไดจดัการฝกซอมแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจข�น้ 2 ครัง้ ซึง่บรรลุเปาหมายเปนอยางด ี ทัง้น้ี ธนาคารยงัมุงปรบัปรงุ
เสถียรภาพของเทคโนโลยีเพ�่อใหสามารถรับมือกับภัยคุกคามตางๆ และใหบร�การลูกคาไดอยางตอเน่ือง โดยธนาคารได
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการเตร�ยมตัวและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางดานไอที (IT Resilience Minimum 
Standard) ข�้น เพ�่อใหม่ันใจวาระบบไอทีของธนาคารจะไมหยุดชะงัก

ระบบไอทีและความปลอดภัย 
ทางไซเบอร 

อางอิง
จากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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ทีเอ็มบีมีระบบในการปองกัน ตรวจจับ และตอบโตการโจมตีทางไซเบอร โดยมีกรอบ
การดาํเนินงานดานภัยคกุคามทางไซเบอรของธนาคารอางองิจากสถาบันมาตรฐาน
และเทคโนโลยีแหงชาติ (National Institute of Standards and Technology – 
NIST) ประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก การระบุ การปองกัน การตรวจจับ การตอบโต 
และการกูคืน ทั้งยังมีเคร�อขายความม่ันคงอีกหลายชั้นเพ�่อการปองกันสูงสุด โดย
ธนาคารยังติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามกรอบดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
และนําเสนอรายงานรายไตรมาสตอคณะกรรมการยอย นอกจากนี้ ธนาคารยังได
ทดสอบการตอบโตในสถานการณฉุกเฉินเปนประจําทุกป เพ�่อทดสอบระบบความ
ปลอดภัยและตรวจหาจ�ดที่ตองปรับปรุงตอไป โดยในป 2562 ไดดําเนินการทดสอบ
การตอบโตในสถานการณฉุกเฉิน 3 ครั้ง พรอมท้ังไดเขารวมในการทดสอบการ
ตอบโตในสถานการณฉุกเฉินในระดบัอตุสาหกรรม และไดดําเนินการฝกซอมรับมือกับ
ภยัคกุคามทางไซเบอรเปนท่ีเร�ยบรอยเพ�อ่เสร�มสรางความแขง็แกรงใหกับการปองกัน
การโจมตีทางไซเบอรของธนาคาร 

ทีเอม็บีไดพฒันามาตรฐานขัน้ต่ําข�น้ 2 มาตรฐาน ในป 2562 ไดแก มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับภัยคกุคามทางไซเบอรและความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 
(Cybersecurity and Resilience Minimum Standard) และมาตรฐานข้ันตํา่ในการตรวจตราความม่ันคงปลอดภยัทางไอที (IT Security Monitoring Minimum 
Standard)  โดยมาตรฐานขัน้ต่ําสําหรบัภยัคกุคามทางไซเบอรและความสามารถในการปรบัตัวตอการเปล่ียนแปลงมุงเนนการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับภยัคกุคามทาง
ไซเบอรและความสามารถในการปรบัตัวตอการเปล่ียนแปลงและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยางทันทวงที ซึง่เปนการเตร�ยมความพรอมเพ�อ่รบัมือกับภัยคกุคามทาง
ไซเบอรในปจจ�บันและอนาคต ตลอดจนภัยคุกคามท่ีคาดไมถึงหร�อไมเคยเกิดข�้นมากอน ในขณะท่ีมาตรฐานขั้นต่ําในการตรวจตราความม่ันคงปลอดภัยทางไอทีมี
วตัถปุระสงคเพ�อ่กาํหนดขอบังคบัในการควบคมุท่ีเก่ียวของกับการตรวจตราความม่ันคงปลอดภัยทางไอที ซึง่ประกอบไปดวย การตรวจสอบความสอดคลองทางเทคนคิ 
การตรวจสอบหาชองโหว การทดสอบการเจาะระบบ การทบทวนรหัสความปลอดภยั และการติดตามตรวจสอบเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความปลอดภยั

ทีเอ็มบีไดพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมออนไลน (e-learning) ในหัวขอ
เก่ียวกับภัยคกุคามทางไซเบอรเพ�อ่สรางความตระหนักและความเขาใจ ตลอดจน
ใหความรูเก่ียวกับว�ธกีารในการปองกันการโจมตีทางไซเบอรและการคกุคามทาง
ไซเบอรแกพนักงาน โดยในป 2562 ธนาคารไดกําหนดใหพนักงานทกุคนตองผาน
การฝกอบรมทางดานความเส่ียงของขอมูล เพ�่อใหพนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงความเส่ียงของขอมูลและการปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรตางๆ เชน 
มัลแวร พ�ชชิ�ง และสื่อสังคมออนไลน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารก็ผานการ
ฝกอบรมดานภัยคกุคามทางไซเบอรจากหนวยงานภายนอก ซึง่มีเน้ือหาครอบคลุม
หลกัการพ�น้ฐานในการบร�หารภยัคกุคามทางไซเบอรและการบร�หารความเส่ียง
ทางไซเบอร สถานภาพความปลอดภัย โลกาภิวัฒนของอาชญากรรม
ทางไซเบอร สถิติการละเมิดขอมูล และการคุกคามทางไซเบอรในรูปแบบตางๆ

การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ในด�านน้ี เป�นสิ�งท่ีจำเป�นอย�างยิ�งต�อการสร�าง
ความแข็งแกร�งให�กับโครงสร�างของธนาคาร

ไมมีกรณี
การละเมิดขอมูล
ท่ีสงผลกระทบตอลูกคาในป 2562
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ผลการดําเนินงาน  
ดานความยั่งยืน  

ข�อมูลด�านสิ�งแวดล�อม

ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า

ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า

ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า

ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า

การปลอยกาซเร�อนกระจกท้ังหมด

การใชพลังงานทั้งหมด

การใชน้ำทั้งหมด

ของเสียทั้งหมด

การใชกระดาษทั้งหมด

การเดินทางเพ�่อเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนต 

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (GHG Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (GHG Scope 2)

น้ำมันดีเซล

ไฟฟา

ของเสียที่สงกำจัดเพ�่อนำกลับมาใชใหม 

ของเสียที่สงกำจัดเพ�่อการฝงกลบ

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมอ่ืนๆ (GHG Scope 3)

หน�วย

25,703 24,500 23,165 9,667 24,420

63

24,164

192

41,512

0

41,512

84,907

-

-

-

187

691

8,805

170

15,957

830

15,127

122,607

112

112

-

101

257

22,602

306

39,407

579

38,828

153,802

84

84

-

274

290

24,089

121

42,098

715

41,383

150,775

94

94

-

-

332

25,286

85

44,304

865

43,439

106,253

102

102

-

-

เมกะวัตต-ชั่วโมง

เมกะวัตต-ชั่วโมง

เมกะวัตต-ชั่วโมง

ลูกบาศกเมตร

ตัน

ตัน

ตัน

กิโลกรัม

-30,319330--กิโลเมตร

2559 2560 2561

สำนักงานใหญ� อื่นๆ

2562

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

การใช�พลังงาน

ของเสีย

การใช�กระดาษ

การเดินทางเพ�่อเหตุผลทางธุรกิจ 

การใช�น้ำ

หมายเหตุ:
1. การปลอยกาซเร�อนกระจก: 
 • การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (GHG Scope 1): แหลงการปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรงครอบคลุมการใชพลังงาน การจัดซื้อสารดับไฟ การปลอยมีเทนจากบอเกราะ และสารทำความเย็น (R134a, R407c, R141b, and R22)
 • การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (GHG Scope 2): แหลงการปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมครอบคุลมการใชไฟฟา
 • การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมอื่นๆ (GHG Scope 3): แหลงการปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมอื่นๆ ครอบคุลมการเดินทางของพนักงานเพ�่อเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนตและการจัดซื้อผลิตภัณฑและบร�การตางๆ 
 เชนกระดาษและน้ำประปา
 • Global Warming Potential (GWP) สำหรับมีเทนและสารทำความเย็นอ้างอิงจาก Greenhouse Gas Protocol (Fifth Assessment Report: AR5); Emission Factors (EF) from Thailand Greenhouse Gas Management
 Organization (Public Organization) (TGO) version 2019
2. การใชพลังงาน: การใชพลังงานทางตรงครอบคลุมการเผาไหมที่อยูกับที่ (รวมการใชน้ำมันดีเซลสำหรับเคร�่องกำเนิดไฟฟาฉุกเฉินและเคร�่องสูบน้ำดับเพลิง) และการเผาไหมแบบเคลื่อนที่ (รวมน้ำมันสำหรับยานพาหนะของธนาคาร) 
 ขอมูลไฟฟาไดจากใบแจงคาไฟฟาจากสำนักงานใหญ Call Center และสาขา ที่หนวยงานบร�หารทรัพยากรอาคารเปนผูดูแลโดยตรง 
3. การใชน้ำ: ขอมูลการใชน้ำไดจากใบแจงคาน้ำประปาจากสำนักงานใหญ Call Center และสาขา ที่หนวยงานบร�หารทรัพยากรอาคารเปนผูดูแลโดยตรง 
4. ของเสีย: ธนาคารเร�่มเก็บขอมูลของเสียที่สงกำจัดเพ�่อการฝงกลบในป 2562 สำหรับสำนักงานใหญ โดยจะเร�่มสามารถรายงานขอมูลตั้งแตป 2563 
5. การใชกระดาษ: ขอมูลการใชกระดาษไดจากรายการสั่งซื้อกระดาษ ครอบคลุมการใชกระดาษจากสำนักงานใหญ Call Center และสาขา ที่หนวยงานบร�หารทรัพยากรอาคารเปนผูดูแลโดยตรง
6. การเดินทางดวยเหตุผลทางธุรกิจ: การเดินทางดวยเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนตสำหรับพนักงาน โดยมีหนวยงานภายนอกเปนผูบร�หารจัดการ
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ขอมูลพนักงาน

พนักงานทั้งหมด

พนักงานประจำ 

อายุต่ำกวา 30 ป

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานปฏิบัติการ 

ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคาธุรกิจ

ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคารายยอย

ประธานเจาหนาที่บร�หารลูกคาเอสเอ็มอี

ประเทศไทย

ตางประเทศ

อายุระหวาง 30-50 ป

อายุ 50 ปข�้นไป

พนักงานสัญญาจาง 

หนวย

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2,657

2,657

502

-

-

-

-

2,653

6,323

6,323

504

-

-

-

-

6,320

2,505

2,505

508

-

-

-

-

2,501

6,042

6,041

490

-

-

-

-

6,039

2,413

2,412

497

-

-

-

-

2,409

5,960

5,959

488

-

-

-

-

5,957

2,351

2,349

600

205

144

618

180

2,347

5,784

5,784

0 0 0 1 1 1 2 0

623

451 2,147 452 2,057 462 2,164 433 1,977

1,704 3,672 1,545 3,495 1,454 3,308 1,318 3,184

268

266

644

- - - - - - 267 448

313

5,781

4 3 4 3 4 3 4 3

คน 

คน

- - - - - - 31 141คน

คน

คน

คน

- - - - - - 906 3,704คน

คน

คน

พนักงานใหมทั้งหมด คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2559 2560 2561 2562

หญิงชาย

2,302 2,201 2,785 1,934

516 1,786 555 1,646 688 2,097 533 1,401

201 1,008 308 1,111 331 1,489 255 876

307 765 246 526 350 597 274 515

8 13 1 1,9 7 11 4 10

516 1,786 555 1,646 688 2,097 533 1,401

0 0 0 0 0 0 0 0

อายุต่ำกวา 30 ป

อายุระหวาง 30-50 ป

อายุ 50 ปข�้นไป

ประเทศไทย

ตางประเทศ

หญิงชายหญิงชายหญิงชาย

8,980 8,547

พนักงานใหม

พนักงาน

พนักงานใหมแบงตามพ�้นที่

พนักงานใหมแบงตามอายุ

พนักงานแบงตามพ�้นที่

พนักงานแบงตามผูบร�หารสูงสุด

พนักงานแบงตามประเภทการจางงาน

พนักงานแบงตามอายุ

8,1358,373
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การอบรมโดยเฉลี่ย 

การลาออกของพนักงานทั้งหมด

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด

การลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ

อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ

พนักงานหญิงทั้งหมด

พนักงานหญิงในระดับผูบร�หาร

พนักงานหญิงในระดับผูบร�หารระดับตน

พนักงานหญิงในระดับผูบร�หารระดับสูง 

พนักงานหญิงในหนวยงานท่ีสรางรายไดใหกับบร�ษัท 

ผูบร�หารระดับสูง 

ผูบร�หารระดับกลาง

พนักงาน 

ชั่วโมงตอคน

ชั่วโมงตอคน

ชั่วโมงตอคน

ชั่วโมงตอคน

ชั่วโมงตอคน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

57.59รอยละ

รอยละ

32

2,592 2,634 2,959 2,171

27 38 35

24

38

35

58.44

35

673 1,919 709 1,925 799 2,160 596 1,575

582 1,735 599 1,711 615 1,915 505 1,421

35

24

27

29

33

26

32

41

39

27

31

38

36

37 24 28 14 11 15 12

22 35 23 29 26 42 27 38

32.73

56.98

56.95

57.95

35.48

56.45

59.42

59.71

31.15

57.78

63.80

62.12

35.09

60.36

70.41 70.69 71.18 71.10

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

รอยละ

รอยละ

28.86

2,317 2,310 2,530 1,926

25.80 27.03 30.22 23.68

30.82 35.34 26.69

อายุต่ำกวา 30 ป

อายุระหวาง 30-50 ป

อายุ 50 ปีขึ้นไป

ประเทศไทย

ตางประเทศ

231 999 243 950 250 1,128 215 804

371 879 422 912 314 697

95 96 127 120 67 74

709 1,925 799 2,160 596 1,575

0 0 0 0 0 0

336 830

103 93

673 1,919

0 0

ขอมูลพนักงาน หนวย 2559 2560 2561 2562

หญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชาย

การลาออกของพนักงาน

ความหลากหลาย

การอบรมพนักงาน

การลาออกของพนักงานแบงตามพ�้นที่

การลาออกของพนักงานแบงตามอายุ
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หมายเหตุ:
1. การสำรวจการมีสวนรวมของพนักงานในป 2562 จัดทำข�้นเพ�่อใหเขาใจพนักงานมากข�้นถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับการควบรวมกิจการ 
2. การขาดงาน: อัตราการขาดงานวัดจากวันขาดงานทั้งหมดเทียบกับจำนวนวันทำงานทั้งหมด
3. การเสียชีว�ต: การเสียชีว�ตจากการบาดเจ็บระหวางการทำงาน 

ขอมูลดานสังคม

เงินลงทุนเพื่อชุมชน

เง�นบร�จาค

Commercial initiatives

พนักงานจิตอาสาในชั่วโมงทำงาน

Management overheads

หนวย

บาท

บาท

บาท

รอยละของเง�นสนับสนุน

รอยละของเง�นสนับสนุน

บาท

บาท

ชั่วโมง

บาท

รอยละของเง�นสนับสนุน

2559 2560 2561 2562

เง�นสนับสนุน 47,572,047 50,996,748 150,342,289 330,265,600

9,984,047 10,466,534 9,484,047 9,185,000

20.99 20.52 6.31 2.78

57.81 59.42 18.96  13.38

10,088,000 10,230,214 112,358,242 276,880,600

21.21 20.06 74.73 83.84

9,491,923 11,487,241 11,835,706 12,539,179

32,552 37,349 36,420 36,292

7,538,704 9,373,884 12,255,102 4,743,271

27,500,000 30,300,000 28,500,000 44,200,000

ขอมูลพนักงาน หนวย 2559 2560 2561 2562

หญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชาย

พนักงานที่มีความผูกพันกับองคกร

การมีสวนรวมของพนักงานโดยรวม

อัตราการขาดงาน

52.00

83.00

50.00

82.60

55.00

83.80

52.00

83.60

-

-

-

-

-

-

-

-

รอยละ

รอยละของพนักงาน
ทั้งหมด

รอยละของพนักงาน
ทั้งหมด

ขอบเขตการสำรวจการมีสวนรวมของพนักงาน

รอยละ

รอยละ 0.56 0.54 0.48 0.52

การเสียชีวิต คน - 0 0 0

50.00 54.00 - -

97.40 98.10 - -

82.80 83.80 - 74.00

97.40 98.10 - 36.16

การมีสวนรวมของพนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขอบเขตการสำรวจพนักงานท่ีมีความผูกพันกับองคกร
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GRI Content Index

Disclosure number

102-1 9

9-10

14, 18

15, 18

9

15, 18

15, 17

15, 69

Not reported

Not reported

29-31, 63-64

22
https://www.tmbbank.com/sustainability/

governance/contribution-to-associations.html 
7-8

2

12, 61

20

58

20

20-21

20-21

18

18

19

7-8, 9-10, 21, 24-25

19

18

18

18

14

18

72

76-77

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Disclosure title

Name of the organization

Activities, brands, products, and services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Information on employees and other workers

Supply chain

Significant changes to the organization and its supply chain

Precautionary Principle or approach

External initiatives

Membership of associations

Statement from senior decision-maker

Values, principles, standards, and norms of behavior

Governance structure

List of stakeholder groups

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Entities included in the consolidated financial statements

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

GRI content index

External assurance

Page reference/remarks

Defining report content and topic Boundaries

General disclosures
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Material topics Disclosure 
number

GRI 103-1 18, 26

26-27

26-27

18, 28

28

29-31

18, 32

32-33

32

32-33

18, 66

66-67

66-67

18, 61-62

61-62

62

18, 34

34-35

35, 62

62

62

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 103-2

GRI 103-3

Customer experience: 
Ensure that customers' needs and 
expectations are met through need-based 
products and services, and to deliver value 
and improved customer experiences

Digital transformation: 
Transform our business by utilizing digital 
technologies to offer our customers 
value-added products
and services

Data privacy and protection: 
Protect customer privacy and other 
confidential information from unauthorized 
access while ensuring appropriate
safeguards are in place to prevent 
unauthorized disclosure or breach of data

IT system and cybersecurity: 
Secure the stability of IT systems and 
platforms, and risks from cyberthreats 
and cyberattacks

Corporate governance: 
Appropriate governance framework in place 
to ensure accountability, fairness, and 
transparency of the Bank for long-term 
interests of stakeholders

Page 
reference/ 
remarks

SDGsDisclosure title

Explanation of the material topic 
and its boundary

Evaluation of the management 
approach

Explanation of the material topic 
and its boundary

Explanation of the material topic 
and its boundary

Explanation of the material topic 
and its boundary

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach 

Management approach and its 
components

GRI 103-2

GRI 103-3

Management approach and its 
components
Evaluation of the management 
approach

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 103-3

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach

GRI 103-2

GRI 103-3

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach

GRI 418 Customer privacy

Topic-specific disclosures

GRI 103-1Market conduct: 
Measures to ensure compliance to laws that 
govern the Bank to ethically serve customers

Explanation of the material topic 
and its boundary

GRI 103-2

GRI 103-3

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach

GRI 205 Anti-corruption

GRI 417 Marketing and labeling

Explanation of the material topic 
and its boundary
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Topic-specific disclosures

Material topics Disclosure 
number

Page 
reference/ 
remarks

SDGsDisclosure title

GRI 103-1Risk management: 
Effective risk and crisis management in place for 
long-term financial planning and organizational 
flexibility

Talent attraction and retention: 
Attract and retain talents through competitive 
compensations and benefits in order to drive 
the Bank’s business growth in the long-term

Explanation of the material topic 
and its boundary

Explanation of the material topic 
and its boundary

Explanation of the material topic 
and its boundary

Explanation of the material topic 
and its boundary

GRI 103-1

Financial literacy and inclusion:
Promote access to financial education, 
products, and services for customers and the 
society to enhance their financial security and 
wealth 

GRI 103-1

Responsible lending: 
Responsible lending to clients by taking into 
consideration environmental, social, and 
governance risks

GRI 103-1

GRI 103-2

18, 63

63-64

64-65

18, 54-59

54-59

54-59

54, 59, 
69-70
55-57

18, 45,47

45-47

45-47

49-52

18, 37

37-38

37-39

42

37-39

42

GRI 103-3

Management approach and its 
components

Management approach and its 
components

Management approach and its 
components

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach

Evaluation of the management 
approach

Evaluation of the management 
approach

Evaluation of the management 
approach

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 401 Employment

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 413 Local communities

GRI 404 Training and education

GRI 103-3

GRI 305 Emissions

G4 FS6 Percentage of the portfolio 
for business lines
Monetary value of products and 
services designed to deliver a specific 
environmental benefit

G4 FS8

GRI 103-2
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Explanation of the material topic 
and its boundary

Explanation of the material topic 
and its boundary

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach

Management approach and its 
components

Evaluation of the management 
approach

Topic-specific disclosures

Material topics Disclosure 
number

Page 
reference/ 
remarks

SDGsDisclosure title

Climate change risk and opportunity:
Manage business risks and opportunities 
associated with climate change including 
influencing our clients to become aware and 
manage their climate related risks

Our environmental impact:
Manage the Bank's own environmental 
impacts

GRI 103-1 18, 40

40-42

40-42

42

18, 43

43

43

43, 66

43, 66

43, 66

66

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 305 Emissions

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 302 Energy

GRI 303 Water and effluents

GRI 305 Emissions

GRI 306 Effluents and waste
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Assurance Statement
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ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู�เสียภาษีอากร 0107537000017
โทร. 0-2299-1111  TMBbank.com


