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วิสัยทัศน์

ธนาคารไทยชันนำ�
มาตรฐานระดับโลก

OUR AIM

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

1

เข้าใจลูกค้าและนำ�เสนอบริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง
เพื่อตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของลูกค้า

2

เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3

เชื่อมั่นและพัฒนาให้พนักงานแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่ และให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

4

สร้างคุณค่าให้กับสังคม และดำ�เนินงาน
ตามหลักบรรษัทภิบาล

OUR GOALS
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4

ผลการดำ�เนินงานของธนาคารย้อนหลัง
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

2555

2554

2553*

2552*

2551*

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น

30,678
13,613
17,065
7,627

26,148
11,912
14,236
6,581

18,249
7,833
10,416
5,751

19,942
9,756
10,186
9,336

28,305
15,091
13,214
6,370

รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้

24,692
14,274
8,751
36

20,817
13,641
3,104
40

16,167
11,288
1,654
14

19,522
14,897
2,627
33

19,584
14,168
5,076
87

1,631

4,032

3,211

1,965

253

1,605
26

4,009
23

3,202
9

1,945
20

147
106

1,053
2,658

142
4,151

(147)
3,055

(541)
1,404

644
791

453,674
712,147
496,158
658,478
53,669
53,604
65

398,373
718,643
452,316
666,362
52,281
52,177
104

363,741
589,200
412,723
539,345
49,855
49,772
83

369,063
543,142
407,776
496,385
46,757
46,682
75

427,582
601,573
450,297
556,939
44,634
44,543
91

0.0369

0.0921

0.0749

0.0458

0.0035

รายการสำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

กำ�ไรสุทธิ (แกนซ้าย)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (แกนขวา)
ล้านบาท
4,500
4,000
3,500
3,000
4.3%
2,500
2,000
1,500
1,000
1,945
500 0.3% 147
0
ปี 2551* ปี 2552*
หมายเหตุ: งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (แกนซ้าย)
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (แกนขวา)

7.9%
6.6%

3,202

4,009

3.0%
1,605

ปี 2553*

ปี 2554

ปี 2555

9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

ล้านบาท
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2.7%
2.3%
1.9%

13,214

2.1%

2.4%

2.5%
2.0%

14,236
10,186

3.0%

17,065

1.5%
1.0%

10,416

0.5%
0.0%
ปี 2551*

ปี 2552*

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2553*

ปี 2554

ปี 2555
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ผลการดำ�เนินงานของธนาคารย้อนหลัง 5 ปี

2555

2554

2553*

2552*

2551*

ความสามารถในการทำ�กำ�ไรและอัตราส่วนความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ต้นทุนต่อรายได้ 1
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

3.0%
0.2%
56.5%
2.7%

7.9%
0.6%
63.2%
2.4%

6.6%
0.6%
73.5%
2.1%

4.3%
0.3%
76.8%
1.9%

0.3%
0.0%
61.9%
2.3%

ฐานะสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ต่อเงินฝาก

91.9%
65.1%

85.4%
60.2%

87.9%
46.3%

90.3%
49.5%

94.2%
38.6%

ความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 2
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 2

11.1%
18.2%

11.1%
16.1%

11.3%
16.6%

12.3%
17.0%

12.3%
16.8%

4.1%
112.8%
2.6%
1.23
9,106
464
2,357

5.7%
73.4%
1.8%
1.20
8,968
458
2,398

8.3%
57.2%
2.3%
1.15
8,750
455
2,300

12.7%
58.4%
2.5%
1.07
8,236
483
2,257

14.3%
65.8%
2.2%
1.03
9,039
470
1,949

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

คุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สัดส่วนสำ�รองส่วนเกินต่อสินเชื่อปกติ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)
จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนสาขา
จำ�นวนตู้ ATM
หมายเหตุ: * จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับปี 2554
			
1
ไม่รวมรายการพิเศษ
			
2
สำ�หรับปี 2551 ตามเกณฑ์ Basel I

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมและกองทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

16.8%
12.3%

ปี 2551*

17.0%
12.3%

ปี 2552*

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะ

16.6%
11.3%

ปี 2553*

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
18.2%

16.1%
11.1%

ปี 2554

11.1%

ปี 2555

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

14.3%

12.7%
8.3%
5.7%

ปี 2551*

ปี 2552*

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ปี 2553*

ปี 2554

4.1%

ปี 2555

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
สารจากประธานกรรมการธนาคาร

สารจากประธานกรรมการธนาคาร
ในปี 2555 เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัยในปี
2554 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงมีความอ่อนแอและมีความผันผวน
สูงจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ขยายวงกว้างและ
มีทีท่าว่าจะยืดเยื้อ ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเอเชีย
ยังคงมีความเสีย่ ง ซึง่ เป็นอุปสรรคสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย
แม้ว่าทีเอ็มบีจะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังคงมี
ความเสี่ยงและท้าทาย ทีเอ็มบีได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.030
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 สูงกว่าการจ่ายเงินปันผล
ในปี 2554 ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำ�เนินงานของทีเอ็มบีที่มีความแข็งแกร่ง
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2555 ทีเอ็มบีสามารถทำ�กำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลัก
ก่อนหักสำ�รอง (PPOP) ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์จำ�นวน 10,445 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังมีฐานเงินทุน
ที่มีความแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ
18.2 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ และที่สำ�คัญคือทีเอ็มบี
สามารถลด NPL ให้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.75 และตั้งสำ�รองหนี้เสียเพิ่มให้กับ
NPL ทำ�ให้สัดส่วนสำ�รองหนี้เสียต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
118 สำ�หรับงบเฉพาะธนาคาร หรืออยู่ที่ร้อยละ 4.10 และร้อยละ 113 ตาม
งบการเงินรวม
ในปี 2555 ทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าตามแบรนด์
Make THE Difference ซึ่งทีเอ็มบีได้มุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินอย่างต่อเนื่อง การท้าทาย
มาตรฐานเดิมๆ ของวงการธนาคาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
สามารถตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทีเอ็มบีจะก้าวไปอีกระดับใน
การสร้าง branded customer experience จากการทำ�งานร่วมกันของ
พนักงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านทุกๆ
ช่องทางที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงแล้ว ทีเอ็มบียังมอบโอกาสสร้างอนาคต
ที่ดีให้เยาวชนไทยโดยปลูกฝัง CSR เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ “ไฟ ฟ้า” ซึ่งเป็นพื้นที่สำ�หรับเยาวชนผู้มาจากพื้นฐาน
ครอบครัวที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าได้มีโอกาสสร้างสรรค์
และพัฒนาศักยภาพในด้านศิลปะและกิจกรรมด้านต่างๆ ซึ่งในปี 2555
ทีเอ็มบีได้ขยายโครงการ “ไฟ ฟ้า” เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โครงการ “ไฟ ฟ้า
ประชาอุทิศ” และโครงการ “ไฟ ฟ้า จันทน์” รวมถึงได้จัดกิจกรรมโครงการ
“FAI-FAH in a Box” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานจาก 462 สาขาได้มาร่วมทำ�
กิจกรรมด้านศิลปะกับเด็กๆ ในชุมชนที่สาขานั้นๆ ตั้งอยู่
นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการเป็นองค์กรที่มี
บรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล
และการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมีความยินดีที่แจ้งว่า
ทีเอ็มบีได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
2012) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน
ทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของทีเอ็มบีให้เจริญก้าวหน้า และส่งเสริม
ให้ทีเอ็มบีมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่
ในอนาคต ทีเอ็มบีมีความมั่นใจว่า ด้วยความอุทิศทุ่มเทของพนักงานและ
ผู้บริหารที่มีการทำ�งานเป็นทีมเดียวกันภายใต้แนวความคิด Make THE
Difference ทีเอ็มบีจะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศและมี
ความแตกต่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าและ
สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป

เสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2555 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญอีกปีหนึ่งของทีเอ็มบี เพราะ
เป็นปีที่ธนาคารก้าวกระโดดไปในระยะที่สองของแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งเป็น
ระยะของการสร้างความแตกต่างและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดย
ทุกคนในทีเอ็มบีได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�งานอย่างอุทิศตนตามวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ปรัชญา
“Make THE Difference” ทั้งนี้ ธนาคารมีความคืบหน้าอย่างมากในการ
ดำ�เนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้สามารถทำ�ตามสัญญาที่ให้ ไว้กับลูกค้า
ในการสร้างคุณค่าเพื่อลูกค้าในทุกที่และทุกเวลาโดยการดำ�เนินการให้
ประสบการณ์ลูกค้า (customer experience) ดียิ่งขึ้นในทุกจุดที่ลูกค้าได้
ใช้บริการ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งไม่เพียงแต่จะยึด
ความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลางเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ผลิตภัณฑ์และบริการ
นั้นๆเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายอีกด้วย ทำ�ให้เราสามารถนำ�เสนอ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้า และในขณะเดียวกัน
ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชนไปพร้อมๆกัน
โดยที่เมื่อผู้มีส่วนร่วมฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนร่วมอีกฝ่ายหนึ่งก็
ไม่ได้เสียประโยชน์ ไป ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าวทำ�ให้เราสามารถเปลี่ยน
บทบาทมาเป็นผู้สร้างคุณค่าที่แท้จริงเพื่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เราจึง
ภาคภูมิใจกับความก้าวหน้าและความสำ�เร็จในทุกด้านที่เกิดขึ้นในขณะที่
เรามุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for
Change) ในวงการธนาคารไทย
ผลการดำ�เนินงานทางการเงินที่แตกต่าง: การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ความสำ�เร็จทีส่ �ำ คัญของทีเอ็มบีในปี 2555 ก็คอื ผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
หลักก่อนตั้งสำ�รองถึง 10,445 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การ
ดำ�เนินงานกว่า 56 ปีของธนาคาร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 ผลการดำ�เนินงานที่แข็งแกร่งดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ
ในทุกภาคส่วนของทีเอ็มบี ความมุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารที่ให้บริการทาง
ธุรกรรมการเงินที่เป็นเลิศ ทำ�ให้ธนาคารสามารถขยายปริมาณเงินฝาก
คุณภาพได้ถึงร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนเงินฝาก
ของทีเอ็มบีลงมาอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจธนาคารไทย ในขณะเดียวกัน
สินเชื่อคุณภาพก็เติบโตดีกว่าตลาด โดยขยายตัวถึงร้อยละ 17 ส่วนใหญ่
เกิดจากการเติบโตของสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ซึ่งสองกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ให้อัตราผลตอบแทน
ต่อความเสีย่ งทีด่ ที ส่ี ดุ ทัง้ นี้ คุณภาพของสินทรัพย์ทด่ี ขี น้ึ ของธนาคารส่งผล
ให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 0.3 เป็น ร้อยละ 2.7 ในปี
2555 ในขณะที่ธนาคารอื่นๆกำ�ลังเผชิญกับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยที่
หดตัวลง และด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน (Share of Wallet) ของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทีเอ็มบีสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมได้ถึง
ร้อยละ 25 ในปี 2555 สำ�หรับในด้านค่าใช้จ่ายนั้น ธนาคารได้จัดให้มี
โครงการต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ทำ�ให้ธนาคารสามารถ
เพิ่มรายได้ในอัตราร้อยละ 17 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5
และส่งผลให้ธนาคารมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลักก่อนตั้งสำ�รองเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.8
ผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลักก่อนตั้งสำ�รองที่แข็งแกร่งนี้ เป็นโอกาส
สำ�หรับธนาคารในการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพที่คงค้างมาจากการ
ดำ�เนินงานในอดีต (Legacy NPLs) และเสริมสร้างรากฐานของธนาคารให้
มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยในไตรมาส 4 ของปี 2555 ธนาคารได้ขายสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเป็นจำ�นวน 5,676 ล้านบาท รวมทั้งได้ทำ�การตั้งสำ�รองพิเศษ
(One-time provision) อีกจำ�นวน 5,286 ล้านบาท สำ�หรับสินเชื่อด้อย
คุณภาพที่เหลือ เพิ่มเติมจากการตั้งสำ�รองจากการดำ�เนินงานปกติจำ�นวน
3,460 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2555 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัว
ลดลงจากร้อยละ 5.7 ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 และอัตราส่วน

เงินสำ�รองฯต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73 ในปี 2554
มาอยู่ที่ร้อยละ 113 โดยธนาคารมีกำ�ไรสุทธิ 1,605 ล้านบาท และมีฐานะ
เงินกองทุนที่แข็งแกร่ง จัดอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ไทย ด้วยการดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ร้อยละ 11.1 และเงินกองทุนรวมที่
ร้อยละ 18.2 ตามลำ�ดับ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาด
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นทีเอ็มบียุคใหม่ เราได้ถ่ายทอดแนวคิด
Make THE Difference ขององค์กรออกไปสู่สาธารณชน ผ่านการคิดค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีธนาคารใดมอบให้แก่ลูกค้ามาก่อน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตกรรมของทีเอ็มบี เช่น “วันแบงก์วันแอคเค้าท์”
(One Bank One Account) และ “วันแบงก์วันเดย์” (One Bank One Day)
ได้มีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�ธุรกรรมทาง
การเงินให้แก่ลูกค้าด้วยการลดค่าธรรมเนียม และเพิ่มสภาพคล่องในการ
รับจ่ายเงินและเรียกเก็บเช็คจากคู่ค้า
สำ�หรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบีได้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์บัญชีออมทรัพย์
ใหม่ที่มีชื่อว่า “ธุรกรรมทำ�ฟรี” (Free Flow) ซึ่งลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรม
ได้ถึง 10 ครั้งต่อเดือน โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงการถอนเงิน
และโอนเงินข้ามธนาคาร ข้ามเขตและการชำ�ระบิล นับเป็นตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นถึงแนวทางดำ�เนินธุรกิจของทีเอ็มบีที่ต่างจากที่เป็นอยู่และท้าทาย
มาตรฐานเดิมๆเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เราได้นำ�เสนอสู่ตลาดในปีที่ผ่านๆมานั้น ได้กำ�หนดมาตรฐานใหม่
ให้กับวงการธนาคารไทย และเราจะยังคงให้ความสำ�คัญกับการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยการศึกษาเพื่อให้เข้าใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่แม้แต่ลูกค้าเองก็
ยังไม่ทันได้ตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่เมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการของทีเอ็มบีแล้วก็กลับพบว่าไม่สามารถขาดผลิตภัณฑ์และบริการ
เหล่านั้นได้เลย
อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆตลอดเวลาไม่ใช่
เพียงสิ่งเดียวที่จะทำ�ให้ธนาคารสามารถ Make THE Difference ได้ดีที่สุด
เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่ให้
บริการลูกค้าแต่ละกลุ่มกับหน่วยงานสนับสนุนของธนาคาร ตลอดห่วงโซ่
คุณภาพ (Value Chain) ในการเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบทีเอ็มบี (TMB Branded Customer
Experience) สำ�หรับลูกค้าทุกกลุ่มต่อไป
วิวัฒนาการของแบรนด์แบบองค์รวม
แบรนด์ของทีเอ็มบี “Make THE Difference – พลังในตัวคุณเปลีย่ นโลกให้
ดีขน้ึ ” มีพฒ
ั นาการมาจนถึงระดับทีพ่ นักงานทุกคนใช้ชวี ติ และดำ�เนินตาม
แนวคิด “Make THE Difference” และทีเอ็มบี ได้มบี ทบาทในการรณรงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้สาธารณชนทัว่ ไปคิดและทำ�ในสิง่ ทีแ่ ตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์และมีคณ
ุ ค่าในชีวติ ไม่ผดั วันประกันพรุง่ โดยในการทำ�ภาพยนตร์
สร้างสรรค์เพือ่ ส่งเสริมแนวคิด Make THE Difference ปี 2555 ผูช้ ม
ภาพยนตร์สามารถออกเสียงลงคะแนน ผ่านรูปแบบการสือ่ สารสองทาง
แบบออนไลน์ เพือ่ คัดเลือกภาพยนตร์ Make THE Difference ชุดทีผ่ ชู้ ม
ประทับใจทีส่ ดุ และเห็นว่ามีอทิ ธิพลทีจ่ ะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ น
ไม่รรี อทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงชีวติ และโลกรอบตัวเองให้ดขี น้ึ ได้ ซึง่ นับเป็นครัง้ แรก
ในประวัตศิ าสตร์ของวงการโทรทัศน์ ไทยทีผ่ บู้ ริโภคมีอ�ำ นาจในการตัดสิน
คัดเลือกภาพยนตร์รณรงค์ผา่ นสือ่ โทรทัศน์ และเพือ่ ให้การรณรงค์สง่ เสริม
แนวคิด Make THE Difference มีความต่อเนือ่ งและสามารถส่งเสริมให้
ประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสมีสว่ นร่วมมากขึน้ ธนาคารได้สร้างเว็บไซต์ในชือ่ ทีว่ า่
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“www.makeTHEdifference.org - สังคมออนไลน์ของคนกล้าเปลีย่ น”
ซึง่ เป็นชุมชนออนไลน์ทป่ี ระชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามาตัง้ เป้าหมายการเปลีย่ น
ตนเองและโลกรอบๆตัวเองให้ดขี น้ึ ด้วยการเขียนเป้าหมายและลงมือปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ชักชวนญาติมติ รให้เข้ามาร่วมให้ก�ำ ลังใจและสนับสนุน นับเป็น
เครือ่ งมืออันมีประสิทธิภาพทีจ่ ะช่วยให้เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้บรรลุผลได้ดยี ง่ิ ขึน้
จากการที่ลูกค้าและสาธารณชนได้รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าของเรา
ตลอดจนปรัชญา Make THE Difference ที่เรายึดมั่นเป็นหลักในการ
ทำ�งานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ลูกค้า เราได้พบว่าระดับความสนใจของ
ประชาชนทั่วไปที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ทีเอ็มบี (Brand
Consideration) ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 77
ในปี 2555 ซึ่งนับจากนี้ไป ธนาคารจะมุ่งเน้นในการยกระดับแบรนด์ทีเอ็มบี
ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ ซึ่งมุ่งส่งมอบประสบการณ์แบบ
ทีเอ็มบี (TMB Branded Customer Experience) สู่ลูกค้า โดยพัฒนาการ
ให้บริการและกระบวนการในการบริการ ที่เมื่อลูกค้ามาได้สัมผัสกับบริการ
แล้ว สามารถรับรู้และบอกได้ว่า กำ�ลังได้รับบริการคุณภาพของทีเอ็มบี
แม้จะไม่มีตราสัญลักษณ์ของธนาคารปรากฎให้เห็นก็ตาม
การมอบอำ�นาจที่เริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก
เพื่อที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำ�งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทีเอ็มบี
ได้ปลูกฝังแนวคิด “Make THE Difference” กับพนักงาน และมอบอำ�นาจ
ให้พนักงาน (Empower Employees) โดยผ่านโครงการหลัก 2 โครงการ
ในปี 2555 ซึ่งโครงการแรกได้แก่ “Career by Me” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ
มอบอำ�นาจให้อำ�นาจพนักงานสามารถกำ�หนดเส้นทางอาชีพของตนเอง
ได้โดยการกำ�หนดเป้าหมายระยะยาวและหารือกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาความรู้ความชำ�นาญเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ต่อไป ส่วนอีกโครงการหนึ่ง คือ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ�ของ
ผู้บริหารและการมอบอำ�นาจพนักงานในทีม (Empowering Leaders) ซึ่ง
กลุ่มผู้บริหารจำ�นวน 700 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับกลาง ได้เข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักและมีทักษะในบทบาทของการเป็นผู้นำ�
ทีมงานยุคใหม่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและมอบอำ�นาจให้แก่สมาชิกร่วมทีม
ในการแสดงออกซึ่งความสามารถในการทำ�งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
“ไฟ ฟ้า” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ธนาคารจัดทำ�ขึ้นเพื่อชุมชนและสังคม
โดยมุ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่
12-17 ปี และมาจากครอบครัวในชุมชนที่มีรายได้น้อย ให้มีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและ

ทักษะการดำ�เนินชีวิต นับเป็นการให้อำ�นาจแก่เยาวชนตามแนวคิดของ
ทีเอ็มบี เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดและทำ�ในสิ่งที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งในปี 2555 ทีเอ็มบี ได้เปิดศูนย์
การเรียนรู้ของ “ไฟ ฟ้า” ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากที่ประดิพัทธ์
อีก 2 แห่ง คือที่ถนนประชาอุทิศและถนนจันทน์ และยังได้ดำ�เนินกิจกรรม
“ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์” (FAI-FAH in a Box) โดยต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานของธนาคารที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ทุกสาขาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นที่พนักงานทำ�งานอยู่ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และด้วยการขยายตัวของกิจกรรมนี้
ทำ�ให้ในปี 2555 มีเยาวชนถึง 24,000 คน ที่ได้รับโอกาสจาก ไฟ ฟ้า
ทัง้ โดยการผ่านหลักสูตรปกติและกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ไฟ ฟ้าจัดทำ�ขึน้
ยิ่งไปกว่านั้น “ไฟ ฟ้า” ยังเป็นเวทีสำ�คัญสำ�หรับพนักงานทีเอ็มบีในการเข้า
ร่วมเป็นอาสาสมัครทำ�งานเพื่อเยาวชนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์แห่ง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ�อื่นๆกับทีเอ็มบี
ในการพัฒนาเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต
ผมภาคภูมิใจในความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับทีเอ็มบี และเรายังคงมุ่งหน้าสร้าง
ความแตกต่างจากธนาคารอืน่ อย่างต่อเนือ่ ง ทุม่ เทค้นคว้าเพือ่ ให้เข้าใจลูกค้า
อย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและสามารถส่งมอบ
บริการทางการเงินที่ตรงกับตามความต้องการของลูกค้า พัฒนาการที่ดี
โดยต่อเนื่องของทีเอ็มบีตามแผนที่วางไว้นี้ ทำ�ให้เรามีความมั่นใจใน
การดำ�เนินไปสู่เป้าหมายของการมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2557 เรามีความพร้อมในทุกด้านเป็นรากฐานให้เรา
พัฒนาต่อไป ทั้งด้านพนักงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ประสบการณ์แบบ
ทีเอ็มบีสำ�หรับลูกค้า คุณค่าเพื่อผู้ถือหุ้น และการลงทุนเพื่อชุมชนที่
เราดำ�เนินธุรกิจอยู่ อย่างมีคุณภาพและทัศนคติในการ Make THE
Difference
การจัดการกับสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารที่เกิดขึ้นในอดีต และการตั้ง
สำ�รองพิเศษเพิ่มเติมในปี 2555 ทำ�ให้ธนาคารสามารถให้ความมั่นใจต่อ
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้ว่าปัญหาในอดีตจะไม่กลายเป็นปัญหาในอนาคต
และเราเชื่อมั่นว่า ทีเอ็มบีจะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
เราได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ตามมาเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง
และจะมุ่งมั่นในสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์
ตามแผนการพัฒนาธนาคารอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งผมขอแสดงความยินดีกับ
พนักงานทีเอ็มบีทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานอันโดดเด่นในปีที่ผ่านมาและ
พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นใจ

บุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Make THE Difference

พลังในตัวคุณ
เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

BRAND CONCEPT
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Make THE Difference
ความกล้าที่จะคิดต่าง และท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆ คือที่มาของปรัชญา
Make THE Difference ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำ�เนินชีวิตของเรา
ทุกคนในทีเอ็มบี
Make THE Difference เชื่อว่า ทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกรอบตัวเราให้
ดีขึ้นเพื่อตนเอง ผู้คนรอบข้าง และสังคม เพราะชีวิตและสังคมที่ดีล้วนมี
จุดเริ่มจากแต่ละบุคคลที่จะลงมือทำ�เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งความเชื่อที่
ทีเอ็มบียึดมั่นนี้ทำ�ให้เราสามารถ “ส่งต่อพลัง” ไปสู่ผู้ที่มีส่วนร่วมกับเรา
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม

ทีเอ็มบีได้ริเริ่มส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นใน Make THE Difference
ก่อนที่จะเผยแพร่แนวคิดนี้ออกไปเพื่อปลูกฝังในหมู่สาธารณชนโดย
ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่เผยแพร่โทรทัศน์ซึ่งมีเนื้อหาจากเรื่องราวในชีวิตจริง
ของเด็กๆชาวเกาะที่ค้นพบวิธีการเล่นฟุตบอลบนเกาะเล็กๆที่ไม่มีพื้นดิน
เพียงพอที่จะสร้างสนามฟุตบอลได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับสังคมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง
เพื่อเอาชนะอุปสรรคและเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเราให้ดีขึ้น และในปี
ต่อมาทีเอ็มบีได้ส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมอย่างต่อเนื่องโดยการสื่อสาร
ผ่านภาพยนตร์ชุด “ทำ�ไมต้องรอ” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมลงมือ
ดำ�เนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด Make THE Difference
ในทันทีโดยไม่ต้องรออีกต่อไป

'WHY WAIT?' TVC
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และยิ่งไปกว่านั้น ทีเอ็มบียังได้จัดทำ�เว็บไซต์
“www.makeTHEdifference.org สังคมของคนกล้าเปลี่ยน” ซึ่งเปิดให้
คนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เขียนเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลหรือสังคม แล้วเชิญชวนให้
เพื่อนๆคอยติดตามสนับสนุนและส่งกำ�ลังใจให้ผู้ที่ตั้งเป้าหมายลงมือทำ�ให้สำ�เร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ

MOBILE APP

WWW.MAKETHEDIFFERENCE.ORG
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คุณค่าที่สร้าง
ผ่านการเปลี่ยนแปลง
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To

CUSTOMER-CENTRIC CULTURE
HR TRANSFORMATION
CLEAR JOB SCOPES
STAKEHOLDER VALUE
LEAN & EFFICIENT PROCESSES
EMPOWERMENT CULTURE
IMPROVED RISK MANAGEMENT
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การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า
เพื่อลูกค้า
มีบทบาทในฐานะแนวคิดหลักของทีเอ็มบีในการทำ�งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าสำ�หรับลูกค้าของเรา ดังนั้น การดำ�เนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารจึงได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์เพื่อลูกค้า แต่ยังเกิดผลดีต่อผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม ทั้งนี้ จะเห็นได้จากการที่ธนาคารทุ่มเทในการคิดหาวิธีที่ลูกค้าจะสามารถทำ�ธุรกรรมได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น และ
ประหยัดค่าธรรมเนียมในการทำ�ธุรกรรม ซึ่งแนวคิดที่ธนาคารยึดมั่นในการทำ�งานตลอดจนนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่
เคยเป็นอยู่เดิมและได้ทำ�ให้ทีเอ็มบีกลายเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจธนาคารของไทย

การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าเพื่อลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
“ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันเดย์” (TMB One Bank One Day)
ที่ผ่านมา ลูกค้าต้องยอมจำ�นนกับการสูญเสียสภาพคล่องทางการเงินไป
เนื่องจากระยะเวลาที่ต้องรอในการเคลียริ่งเช็คที่ได้รับจากคู่ค้า ตั้งแต่
1-7 วัน “ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันเดย์” เป็นบริการที่อำ�นวยความสะดวกและ
รวดเร็วให้ลูกค้าได้รับเงินจากเช็คที่นำ�ฝากเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน
โดยไม่ต้องรออีกต่อไป ทำ�ให้ลูกค้ามีสภาพคล่องทางการเงินดียิ่งขึ้น

ONE BANK
ONE DAY
CAMPAIGN

บัญชี “ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันแอคเคาท์” (TMB One Bank One Account)
ลูกค้าธุรกิจโดยทั่วไปต้องเผชิญกับปัญหาในการโอนเงินและฝากเช็คข้ามเขต
เช่น ต้องเสียเวลาและค่าธรรมเนียมในการทำ�ธุรกรรม ทีเอ็มบีจึงคิดค้น
ผลิตภัณฑ์บัญชี “ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันแอคเคาท์” ที่ขจัดปัญหาการทำ�
ธุรกรรมต่างสาขาหรือข้ามเขตของลูกค้าธุรกิจ โดยถือว่าลูกค้าเป็น
ลูกค้าของธนาคาร ไม่ใช่ลูกค้าของสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น
ลูกค้าจึงสามารถฝากถอนเงิน ฝากเช็ค และโอนเงินที่สาขาใดๆ ของทีเอ็มบี
ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

ONE BANK
ONE ACCOUNT
CAMPAIGN

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บัญชี “ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำ�ฟรี” (TMB Free Flow Daily Account)
“ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำ�ฟรี” เป็นบัญชีเงินฝากที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัด
ค่าธรรมเนียมในการทำ�ธุรกรรม อย่างน้อย 1,800 บาท ต่อปี โดย
ลูกค้าสามารถถอนเงินสด โอนเงิน และ จ่ายเงิน บนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั่วประเทศไทย ได้ถึงเดือนละ 10 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพียงแต่นำ�เงินฝากเข้าบัญชี 15,000 บาท 1 ครั้ง ต่อเดือน เท่านั้น

FREE FLOW
DAILY ACCOUNT
CAMPAIGN

“ME by TMB”
“ME” เป็นบริการธนาคารรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ที่ต่างจากทีเอ็มบี
ซึ่งการเกิดขึ้นของ ME แสดงให้เห็นว่าทีเอ็มบีกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านการเงินของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกและ
นิยมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำ�ธุรกรรม โดยบัญชีเงินฝาก ME มอบ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าสำ�หรับลูกค้าที่ชื่นชอบการทำ�ธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เนื่องจากบริการออนไลน์มีต้นทุนที่ต่ำ�กว่าบริการผ่าน
ช่องทางสาขา จึงมอบประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้าที่ชื่นชอบการทำ�
ธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะ

ME BY TMB
CAMPAIGN
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การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า
เพื่อผู้ถือหุ้น

37%
10%
17%
25%
4.1%
11.1%

ทีเอ็มบีมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรามุ่งไปข้างหน้า
และสร้างต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงในวงการธนาคารไทย
โดยในปี 2555 ธนาคารมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลักก่อนตั้งสำ�รอง
(Pre-Provision Operating Profit – PPOP) เพิ่มขึ้นจากปี 2554
ร้อยละ 37 เป็น 10,445 ล้านบาท ซึ่งนับได้ว่าสูงที่สุด
ในประวัติการดำ�เนินงาน 56 ปีของธนาคาร
ฐานเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล
มาจากความมุ่งมั่นของเราในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
การทำ�ธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้า

ในขณะที่สินเชื่อคุณภาพเติบโตร้อยละ 17 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโต
ที่อยู่ในระดับสูงกว่าตลาด ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest
Margin - NIM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในขณะที่ธนาคารอื่นๆกำ�ลังเผชิญ
กับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยที่หดตัวลง

และด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน (Share of Wallet)
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทีเอ็มบีสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ได้ถึงร้อยละ 25 ในปี 2555

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงจากร้อยละ 5.7 ในปี 2554
เหลือร้อยละ 4.1 ในขณะที่อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73 เป็นร้อยละ 113

ธนาคารมีสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง จัดอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุด
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไทย ด้วยการดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่ร้อยละ 11.1 และเงินกองทุนรวมที่ร้อยละ 18.2 ตามลำ�ดับ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
Make THE Difference
หัวข้อเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า
เพื่อพนักงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของพนักงาน ธนาคารได้จัด
ทำ�โครงการหลัก 2 โครงการในปี 2555 เพื่อมอบอำ�นาจ (Empower) ให้
พนักงานแสดงศักยภาพในการทำ�งานให้อย่างเต็มที่ โดยโครงการแรกได้แก่
“Career by Me” ที่พนักงานสามารถกำ�หนดเส้นทางอาชีพได้ด้วยตนเอง
โดยการกำ�หนดเป้าหมายระยะยาวและหารือกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาความรู้ความชำ�นาญเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ต่อไป ส่วนอีกโครงการหนึ่ง คือ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ�ของ
ผู้บริหารและการมอบอำ�นาจพนักงานในทีม (Empowering Leadership)
ซึ่งมีกลุ่มผู้บริหารจำ�นวน 700 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับกลาง ได้เข้า
รับการฝึกทักษะในการเป็นผู้นำ�ทีมงานยุคใหม่ที่ให้การสนับสนุนและมอบ
อำ�นาจให้แก่สมาชิกร่วมทีมในการทำ�งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ ธนาคาร ยังได้นำ� Lean ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการการทำ�งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยในการนี้ ธนาคารได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุง
กระบวนการดังกล่าว เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง คุณภาพ
ชีวิต และมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำ�งาน
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การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า
เพื่อสังคม
“ไฟ ฟ้า” เป็นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนที่ธนาคารก่อตั้งขึ้นเพื่อ
จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนจากชุมชนได้เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและ
ทักษะการดำ�เนินชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้ริเริ่มเปลี่ยนแปลง
ตนเองและโลกรอบตัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผู้นำ�ในการเปลี่ยนแปลงชุมชน
ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ไฟ ฟ้า ยังส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น โดยทำ�งานร่วมกับอาสาสมัครพนักงานทีเอ็มบี
และชาวบ้านในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ และได้นำ�ทักษะที่ได้เรียนรู้จาก
ไฟ ฟ้า มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในปี 2555 ไฟ ฟ้า ได้ขยายโครงการจากถนนประดิพทั ธ์ ไปทีถ่ นนประชาอุทศิ
และถนนจันทน์ ซึ่งทำ�ให้ ไฟ ฟ้า มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
เยาวชนกว่า 20,000 คน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น อาสาสมัครพนักงานทีเอ็มบีจาก
สาขาทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็อกซ์” (FAI-FAH
in a Box) ซึ่งสร้างโอกาสให้พนักงานธนาคารที่ทำ�งานอยู่ทั่วประเทศได้ร่วม
กับลูกค้าในการทำ�ประโยชน์ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ไฟ ฟ้า ยังเป็นศูนย์
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ในการพัฒนาเยาวชนให้
สามารถพัฒนาต่อไปทั้งในด้านวิชาการและทักษะอาชีพอีกด้วย

empowering

collaborating

learning
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การรับผิดชอบต่อสังคมที่จุดประกาย
และส่งต่อการให้คืน
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ก้าวต่อไปในปี 2556 และอนาคต

สร้างประสบการณ์
แบบทีเอ็มบี
สำ�หรับลูกค้า
COMMUNICATION
CUSTOMER
INTERACTIONS
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ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ทีเอ็มบี มีเป้าหมายที่จะทำ�ให้ลูกค้าได้สัมผัส
กับแนวคิด Make THE Difference อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยการสร้าง
ประสบการณ์แบบทีเอ็มบีสำ�หรับลูกค้า เพราะเราตระหนักดีว่าเพียง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยังไม่อาจบรรเทาความยุ่งยากที่ลูกค้าต้องประสบ
ในการทำ�ธุรกรรมธนาคารโดยทั่วไปได้ทั้งหมด ดังนั้น ทีเอ็มบีจึงได้กำ�หนด
เกณฑ์ 5 ด้าน เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างประสบการณ์แบบทีเอ็มบี ที่จะ
สามารถ Make THE Difference ให้ลูกค้าได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการ
ติดต่อระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านขั้นตอนใน

การทำ�ธุรกรรมของลูกค้า ด้านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้บริการ และด้าน
การสื่อความกับลูกค้า ทั้งนี้ การมุ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์แบบทีเอ็มบี
เพื่อลูกค้า จะทำ�ให้ทีเอ็มบีเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
ในเกณฑ์แต่ละด้าน และดำ�เนินการอย่างเต็มความสามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในด้านนั้นๆ จนกระทั่งในที่สุด ลูกค้าจะสามารถ
รับรู้ประสบการณ์แบบทีเอ็มบีที่ได้สัมผัสถึงแม้จะไม่มีชื่อหรือตราสัญลักษณ์
ของธนาคารปรากฎให้เห็นก็ตาม ซึ่งนี่คือสิ่งที่มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างทีเอ็มบีกับลูกค้าในระยะยาว

CUSTOMER FULFILLMENT PROCESS

INTERACTION
CHANNELS

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
24

คณะกรรมการ
8

4

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคาร
2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กรรมการธนาคาร
3. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล

11

2

6

12

4. ดร. วิจิตร สุพินิจ
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายราเชนทร์ พจนสุนทร
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน		
		 และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางซุย-อิม อึง
กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
คณะกรรมการ

5

7

3

1

7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
8. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
9. นายอมร อัศวานันท์
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10

9

10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
11. พลเอก กมล แสนอิสระ
กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
26
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ 60 ปี

ประธานกรรมการธนาคาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 39)
The Management Development Program (Wharton School)
Director Certification Program, Role of the Compensation Committee, Role of
the Chairman Program และ Financial Institutions Governance Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
พ.ย.55 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค.55 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สิงห์ คอร์เปเรชั่น จำ�กัด
เม.ย. 52 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำ�งาน
ต.ค. 52 - ก.ย. 55
รองปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ค. 53 - ก.ย. 55
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2551 - ก.ย. 55
กรรมการบริหาร สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)
2551 - ก.ย. 52
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2547 - ต.ค. 51
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2550 - ก.ย. 51
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2550 - เม.ย. 51
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จำ�กัด
2548 - เม.ย. 51
กรรมการ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จำ�กัด
2547 - มี.ค. 50
รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อายุ 59 ปี

กรรมการธนาคาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Certification Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ต.ค. 53 - ปัจจุบัน
ผู้บัญชาการทหารบก
ประสบการณ์การทำ�งาน
2552 - ก.ย. 53
รองผู้บัญชาการทหารบก
2550 - เม.ย. 53
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ 		
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
2551 - 2552
เสนาธิการทหารบก
2549 - 2551
กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง
2549 - 2551
แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพบก
2549 - 2550
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
28
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นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
อายุ 62 ปี

กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA (Accounting & International Finance), Columbia University, USA
Military Service, Belgian Army
Advanced Automatics, Ecole Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace,
Toulouse, France
Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre de Bruxelles, Brussels,
Belgium
Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd. (India)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ธ.ค. 54 - ปัจจุบัน
Board member, Eurofin Asia (Singapore)
พ.ค. 54 - ปัจจุบัน
International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
2552 - ปัจจุบัน
Board Chairman, Prochem (Singapore)
ประสบการณ์การทำ�งาน
ก.ค. 54 - พ.ย. 55
Board member, Quant Capital (Mumbai, India)
มี.ค. 54 - พ.ย. 55
Independent Director, METROCOM Bank in Kazakhstan
2549 - พ.ค. 55
Director, ING Mauritius
2549 - ก.ย. 54
Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
2544 - ม.ค. 53		
Director, ING Asia Private Bank (Singapore)
พ.ย. 51 - พ.ย. 52 		
CEO, Retail and Banking Asia, ING Group (Singapore)
2548 - 2551
CEO, Retail Banking Asia, Global Private Banking & ING Trust,
ING Group (Singapore)
2538 - 2542
Managing Director, JP Morgan Securities Asia Ltd. (Hong Kong)
2536 - 2538
Managing Director, JP Morgan Securities Ltd. (London)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ
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ดร. วิจิตร สุพินิจ
อายุ 71 ปี

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
MA (Economics), Yale University, USA
BA (Economics) (Honors), The University of Manchester, UK
Southend College of Technology, UK
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Director Accreditation Program, Audit Committee Program และ Role of
Chairman Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม
2549 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิวัดแก้วพิจิตร ปราจีนบุรี
2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิป๋วย อึ้งภากรณ์
ประสบการณ์การทำ�งาน
2549 - ม.ค. 56
ประธานกรรมการ บริษัท จีสตีล จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 51 - มิ.ย. 54
ประธานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2549 - 2550		
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด
2548 - 2550
ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - 2550		
ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2546 - 2550		
ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
2546 - 2550		
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - 2550		
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2546 - 2550		
ประธานกรรมการ บริษัท เซทเทรด ดอทคอม จำ�กัด
2546 - 2550		
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมิลี่โนฮาว จำ�กัด
2546 - 2550		
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
2546 - 2549		
กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
2546 - 2549		
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2536 - 2539		
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
2533 - 2539		
ผู้ว่าการและประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
30
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นายราเชนทร์ พจนสุนทร
อายุ 60 ปี

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.20)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
ประธานอนุกรรมการด้านงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
ประสบการณ์การทำ�งาน
2552 - ก.ย.55
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2553 - 2555
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
2550 - ก.ย.55
กรรมการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
2549 – 2552
อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ

6

นางซุย-อิม อึง
อายุ 61 ปี

กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business School, London, UK 	
Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of Singapore
Director Accreditation Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
Sole Director, Chianti Investors Ltd.
ประสบการณ์การทำ�งาน
2548 - 2550
Global Head of Credit Risk Management, ING Direct
2546 - 2550
Head of Issuer Risk Management, ING Group N.V.
2543 - 2546
Asian Head of Credit Risk Management, ING Bank N.V. (Hong Kong)
2540 - 2543
Asian Head of Counterparty Risk, ING Bank N.V. (Hong Kong)
2539 - 2540
Asian Head of Credit Risk Management, ING Barings (Hong Kong)
2535 - 2539
Asian Global Markets Credit Executive, Chase Manhattan Bank
N.V. (Hong Kong)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
32
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
อายุ 54 ปี

กรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
MA (Economics), Northwestern University, USA
B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
Director Certification Program, Financial Statement for Directors และ Role of
Chairman Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงการคลัง
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำ�งาน
2552 - เม.ย.55
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2554		
อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2551 - 2554
ประธานกรรการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2552 - 2553
อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2552 - 2553
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2552 - 2553
กรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
2549 - 2552
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2549 - 2552		
กรรมการ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการกำ�กับการดำ�เนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ์
2551- 2551		
กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2551		
กรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ
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นายวอน นิเจล ริกเตอร์
อายุ 57 ปี

กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
BA (Honors) First Class (Business Studies), London Southbank, UK
Corporate Finance Diploma, London Business School, UK
General Management Program Cedep and Management in International
Banking Cedep, Insead, Fountainbleu, France
Directors Colloquium on Corporate Governance, International Financial
Reporting Standards (IFRS) and its implications on Indian Banking Sector
and Director’s Liabilities and Competition Law, ING Vysya Bank India
Legal Developments in Corporate Governance, Accounting and Finance
Developments, Developments in Directors and Officers Insurance and
Regulator Update – APRA, ING Direct Australia
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ส.ค. 55 - ปัจจุบัน
CEO & Executive Directors, ING Bank (Australia) Limited
ส.ค. 55 - ปัจจุบัน
CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
มี.ค. 55 - ปัจจุบัน
Member of Retail Banking International Management Team and
Member of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
มี.ค. 54 - ปัจจุบัน
Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KF Financial Group
ก.พ. 53 - ปัจจุบัน
Member of Risk Committee, ING Bank (Australia) Limited
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
Non Executive Director, Member of Corporate Governance Committee,
Member of Audit Committee, Member of Board Credit Committee,
Chairman of Risk Management and Review Committee,
ING Vysya Bank Ltd. (India)
2543 - ปัจจุบัน
Member of Management Council, ING Group N.V.
ประสบการณ์การทำ�งาน
ม.ค. 53 - ก.ค. 55
CEO, ING Banking Asia
ก.พ. 49 - เม.ย. 52
Managing Director & CEO, ING Vysya Bank Ltd. (India)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
34
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นายอมร อัศวานันท์
อายุ 64 ปี

กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, Bowling Green State University, Ohio, USA
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Stanford-NUS Executive Program, Stanford University ร่วมกับ National
University of Singapore
Changing Organizational Behavior Program, Wharton School, University of
Pennsylvania, USA
Director Accreditation Program และ CEO Performance Evaluation จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
มิ.ย.52 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2552 – 2556)
กระทรวงการคลัง
มี.ค.49 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน
2546 - 2549
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มหาชน)
2540 - 2548
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ

10

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
อายุ 68 ปี

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK
Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore
Director Certificate Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
พ.ย. 55 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด และบริษัทย่อย 3 แห่งดังนี้
		 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำ�กัด
		 บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จำ�กัด
		 บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำ�กัด
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน
2540 - 2547
Partner, Linklaters LLP., London
2540 - 2546
Managing Partner, บริษัท ลิ้งเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
36
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พลเอก กมล แสนอิสระ
อายุ 64 ปี

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Executive MPA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
Infantry Officer Advance Course and Instructor Course, FT.BENNING, GA, USA
Director Certification Program, Role of Compensation Committee และ Financial
Institutions Governance Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
พ.ย.55 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2554 - ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองทัพไทย
2552 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจำ�กรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
2551 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2551 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2550 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจำ�กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
2550 - ปัจจุบัน
ราชองครักษ์พิเศษ กรมราชองครักษ์
2546 - ปัจจุบัน
นายทหารพิเศษประจำ�กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์
2540 - ปัจจุบัน		
นายทหารพิเศษประจำ�กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ประสบการณ์การทำ�งาน
พ.ค.55 - พ.ย.55
กรรมการตรวจสอบภายใน สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2553 - 2554		
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ กรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
2552 - 2554
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
2551 - 2552
ตุลาการทหารสูงสุด ศาลทหารกรุงเทพฯ
2551 - 2552
ประธานคณะที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย
2550 - 2551
ผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2548 - 2550
ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2539 - 2550
ตุลาการศาลทหารกลาง ศาลทหารกรุงเทพฯ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ
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นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
อายุ 56 ปี

กรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA (Finance and International Business), New York University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
2525 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งาน
2542 - 2550
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
38

คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1

2

1. นายปิติ ตัณฑเกษม

2. นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส์

3. นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง The University of
Nebraska และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA in Banking and Finance, University of
Technology, Sydney, Australia

คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Business Administration, University
of Eastern Michigan, USA

ประสบการณ์ทำ�งาน
2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2548 – 2552
Risk Director, ING DIRECT (UK)
2537 – 2548
Head of Direct Sales and Operations,
ING DIRECT (Australia)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2546 – 2552
Chief Financial Officer,
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)

อายุ 42 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2551 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2550 – 2551
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

อายุ 47 ปี

อายุ 50 ปี

3

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4

5

6

7

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

5. นายยัน ชเคาท์

6. นายเบอร์นาร์ด คุ๊ก

7. นายปพนธ์ มังคละธนะกุล

กรรมการธนาคารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Laws, Katholieke Universiteit
Leuven (KUL), Belgium

คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA in Finance, Oregon State
University, OR, USA

ประสบการณ์ทำ�งาน
2554 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2550 – 2554
Global Head Private Banking Clients,
ING Bank N.V., Amsterdam,
The Netherlands
2547 – 2549
Head of Europe Private Banking and
Deputy Head Global PB, ING Bank
N.V., Luxemburg

ประสบการณ์ทำ�งาน
2554 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและ
ซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน)
2551 – 2554
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจลูกค้า
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก
2547 – 2551
First Vice President, Head of
Small SME and Micro Business
Department, ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด
(มหาชน)

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA in Finance and International
Business, New York University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2551 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2542 – 2550
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
Diploma in Atheneum, The Farel College
Amersfoort, The Netherlands
ประสบการณ์ทำ�งาน
2554 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2552 – 2554
Head of Credit Risk Management,
ING Real Estate, The Hague
2550 – 2552
UK Head of Credit Risk Management,
ING Bank N.V., London, UK
2547 – 2550
Head of Credit Risk Corporate Clients
NL, Amsterdam, The Netherlands

อายุ 52 ปี

อายุ 42 ปี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
40

คณะผู้บริหาร
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพีระ ชินวรรณบุตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ

นายเอกพล ณ สงขลา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทภิบาล

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

นายภารไดย ธีระธาดา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

บริหารด้านการเงิน
นางสาวแวววลัย วัฒนา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน

นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน

นายเดวิด เบนจามิน วอร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน

บริหารด้านปฏิบัติการและบริการ
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโซลูชั่นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางรัตนา ฤกษ์ขุมทรัพย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ

บริหารความเสี่ยง
นางสาวอุทุมพร คุณากร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

นายมาร์ติน อเลน เซอร์ล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดย่อม

นายศรชัย ผ่องสุวรรณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาสินทรัพย์

นางสาวอรนุช ตันติเมธ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

นายแมกซองส์ ลาวาเล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย

นายคอร์เนเลียส เฮนริคัส มาเรีย เดอ รอจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำ�กับการปฏิบัติงาน
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
คณะผู้บริหาร

บริหารลูกค้ารายย่อย
นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา

นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานบริการสาขา

นางกาญจนา โรจวทัญญู

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล

นายลือชา ศุกรเสพย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารช่องทางการบริการ

นางสาวสุวิมล พรศาลนุวัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

นางทามารา แวน เดน แบน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์เงินฝาก,ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม

นางสาวกมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประกัน

บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
นายเอศ ศิริวัลลภ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารผลิตภัณฑ์และการขายสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

นายรังสรรค์ ฐามนกิจประสาท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารช่องทางและระบบสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

บริหารลูกค้าธุรกิจ
นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

นางสาววิภาศิริ ฉันทานุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ - กรุงเทพฯ

นายฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ - ภูมิภาค

นายภูมิชาย ชูสกุลธนะชัย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1

นายอเล็กซานเดอร์นนท์ แลงเฟลด์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2

นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ – ลูกค้าธุรกิจ

นายปิติ กระแสเศียร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 1

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 2

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจทหาร

นายวีระชัย อมรรัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อและธุรกิจการค้าต่างประเทศ

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน

นายจรินทร์ พินธุโสภณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจและตลาดทุน-ตราสารหนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
42

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ลูกคารายยอย

ประธานเจาหนาที่บริหาร
เอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

ธุรกิจสาขา

บริหารลูกคาเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก

สงเสริมการตลาดลูกคาบุคคล

บริหารกลยุทธลูกคาเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ลูกคาธุรกิจ

ลูกคาธุรกิจและ
ลูกคาบรรษัทธุรกิจ

ลูกคาบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ

บริหารชองทางการบริการ

บริหารผลิตภัณฑและการขาย
สินเชื่อเครือขายธุรกิจ

ลูกคาธุรกิจ - กรุงเทพ

ลูกคาบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ 1-2

ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

บริหารชองทางและระบบ
สินเชื่อเครือขายธุรกิจ

ลูกคาธุรกิจ – ภูมิภาค

บริหารพัฒนา
ลูกคาบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ 1-2

ผลิตภัณฑเงินฝาก,
ผลิตภัณฑธุรกรรม
และธุรกิจกองทุนรวม
ธุรกิจประกัน
บริหาร Direct Business
วางแผนธุรกิจและบริหารขอมูล
กลุมลูกคารายยอย
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ลูกคาบรรษัทธุรกิจ 1-2
บริหารการตลาดลูกคาธุรกิจ
ผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ – ลูกคาธุรกิจ
ผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ – ลูกคาบรรษัทธุรกิจ

บริหารลูกคาธุรกิจทหาร
ผลิตภัณฑสินเชื่อ
และธุรกิจการคาตางประเทศ
ธุรกิจตลาดเงิน
บริหารกลยุทธและ
ผลการปฏิบัติงานขาย
ลูกคาธุรกิจ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กลยุทธองคกร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยง
ดานสินเชื่อ

ควบคุมทางการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน

ปฏิบัติการและบริการ

บริหารเงิน

บริการสวนกลาง

ทรัพยากรบุคคล
บรรษัทภิบาล
สื่อสารและภาพลักษณองคกร
ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ

ตรวจสอบ

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อผูบริโภคและ
ธุรกิจขนาดยอม
นโยบายสินเชื่อธุรกิจ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
บริหารโครงการธนาคาร
Lean Six Sigma

พัฒนาสินทรัพย
บริหารความเสี่ยงดานตลาด
บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์
กฎหมาย
บริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการองคกร
กำ�กับการปฏิบัติงาน *
สอบทานความเสี่ยง
* รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
44

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชย์ของไทย
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2556
สำ�หรับในปี 2556 เศรษฐกิจไทยมีโมเมนตัมเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 5.0 ด้วยแรงขับเคลื่อนหลักจากปัจจัยภายในทั้งการลงทุน
และการบริโภคผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังคงดำ�เนินต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็นนโยบายการรับจำ�นำ�ข้าว การปรับค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาททั่วประเทศ
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 การส่งมอบรถยนต์ที่ค้างจากปี 2555 และการ
ทยอยคืนเงินภาษีสรรพสามิตตามโครงการรถยนค์คันแรก คาดว่าจะ
ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดีต่อเนื่องแม้เป็น
อัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนหน้า การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่องตามการลงทุนจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากสะท้อนจาก
ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับอนุมัติจาก BOI ที่เพิ่มขึ้นมาก
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐจะมีบทบาทผลักดันการ
เติบโตมากขึ้นในปีนี้ ตามแผนการลงทุนบริหารจัดการน้ำ�ตามพ.ร.ก.กู้เงิน
วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ที่คาดว่าจะเร่งเบิกจ่ายได้ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท
รวมทั้งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวตามพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้าน
ล้านบาทที่คาดว่าจะเริ่มลงทุนได้บ้างในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่ภาคส่งออก
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.5 จาก
การที่ภาคการผลิตกลับสู่การผลิตระดับปกติ และเศรษฐกิจคู่ค้าหลักทั้ง
สหรัฐฯและจีนมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในภูมิภาค

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555
ปี 2555 เศรษฐกิจไทยสามารถพลิกฟื้นจากอุทกภัยรุนแรงในช่วงปลาย
ปี 2554 กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง โดยกลับมาขยาย
ตัวร้อยละ 6.4 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ในปีก่อนหน้า แรงขับเคลื่อน
สำ�คัญมาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนที่
เพิ่มขึ้นมากทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ สืบเนื่องจากมาตรการฟื้นฟู
ความเสียหายภายหลังน้ำ�ท่วมและความต้องการสะสมในช่วงที่ขาดแคลน
กอปรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อาทิ การปรับค่าแรงขั้นต่ำ�
300 บาท ใน 7 จังหวัดนำ�ร่อง และปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ�ด้วยอัตราร้อยละ 40
ในจังหวัดที่เหลือ การปรับผลตอบแทนข้าราชการ โครงการรถยนต์
คันแรก นโยบายการรับจำ�นำ�ข้าว ได้มีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งของการใช้จ่ายในประเทศ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพที่ขยายตัว
สูงกว่านี้หากไม่ได้รับแรงฉุดจากภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำ�กัด
ของการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปี และการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอัน
เป็นผลจากวิกฤติหนี้ยูโรโซนทวีความรุนแรงขึ้นกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าของ
ไทยที่เป็นตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ทำ�ให้ภาคส่งออกขยายตัว
แผ่วลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 ในปี 2555 เป็นอัตราที่ต่ำ�สุดในรอบทศวรรษ
สำ�หรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ผ่อนคลายลงจากร้อยละ
3.9 ในปีที่แล้วตามราคาน้ำ�มันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งนโยบายดูแลน้ำ�มัน
ขายปลีกของภาครัฐ ซึ่งเอื้อต่อการดำ�เนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย ส่งผล
ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงสองครั้งจากร้อยละ 3.25 ณ สิ้นปี 2554
มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.75 ณ สิ้นปี 2555 สำ�หรับค่าเงินบาทเคลื่อนไหว
ตามการไหลเข้าของเงินทุนซึ่งเป็นผลจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
(Quantitative Easing) ของประเทศเศรษฐกิจหลักที่สำ�คัญได้แก่ มาตรการ
QE3 และ QE4 ของสหรัฐฯ และการปรับเปลี่ยนคาดการณ์ของนักลงทุน
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในแต่ละช่วง โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วง
ไตรมาสแรกและอ่อนค่าลงในไตรมาสสอง ก่อนที่จะแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงครึ่ง
ปีหลัง ทำ�ให้ทั้งปี 2555 เฉลี่ยที่ 31.07 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง
ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554

สำ�หรับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว ตามราคาน้ำ�มัน
ในตลาดโลกที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวสอดคล้องกับฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่
ไม่ได้เป็นอัตราเร่ง ทำ�ให้ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีแนวโน้มทรงตัว
อยู่ที่ร้อยละ 2.75 จนถึงสิ้นปี 2556 ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงเป็นไปในทิศทาง
แข็งค่าตามแรงกดดันจากเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภาคและการขยายตัวใน
เกณฑ์ดีของเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 29.5-30.5 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ

ประมาณการอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของไทย

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2555
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศปี 2555 ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง สินเชื่อเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 14 เป็น 9.8 ล้านล้านบาท ส่วนเงินฝากและสินทรัพย์ขยายตัว
ร้อยละ 27 และร้อยละ 14 เป็น 10.0 และ 14.8 ล้านล้านบาท ตามลำ�ดับ การ
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่สูงขึ้นมากมีสาเหตุหนึ่งมาจากการย้ายจากตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange) หลังทางการออกกฎเกณฑ์ที่ทำ�ให้ตั๋วแลกเงินไม่เป็น
เครื่องมือทางการเงินน่าสนใจอีกต่อไป ส่งผลให้การกู้ยืมผ่านตั๋วแลกเงินลด
ลงร้อยละ 77 เหลือ 3.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ หากประเมินว่าตั๋วแลกเงินทีล่ ดลง
ในปี 2555 นี้ กลับมาเป็นเงินฝากทัง้ หมด อัตราการเติบโตของเงินฝาก
ทีค่ วรจะเป็นจะอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 12 หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณ 9 แสนล้านบาท
ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่มากกว่าระดับ 4-5 แสนล้านบาทต่อปีในช่วง
สามสี่ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันระดมเงินฝากของธนาคาร
ทุกขนาด ที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจและมีความยืดหยุ่นในการฝากถอนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและสภาพคล่องของผู้ฝากมากขึ้น ประกอบกับตามกฎหมาย
แล้ว เพดานคุ้มครองเงินฝากที่ 1 ล้านบาท จะต้องเริ่มบังคับใช้ในเดือน
สิงหาคม 2555 ทำ�ให้ทุกธนาคารต้องพยายามแข่งขันรักษาฐานลูกค้า
เงินฝาก แต่หลังจากที่ทางการมีการเลื่อนกำ�หนดการบังคับใช้ออกไป
การแข่งขันจึงบรรเทาลง ณ สิ้นปี เงินฝากรวมแบ่งเป็นสัดส่วนเงินฝาก
กระแสรายวันและออมทรัพย์ร้อยละ 53 ขณะที่เงินฝากประจำ�มีร้อยละ 47
สำ�หรับการกู้ยืมผ่านหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เป็น 4.2 แสนล้านบาท ทำ�ให้
การระดมเงินผ่านเงินฝากและการกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เป็น 10.8 ล้านบาท
สำ�หรับการเติบโตของหุ้นกู้ที่สูงเนื่องมาจากสถาบันการเงินเร่งออก
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ที่จะเข้มงวดขึ้นสำ�หรับการ
ออกตราสารหนี้ที่จะใช้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III
โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556

ส่วนสินเชื่อที่เติบโตดีต่อเนื่องมีแรงขับหลักจากการปล่อยกู้สินเชื่อบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีอัตราการขยายตัวมากกว่าการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ
ในอัตราร้อยละ 22 และร้อยละ 9 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ขยายตัวร้อยละ 5 และ SME ขยายตัวร้อยละ 12 สินเชื่อบุคคลธรรมดาจึง
มีสัดส่วนต่อสินเชื่อทั้งหมดที่ไม่รวมสินเชื่อตัวกลางทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 34 ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนลดลง
เป็นร้อยละ 30 จากร้อยละ 32 ส่วนสินเชื่อ SME มีสัดส่วนคงที่ที่ร้อยละ 36
อัตราการการเติบโตที่สูงของสินเชื่อส่วนบุคคล มีสาเหตุหลักจากการเพิ่ม
ขึ้นของสินเชื่อรถยนต์ที่เติบโตถึงร้อยละ 34 สินเชื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่
เติบโตร้อยละ 29 และสินเชื่ออาคารชุดที่เติบโตร้อยละ 24 สำ�หรับสินเชื่อแยก
ตามประเภทธุรกิจ พบว่าสินเชื่อเพื่อภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สินเชื่อ
ค้าส่งค้าปลีก และ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และร้อยละ 11
ตามลำ�ดับ โดยสินเชื่อทั้งสามประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนรวมกันประมาณ
ร้อยละ 70 ของสินเชื่อธุรกิจรวม
ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ สิ้นปี 2555 ลดลง 1.2 หมื่นล้านบาทจาก
สิ้นปีก่อนหน้าเป็น 2.5 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับ Gross NPL ratio ที่ลดลง
มาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 2.7 ธุรกิจที่มี NPL ratio อยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 5-6 คือ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ บริการ (โรงแรม ขนส่ง) สำ�หรับ
การผลิตและค้าส่งค้าปลีกอยู่ที่ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.3 ตามลำ�ดับ
ส่วนการบริโภคส่วนบุคคลอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.9

อัตราการเติบโตของสินเชื่อที่มากกว่าอัตราการเติบโตจากการระดมเงิน
ทำ�ให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและการกู้ยืม ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 89.1 จากร้อยละ 86.8 ณ สิ้นปีก่อน ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
ปรับลดลงจากร้อยละ 108.9 เป็นร้อยละ 97.6 ตามเหตุผลเรื่องตั๋วแลกเงิน
ดังกล่าวข้างต้น ส่วนสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ที่ระดับ 1.1
ล้านล้านบาทขณะที่เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 16.3

ในปี 2555 ธนาคารพาณิชย์ทำ�กำ�ไรสุทธิได้ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ส่วน
รายได้จากค่าธรรมเนียมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 16 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 ทั้งนี้ สัดส่วนร้อยละ 82 ของรายได้ค่าธรรมเนียมมาจากสี่
รายการหลักด้วยกัน คือ บัตรพลาสติกและธนาคารอิเล็กทรอนิคส์,
ค่าธรรมเนียม อาทิ การขายประกัน ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ตู้นิรภัย เป็นต้น,
การโอนเงินและ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำ�หรับอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) ทำ�ได้ในระดับร้อยละ 2.7 ทรงตัวจาก
ปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันในตลาดเงินฝากและ ทิศทางดอกเบี้ยขาลง
ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจากร้อยละ 3.25 เป็นร้อยละ 2.75 ณ สิ้น

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: การเติบโตของสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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ปี (กนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ครั้งละ 25 bps เมื่อ 25 ม.ค. และ 17
ต.ค. 55) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
4 แห่งมีการปรับจากปี 2554 ดังนี้ ออมทรัพย์ -12 bps เป็นร้อยละ 0.75,
ประจำ� 3 เดือน -25 bps เป็นร้อยละ 1.60, ประจำ� 12 เดือน -35 bps เป็น
ร้อยละ 2.35, MLR -25 bps เป็นร้อยละ 7.0
แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2556
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 ยังมีทิศทางเติบโตในระดับสูงต่อเนื่อง
โดยมีการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมของภาคเศรษฐกิจจริงและกฎ
ระเบียบที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงรวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะ
ทำ�ให้รูปแบบการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และความสามารถในการทำ�กำ�ไรต้อง
สอดคล้องไปกับปัจจัยดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันในตลาดเงินฝากยังคงมีต่อเนื่อง แม้เพดานการคุ้มครอง
ที่ 50 ล้านบาทจะยังดำ�เนินต่อไปจนถึง 10 สิงหาคม 2558 ก็ตาม
เนื่องจากแหล่งระดมเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อนั้นกลับมาใช้เงินฝากเป็นหลัก
กลยุทธ์ด้านราคาด้วยการนำ�เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดึงดูดและ
ระยะเวลาการรับฝากที่สั้นๆ หรือเงื่อนไขการถอนที่เสริมความคล่องตัว
หรือยืดหยุ่นให้กับผู้ฝากจะทำ�ให้ดึงดูดผู้ฝากเงินง่ายขึ้น ทั้งนี้ เพดาน
การคุ้มครองเงินฝากจะลดลงเหลือ 25 ล้านบาทและ 1 ล้านบาท ตั้งแต่
11 สิงหาคม 2558 และ 11 สิงหาคม 2559 ตามลำ�ดับ
2. ธุรกรรม Trade Finance จะมีบทบาทมากขึ้น ทั้งการอำ�นวยความ
สะดวกและการบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า และรายได้ค่าธรรมเนียม
ที่ธนาคารจะได้รับ เนื่องจากแนวทางของทางการที่จะให้เงินทุนเคลื่อน
ย้ายเข้าและออกในปริมาณที่สมดุลมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการ
ทำ�ธุรกรรมการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น, ปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีและความร่วมมือทางการค้าที่
หลายๆประเทศพยายามทำ�สัญญาระหว่างกัน, และ การทำ�ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่จะช่วยลดผลกระทบต่อการทำ�ธุรกิจจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
3. ระบบสาธารณูปโภคทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
สะดวก ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อผลักดันการทำ�ธุรกรรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น การโอนเงิน ชำ�ระเงิน ให้มีปริมาณมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำ�ธุรกรรมให้กับผู้บริโภค ทำ�ให้ธนาคารต้อง
เสริมความแข็งแกร่งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นโอกาสของธนาคารในการเพิ่มรายได้จาก
การทำ�ธุรกิจให้ตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
4. การบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ต้องสอดคล้องไปกับกฎระเบียบ
ที่เข้มงวดหรืออาจจะเข้มงวดขึ้น เพื่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดย
รวม อาจทำ�ให้การทำ�ธุรกรรมบางอย่างถูกจำ�กัด เช่น การกำ�หนด
เพดานวงเงินการปล่อยสินเชื่อรายใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ย ทำ�ให้ธนาคารต้องปรับกลยุทธ์ อาทิ ต้องเปลี่ยนการปล่อย
สินเชื่อรายใหญ่ไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดมเงินจากตลาดโดยตรง
แทน, กระจายสินเชื่อไปยังรายกลาง เล็ก และ ย่อย มากขึ้น ซึ่งต้องมี
ระบบการควบคุมคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้นด้วย เป็นต้น

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: รายได้ค่าธรรมเนียม และ โครงสร้าง
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของไทย

5. การแข่งขันของธนาคารต่างประเทศที่จะทะยอยเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาด
การเงินไทย ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะสอง ซึ่งธปท.
พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตในปีนี้และจะเริ่มประกอบ
ธุรกิจในปี 2557 จะเป็นตัวกระตุ้นให้เตรียมการรับการแข่งขันในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ที่จะมีความหลากหลายมากขึ้น
โดยภาพรวม ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการทำ�ธุรกิจเพื่อ
ล้อไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
เช่น การสร้างความสะดวกและลดค่าธรรมเนียมในการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ให้
กับลูกค้า นอกจากนั้น ต้องให้ความสำ�คัญกับลูกค้าขนาดกลางลงไปจนถึง
รายย่อยมากขึ้นทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝาก เพราะจะช่วยกระจายความเสี่ยง
ในการบริหารงานแก่ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่จะมีการกระจายประเภท
ธุรกิจ, การกระจายลูกค้าตามความต้องการเงินทุนจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้
ที่เห็นโอกาสในการทำ�หรือขยายธุรกิจไปตามพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่ตัวเมืองมาก
ขึ้นตามแรงงานที่ย้ายถิ่นกลับ หรือการค้าพรมแดน อีกทั้งการสนใจไปลงทุน
ในต่างประเทศมากขึ้นของลูกค้า และการสร้างฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งควบคู่
ไปกับการขยายตัวของสินเชื่อ และเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่
ต้องลดลงเหลือ 25 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทในที่สุด เป็นต้น
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คําอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงิน
บทสรุปผู้บริหาร
ผลประกอบการปี 2555 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการดำ�เนินงานของธนาคารทหารไทย โดยธนาคารและบริษัทย่อย
สามารถทำ�กำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลักได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
จำ�นวน 10,445 ล้านบาท ธนาคารจึงถือโอกาสปิดความเสี่ยงสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิม (remaining legacy NPL) โดยการขาย
สินเชื่อด้อยคุณภาพ เพื่อเร่งการลดลงของปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้และตั้งสำ�รองพิเศษ ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.10 (งบการเงินรวม) และร้อยละ 3.75 (งบการเงิน
เฉพาะ) ขณะที่อัตราส่วนสำ�รองฯต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มเป็น
ร้อยละ 118 (งบการเงินเฉพาะ) ส่วนฐานะเงินกองทุนก็ยังคงแข็งแกร่ง
ด้วยการดำ�รงเงินกองทุนรวมที่ร้อยละ 18.2 และการดำ�รงกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่ร้อยละ 11.1
ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานหลักก่อนหัก
สำ�รองสูงสุดในประวัติการดำ�เนินงานที่ 10,445 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม
จากการดำ�เนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
จากทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมถึงผลจากการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายที่ดี โดยค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานขยายตัวเพียงร้อยละ
4.6 ทำ�ให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้น และด้วยผลกำ�ไรจาก
การดำ�เนินงานที่แข็งแกร่ง ธนาคารจึงใช้โอกาสดำ�เนินการ ดังนี้
1. เร่งการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยการขายสินเชื่อด้อย
คุณภาพจำ�นวน 5,676 ล้านบาท ซึ่งเมื่อประกอบกับความพยายาม
ในการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารที่ทำ�ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลด
ลงแล้วประมาณ 2 พันล้านบาท ปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพจึงลดลง
ทั้งหมดถึง 7,725 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.9 จากปีก่อน มาอยู่ที่
22,103 ล้านบาท และส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ เดือน
ธันวาคม 2555 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.10 (งบการเงินรวม) และร้อยละ
3.75 (งบการเงินเฉพาะ)
ตาราง 1 : กำ�ไรสุทธิ (งบการเงินรวม)

ภายหลังจากการตั้งสำ�รองพิเศษดังกล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยมีผล
กำ�ไรสุทธิที่ 1,605 ล้านบาท ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์และบริหาร
ความเสี่ยงได้ช่วยจำ�กัดความเสี่ยงขาลงในอนาคตและสนับสนุนให้ธนาคาร
สามารถมุ่งขยายธุรกิจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
ในขณะเดียวกัน พื้นฐานการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในทุกส่วนก็พัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี ส่วนประกอบสำ�คัญของการพัฒนานี้มา
จากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (Net interest margin) ที่ปรับตัวขึ้น โดยใน
ปี 2555 ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 32 bps มาอยู่ที่ร้อยละ 2.73 จาก
ร้อยละ 2.41 ในปี 2554 จากอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น
รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดี การที่ส่วนต่างรายได้
ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมๆกับการขยายตัวของสินเชื่อคุณภาพ ทำ�ให้
รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.9 ในปี 2555
สำ�หรับรายได้ที่มิใช่รายได้ดอกเบี้ย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากปี
ก่อนหน้า การปรับตัวดีขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 จากปีก่อน รวมถึงเป็นผลจากกำ�ไรจาก
การขายสินทรัพย์ ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เติบโตได้ดี มี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์
Bancassurance และกองทุนรวม รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการให้สินเชื่อ โดยหากหักผลกำ�ไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ยจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 10

ตาราง 2: ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
และต้นทุนเงินฝาก
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนเงินฝาก

กำ�ไรสุทธิ: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)
ล้านบาท
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2. ตั้งสำ�รองพิเศษจำ�นวน 5,286 ล้านบาท เพิ่มเติมจากการตั้งสำ�รอง
จากการดำ�เนินงานปกติจำ�นวน 3,465 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วน
สำ�รองฯต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (งบการเงินรวม) อยู่ที่ร้อยละ 112.8
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.9 จาก ณ 31 ธันวาคม 2554 สำ�หรับ
อัตราส่วนสำ�รองฯต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (งบการเงินเฉพาะ) อยู่ที่
ร้อยละ 118.1

6.0%
5.0%
4.0%
3.0%

4,009
3,202

2.0%
1,605

4.46%

4.98%

3.48%
2.05%
1.07%

2.41%

2.73%

1.54%

1.66%

ปี 2554

ปี 2555

1.0%
0.0%

ปี 2553
หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2553
หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ตาราง 3: รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ล้านบาท
7,000

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายจ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

6,000
5,000
4,000

4,676

3,732

3,360

3,000

ปี 2553

ปี 2554

1,894

6,570

1,710

0

5,442

4,801

1,000

1,440

2,000

ปี 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ในส่วนของเงินรับฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จาก ณ สิ้นปี 2554 การเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลจากผลิตภัณฑ์เงินฝากบัญชี TMB No Fixed และ
ผลิตภัณฑ์ ME by TMB และในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่ คือ TMB One Bank One Account ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำ�ธุรกรรม ที่ช่วยตอกย้ำ�เป้าหมายของธนาคารในการให้
บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีเลิศ (Transactional Banking Excellance)
ซึ่งการที่ธนาคารมุ่งความเป็นเลิศทางบริการธุรกรรมทางการเงินนี้ช่วยให้

ธนาคารสามารถลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ได้ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารปรับลดลง
ในด้านของสินเชื่อ ยอดสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ
13.9 จาก ณ สิ้นปี 2554 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของสินเชื่อคุณภาพ โดยยอดสินเชื่อคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะ
เติบโตถึงร้อยละ 17.1 จาก ณ สิ้นปี 2554 การเติบโตนี้เป็นผลมาจาก
การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ SME (ขยายตัวร้อยละ 42) ตามมาด้วย
สินเชื่อเพื่อรายย่อย (ขยายตัวร้อยละ 9) และสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจขนาด
ใหญ่ (ขยายตัวร้อยละ 7) การที่สินเชื่อที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงขยายตัวได้
อย่างแข็งแกร่งนำ�ไปสู่การปรับตัวดีขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อรวม
โดยเพิ่มจากร้อยละ 4.46 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.98 ในปี 2555
และจากการที่สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงถึงร้อยละ 25.9 ในปีที่ผ่านมา
ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อคุณภาพ แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังคงดำ�รงสภาพคล่องอยู่ใน
ระดับที่ดี ซึ่งสะท้อนในอัตราส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวมที่ร้อยละ 91.2
สำ�หรับฐานะเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ของธนาคารก็ยังคงแข็งแกร่ง
โดยอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ส่วนการดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.1
โดยธนาคารยังคงดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำ�หนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำ�หนด
ให้ธนาคารพาณิชย์ดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำ�กว่า
ร้อยละ 8.50 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 4.25 ตามลำ�ดับ

ตาราง 4: งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ย
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกำ�ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ปี 2555

ปี 2554

เปลี่ยนแปลง เปลีย่ นแปลงร้อยละ

30,678
13,613
17,065
6,570
1,894
4,676
2,951
7,628
24,692
14,275
8,751
1,667
36
1,631
1,053
2,684

26,148
11,912
14,235
5,442
1,710
3,732
2,850
6,581
20,817
13,641
3,104
4,072
40
4,032
142
4,174

4,530
1,701
2,829
1,128
184
945
101
1,046
3,875
634
5,647
-2,405
-4
-2,401
911
-1,490

17.3%
14.3%
19.9%
20.7%
10.7%
25.3%
3.6%
15.9%
18.6%
4.6%
181.9%
-59.1%
-10.6%
-59.5%
639.3%
-35.7%

1,605

4,009

-2,404

-60.0%

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
50

บทวิเคราะห์ผลประกอบการ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรวมอยู่ที่ 30,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำ�นวน
4,530 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.3 ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการขยายตัวของปริมาณสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยของเงินให้
สินเชื่อซึ่งอยู่ที่ 24,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,016 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6
จากการขยายตัวของสินเชื่อคุณภาพ

ปริมาณเงินออมทรัพย์และเผื่อเรียก โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจากเงินรับฝากมีจำ�นวน 7,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,089
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 ขณะที่ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน จำ�นวน 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 534 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 78.9 ซึ่งมาจากอัตราดอกเบี้ยและปริมาณของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินที่สูงขึ้น

ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 13,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,701
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 เทียบกับปี 2554 การเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาดและฐานเงินรับฝากที่ขยายตัวขึ้น ทั้งนี้
ฐานเงินฝากที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนหลักจากเงินฝากลูกค้ารายย่อยจาก
ผลิตภัณฑ์ “TMB No Fixed” หรือบัญชีเงินฝากไม่ประจำ� ขณะที่ผลิตภัณฑ์
เงินฝาก “TMB One Bank One Account” สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ ช่วยเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 17,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 2,830 ล้านบาท
หรือร้อยละ 19.9 จากปี 2554 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากปริมาณเงินให้
สินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากปริมาณเงินให้สินเชื่อจากธุรกิจขนาดย่อมและ
ขนาดเล็ก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปีก่อน) สำ�หรับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
ของปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.73 จากร้อยละ 2.41 ในปี 2554 จาก
อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นและการจัดการต้นทุนทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพของธนาคาร

ตาราง 5: รายได้และค่าใช้จ่ายค่าดอกเบี้ย

ตาราง 6: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ล้านบาท
35,000
30,000
25,000

0

ปี 2553

26,148

5,000

7,833

18,249

10,000

ปี 2554
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30,678

14,235

10,416

11,912

15,000

17,065

13,613

20,000

ปี 2555

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (แกนซ้าย)
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (แกนขวา)
ล้านบาท
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2.73%

3%

2.41%
2.05%

10,416

ปี 2553

2%
14,235

ปี 2554

17,065
1%

ปี 2555

0%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ตาราง 7: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ปี 2555

ปี 2554

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
อื่นๆ

30,678
2,488
323
2,994
24,495
378
13,613
7,883
1,210
2,214
2,290
9
7

26,148
2,766
87
2,815
20,479
0
11,912
6,794
676
1,749
2,693
0
0

4,530
-279
235
179
4,016
378
1,701
1,089
534
465
-402
9
7

17.3%
-10.1%
268.9%
6.4%
19.6%
N/A
14.3%
16.0%
78.9%
26.6%
-14.9%
N/A
N/A

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

17,065

14,235

2,829

19.9%

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

เปลี่ยนแปลง เปลีย่ นแปลงร้อยละ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ตาราง 8: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2555

ปี 2554

เปลี่ยนแปลง เปลีย่ นแปลงร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ำ�ประกัน
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
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341
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1,128
29
1,099
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945
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-2
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20.7%
9.3%
21.4%
10.7%
25.3%
-10.4%
N/A
-18.6%
178.7%
-57.2%
26.2%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

7,628

6,581

1,046

15.9%

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

รายได้ที่มิใช่รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2555 มีจำ�นวน 7,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน
1,047 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 เทียบกับปี 2554 การเพิ่มขึ้นเป็นผลจาก
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 และกำ�ไรสุทธิจาก
การขายสินทรัพย์ โดยหากหักผลกำ�ไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ยจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10

ในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอยู่ที่ 7,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 392 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 ตามการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน
จำ�นวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม การเติบโต
ของรายได้ที่สูงกว่าการขยายตัวของค่าใช้จ่าย ทำ�ให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 56.5 จากร้อยละ 63.2 ในปี 2554

ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำ�นวน 4,676 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจำ�นวน 944 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.3 สาเหตุหลักมาจากรายได้
ค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์
Bancassurance และกองทุนรวม ส่วนกำ�ไรจากการขายสินทรัพย์ จำ�นวน
686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 440 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากกำ�ไรจากการ
ขายอาคารสาขาสีลม

สำ�รองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2555 จากผลของการที่ธนาคารดำ�เนินการปิดความเสี่ยงสินเชื่อด้อย
คุณภาพที่มีมาแต่เดิม (Cleaning up the remaining legacy NPL) โดย
เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานเงินสำ�รองโดยตั้งสำ�รองพิเศษจำ�นวน 5,286
ล้านบาท เพิ่มเติมจากสำ�รองจากการดำ�เนินธุรกิจปกติจำ�นวน 3,465 ล้าน
บาท ธนาคารจึงมีการตั้งสำ�รองรวมจำ�นวน 8,751 ล้านบาท เป็นผลให้
อัตราส่วนสำ�รองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นและคุณภาพสินทรัพย์
ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำ�นวน 14,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 634 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.6 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
พนักงาน และการเพิ่มขึ้นของค่าภาษีอากรตามปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดย
ตาราง 9: ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินอื่น
สำ�รองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กลับรายการ)
สำ�รองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่นๆ
หมายเหตุ : งบการเงินรวม

ปี 2555

ปี 2554
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0
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6,825
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0
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39
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392
4
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0
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133
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5.7%
13.2%
-6.5%
19.6%
N/A
-25.6%
465.6%
N/A
339.8%
-0.4%

14,275

13,641

634

4.6%

เปลี่ยนแปลง เปลีย่ นแปลงร้อยละ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
52

สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ
712,147 ล้านบาท ลดลง 6,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากการลดลงของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน, เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ในขณะที่เงินให้สินเชื่อ
คุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อมีสัดส่วนที่มากที่สุดใน
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.8 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้รวม
ตาราง 10: โครงสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
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ตาราง 11: โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามประเภทของลูกค้า
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ปี 2553

14.4%

12.9%

ปี 2554

ปี 2555

ทั้งนี้ ในปี 2555 สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SME) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นประมาณ 42,000 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.1 จากปี 2554 โดยส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อเพื่อ
เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Finance) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งเติบโต
ในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ในขณะที่สินเชื่อราย
ย่อยเติบโตประมาณ 5,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากปีก่อน โดยมา
จากสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกันและบัตรเครดิต ส่วนสินเชื่อสำ�หรับ
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตร้อยละ 6.2 จากปี 2554
สำ�หรับโครงสร้างสินเชื่อ แบ่งตามประเภทลูกค้าได้แก่ สินเชื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และสินเชื่อ
สำ�หรับลูกค้ารายย่อย คิดเป็นร้อยละ 48.3, 33.4 และ 18.3 ของสินเชื่อรวม
ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ หากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินให้กู้ยืมที่มี
กำ�หนดระยะเวลาและตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี และสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจต่างประเทศ และสินเชื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 55.5, 23.6, 15.8
และ 5.0 ของสินเชื่อรวม ตามลำ�ดับ
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ธนาคารได้แบ่งกลุ่มลูกค้าดังต่อไปนี้
(1) สินเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถึง สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าที่มีรายได้ต่อปีรวม ตั้งแต่
500 ล้านบาทขึ้นไป
(2) สินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง สินเชื่อซึ่งให้แก่
ลูกค้าที่มี รายได้ต่อปีรวมน้อยกว่า 500 ล้านบาท
(3) สินเชื่อกลุ่มธุรกิจรายย่อย หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดา
ตาราง 12: โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามประเภทสินเชื่อ
เงินให้กู้, ยืม
อื่นๆ

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินเชื่อ
รวม จำ�นวน 452,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 55,123 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.9 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วน
ใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อคุณภาพ (Performing Loans) ในขณะ
ที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans) ลดลงจำ�นวนมาก ใน
ส่วนของสินเชื่อคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555
อยู่ที่ 430,614 ล้านบาท ขยายตัว 62,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 จาก
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 โดยส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อให้กับลูกค้าในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

9.4%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะ
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ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
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ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะ

คุณภาพสินทรัพย์: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
สินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทจัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้น
สงสัยจะสูญ จำ�นวน 22,103 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 7,725 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในขณะที่
สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร (งบการเงินเฉพาะ) มีจำ�นวน 20,155
ล้านบาท ลดลง 7,316 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.6 จาก ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2554
ในการดำ�เนินการปิดความเสี่ยงสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิม
(Cleaning up the remaining legacy NPL) ของปี 2555 ธนาคารได้
ใช้โอกาสที่ภาวะเศรษฐกิจเอื้ออำ�นวยเร่งอัตราการลดลงของสินเชื่อด้อย
คุณภาพ โดยการขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด
(บสก.) เป็นจำ�นวน 5,676 ล้านบาท เมื่อรวมกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของธนาคารที่ทำ�ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงประมาณ 2,000 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ตาราง 13: สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ตาราง 15: สินทรัพย์รอการขาย

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (แกนซ้าย)
สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (แกนขวา)
ล้านบาท
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ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อยได้ลดลงรวมเป็นจำ�นวน
7,725 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.9 จากปี 2554 เหลือจำ�นวน 22,103 ล้าน
บาท ทำ�ให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของธนาคารและ
บริษัทย่อย ณ ธันวาคม 2555 ลดลงเหลือร้อยละ 4.10 จาก ร้อยละ 5.67
ณ เดือนธันวาคม 2554 ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพเฉพาะ
ของธนาคารลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3.75 จาก ร้อยละ 5.24 ณ เดือนธันวาคม
2554 นอกเหนือจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพแล้ว ธนาคารยังทำ�การ
เพิ่มคุณภาพของสินทรัพย์และลดความเสี่ยงในอนาคต โดยการตั้งสำ�รอง
พิเศษจำ�นวน 5,286 ล้านบาท เพิ่มจากสำ�รองจากการดำ�เนินงานปกติ
จำ�นวน 3,465 ล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและ
บริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สูญและสงสัยจะสูญและการปรับปรุงมูลค่าจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จำ�นวน 24,923 ล้านบาท และมีอัตราส่วนสำ�รองฯ
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 112.8 จากร้อยละ 72.9 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และเป็นร้อยละ 118.1 จากร้อยละ 74.8 ตามงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกันกับธนาคารคู่แข่งในไทย
ในส่วนของทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำ�นวน
2,151 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 1,489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 จาก
31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการ
ขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของธนาคาร
ตาราง 14: อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม *อัตราส่วนเฉพาะธนาคาร
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สัดส่วนทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวม (แกนขวา)

ปี 2555

การจัดหาเงินทุนและสภาพคล่อง
การจัดหาเงินทุน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
หนี้สินรวม จำ�นวน 658,478 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจำ�นวน 7,884 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.20 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องมาจากการ
ลดลงของเงินกู้ยืม ขณะที่เงินรับฝากยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เงินรับฝากมีจำ�นวน 496,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 43,842 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 9.7 จาก สิ้นเดือนธันวาคม 2554 โดยการการเพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่มาจาก “บัญชีเงินฝากไม่ประจำ�” หรือ “TMB No Fixed Account”
และบัญชีเงินฝากไม่ประจำ� “ME by TMB” โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ปี 2555
ธนาคารได้เสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำ�หรับเงินฝากที่เพิ่มขึ้นของบัญชีเงิน
ฝาก “TMB No Fixed” และ “ME by TMB” ทั้งนี้ เงินฝากกระแสรายวัน
และออมทรัพย์มีการขยายตัวเนื่องจากการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ “One Bank
One Account” ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่มุ่งไปสู่ธนาคาร
ที่เป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน ในขณะที่เงินฝากประจำ�สูงกว่า 12 เดือน
ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554
สภาพคล่อง: ธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องด้วย
การมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำ�เป็นสัดส่วนที่สูง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง
(ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินลงทุนระยะสั้น)
คิดเป็นร้อยละ 24.3 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นเงินสดร้อยละ
2.0 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 13.5 และเงินลงทุน
ระยะสั้น ร้อยละ 8.8 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและพันธบัตรรัฐบาล สำ�หรับสัดส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝาก อยู่ที่ร้อยละ 91.2 ณ สิ้นปี 2555

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
54

ตาราง 16: สัดส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม มีจำ�นวน
53,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,387 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 จาก ณ
เดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นในรอบปี

สัดส่วนของสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวม
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ธนาคารดำ�รงฐานะเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II เพิ่มขึ้นจากปี 2555
โดยอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ถือเป็นระดับที่สูงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ ส่วน
การดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 11.1 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 จะเห็นได้ว่าธนาคารยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกองทุน
ของธนาคารที่สูงกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำ�หนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ
8.50 และเป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 4.25 ตามลำ�ดับ
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หมายเหตุ : งบการเงินรวม
ตาราง 17: ความเพียงพอของเงินกองทุนรวมและหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเพียงพอของเงินกองทุนรวม
เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนรวมของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตาราง 18: ความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่1 และหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นที่ 1
เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์

2555

2554

ระยะยาว: ตราสารหนี้
ระยะสั้น : เงินฝาก/ตราสารหนี้
Stand-Alone Credit Profile (SACP)*
แนวโน้ม

BB+
B
bb
Positive

BB+
B
bb
Positive

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

A+
A
BBB+
Stable

A+
A
BBB+
Stable

สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
Viability Rating**
เครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ� (Supporting Rating Floor)
เครดิตสนับสนุน (Support)
แนวโน้ม

BBBF3
BB+
bbbBB+
3
Stable

BBBF3
BB+
bbbBB+
3
Stable

ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
แนวโน้ม

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

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

มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส
ระยะยาว: เงินฝาก
ระยะสั้น: เงินฝาก/ตราสารหนี้
แนวโน้ม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BFSR)
แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน (BFSR)
ทริสเรทติ้ง
ภายในประเทศ
ระยะยาว:
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนนับเป็นกองทุนชั้นที่ 1
แนวโน้ม
ฟิทช์ เรทติ้งส์

ที่มา: บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หมายเหตุ: * ยกเลิกการใช้ อันดับเครดิตความแข็งแกร่งของธนาคาร และเปลี่ยนมาใช้ SACP แทนในปี 2554
		 **ยกเลิกการใช้ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และเปลี่ยนมาใช้ Viability Rating ในปี 2554

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
56

กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็น “ธนาคารไทยชั้นนำ�
มาตรฐานระดับโลก”

•
•
•
•

เป็นธนาคารชั้นนำ�ที่มีความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่ยั่งยืน
ให้ความสำ�คัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
ปลูกฝังวัฒนธรรมการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ตระหนักถึงประโยชน์ของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ 5 ประการ
มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

ทีเอ็มบีมุ่งเน้นความสำ�คัญในการสร้างความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน (รวมถึงความเข้าใจ
ในระหว่างกลุ่มลูกค้า) ซึ่งจะทำ�ให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมที่ดีและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า

เพิ่มจำ�นวนเงินฝากที่มีคุณภาพ ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำ�นวนเงินฝากที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริหารต้นทุนเงินฝากให้ใกล้เคียงกับธนาคารชั้นนำ�ที่เป็นคู่แข่ง
การเพิ่มจำ�นวนเงินฝากคุณภาพจะช่วยให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้า ขณะเดียวกันเงินฝากที่มีคุณภาพยัง
สามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ ได้ในภายหลังซึ่งทำ�ให้ธนาคารมีผลกำ�ไรที่ยั่งยืน
สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรม ทีเอ็มบีให้ความสำ�คัญกับธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากเป็นสิ่งที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านธนาคารของลูกค้า
ทางการเงิน
ทั้งหมด และยังช่วยให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
การมองเห็นการทำ�ธุรกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้นจะช่วยให้ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น และ
มีต้นทุนในการกู้ยืม (Funding cost) ลดลง
สำ�หรับทีเอ็มบี ความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงินยังหมายถึงการให้บริการลูกค้าด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
ใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมที่สุด

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายกำ�ไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเป้าหมายที่จะบรรลุอัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2557
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้มุ่งเน้นเพิ่มจำ�นวนลูกค้าในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้ว
(risk-adjusted return) ทีด่ กี ว่า อาทิเช่น กลุม่ SME พร้อมกับบริหารสภาพคล่องในเชิงรุกและเพิม่ ส่วนแบ่งการใช้จา่ ยเงิน
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Share of Wallet) โดยการ cross-selling และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่
ลูกค้าปัจจุบัน

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ้น ธนาคารจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานทั้งทางด้านรูปแบบของการประกอบธุรกิจ
(Business Model) และกระบวนการทำ�งาน (Operational Process)
ทุกภาคส่วนของธนาคารมีส่วนสำ�คัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานผ่านโครงการ Lean Organization และ
Lean Six Sigma
สนับสนุนโดยแบรนด์ของธนาคาร
แบรนด์ของธนาคารทหารไทย
“Make THE Difference”

สร้างรากฐานแบรนด์ DNA ของธนาคาร 4 ประการคือ:
“จริงใจ”- นำ�เสนอและให้บริการทางการเงินที่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก
“ง่าย ใช้งานได้จริง”- ทำ�ให้การใช้บริการทางการเงินต่างๆ ของธนาคารเป็นเรื่องง่ายสำ�หรับลูกค้า
“ฉลาด รู้จริง”- เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีเพื่อสามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการทางการเงินที่
แท้จริงของลูกค้า
“ถามตัวเองเสมอว่าทำ�ไมจะเป็นไปไม่ได้”- เราท้าทายบรรทัดฐานเดิมๆของตลาด ด้วยโซลูชั่นทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่และมีความสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างแท้จริง

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ธนาคารไทยชั้นนำ�
มาตราฐานระดับโลก

มีความเข้าในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

เพิ่มจำ�นวนเงินฝากที่มีคุณภาพ

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

ลูกค้ารายย่อยที่มีการทำ�ธุรกรรม
ทางการเงินอย่างสม่ำ�เสมอ2 (Mn)

ส่วนแบ่งทางการตลาดสำ�หรับ
บัญชี CASA3 (%)
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สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางการเงิน

ใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมที่สุด

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การเติบโตของการทำ�ธุรกรรม
ของลูกค้ารายย่อย (%)

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ/สินเชื่อ (%)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ต่อรายได้รวม (%)
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ไมรวมรายการพิเศษ (1-time items) ในป 2555, กําไรสุทธิอยูที่ 6,300 ลานบาท หรือ ROE
รอยละ 11.8 กําไรสุทธิตามรายงานอยูที่ 1,605 ลานบาทหรือ ROE รอยละ 3.0
จํานวนลูกคาที่มีคุณภาพและมีการเคลื่อนไหวบัญชีขึ้นอยูกับธุรกรรมรายเดือน, ยอดเฉลี่ยเงินฝาก
และการใชผลิตภัณฑอื่นๆ
เพื่อการเปรียบเทียบที่เปนธรรมตอขอมูลตลาด CASA ของธนาคารจะประกอบดวย
บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย บัญชีเงินฝากไมประจําดอกเบี้ยสูงและ บัญชี ME

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
58

โครงการ Transformation ของทีเอ็มบี
เพื่อให้ธนาคารทหารไทยเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการ
ทำ�งานที่มีประสิทธิภาพสูง ธนาคารทหารไทยได้ดำ�เนินการตามโครงการ
Transformation Program ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ
โดยโครงการนี้จะส่งผลดีต่อธนาคารในทุกๆ ด้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือ
ผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมไทยโดยรวม

ระยะ

1

การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
2551 – 2552

2

การขยานฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ
2553 – 2554

3

เพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2555 – 2556

4

สร้างความแตกต่างและก้าวเข้า
สู่ธุรกิจใหม่ๆ 2557 เป็นต้นไป

จุดเด่นหลัก

สถานะ

• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การปรับปรุงขั้นตอนการทำ�งานครบวงจร
• การปรับเปลี่ยนด้านการบริหาร

•		คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
•		บรรลุควอไทล์สูงสุดในด้านความผูกพันของพนักงาน

ทรัพยากรบุคคล

• การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
• การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหาร

เสร็จสมบูรณ์

ต่อองค์กร

ความเสี่ยง

• การขยายฐานลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย
• การเป็นเลิศทางด้านบริการและการดำ�เนินงาน
• การให้บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมที่

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี
• การพัฒนาคุณภาพช่องทางบริการ
• การสร้างแบรนด์ธนาคารทหารไทยให้แข็งแรงขึ้น

เสร็จสมบูรณ์
•		การเพิ่มฐานลูกค้าประสบความสำ�เร็จจากการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
•		การปรับปรุงและย้ายสาขาให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า
•		การเปิดตัวแนวคิด Make THE Difference

• การดำ�เนินการ cross-selling กับลูกค้าปัจจุบนั เป็นไปตามแผน
•		นำ�เสนอผลิตภัณฑ์Transactional banking ที่ตรงกับ
ในทุกกลุ่มลูกค้า
• การเป็นเลิศทางด้าน Transactional banking
ความต้องการของลูกค้า
• การมีช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ •		กำ�ลังดำ�เนินการ cross-selling
•		กำ�ลังดำ�เนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้มี
เป็นเลิศที่สุด
• การมีคณ
ุ ภาพสินทรัพย์ทด่ี ขี น้ึ (โดยมีสดั ส่วนด้าน
ผลตอบแทนหลังจากหักค่าความเสี่ยงสูงสุด
SME และสินเชือ่ ไม่มหี ลักประกันทีเ่ พิม่ มากขึน้ )

• การสร้างคุณค่าทีน่ �ำ เสนอต่อลูกค้า (Customer
Value Proposition) และประสบการณ์ของ
แบรนด์ (Branded Experience)

• เป็น Transactional bank ที่ดีที่สุดใน

ประเทศไทย
• สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่

เป้าหมายของธนาคาร:

• เป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

เลือกใช้บริการ โดยให้บริการทางธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดผ่านระบบ
ซัพพลายเชนโซลูชั่นและบริการ Trade finance
• เป็นธนาคารคู่ค้าที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ดังนั้น เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งการ
ใช้เงินของลูกค้า (Share of Wallet) กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น โดยนำ�
เสนอผลิตภัณฑ์ การบริการและช่องทางต่างๆ ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้า
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย:

• การสร้างความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับซัพพลายเชน
ระดับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงระดับลูกค้าแต่ละราย

• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากในการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ที่ทำ�เป็นประจำ� เพื่อให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนและลดความต้องการ
สินเชื่อลง
• พัฒนาระบบซัพพลายเชนโซลูชั่นเพื่อช่วยให้ลูกค้ารายใหญ่ เครือข่าย
ตัวแทนจำ�หน่าย และคู่ค้าของลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการได้

ภาพรวมในปี 2555
ตามกลยุทธ์ของธนาคาร สิ่งที่ธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่มุ่งเน้นก็คือ การเพิ่ม
บัญชีสำ�หรับทำ�ธุรกรรม (Transactional Accounts) โดยทำ�ความเข้าใจ
ลูกค้าและนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริการ Trade Finance เป็นบริการ
หนึ่งที่ธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่ของธนาคารได้ให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นๆ
เนื่องจากธุรกรรมการค้า (Trade Transactions) มีบทบาทสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินงานประจำ�วันของบริษัทไทยหลายแห่ง ทั้งนี้ ในปี 2555 ธนาคารได้
บรรลุเป้าหมายสำ�คัญคือ การมีปริมาณ Trade Finance มากกว่า 1
ล้านล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตถึง 8 เท่าจากปี 2552 และเป็น
หลักฐานที่บ่งชี้ว่าทีเอ็มบีกำ�ลังกลายเป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรม
ที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่หลายต่อหลายแห่งเลือกใช้บริการ โดยความ
สำ�เร็จดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการมีระบบ Trade Finance ที่เข้มแข็งและ
ผลิตภัณฑ์ Trade on demand ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ซัพพลายเชนโซลูชั่นคือ ผลิตภัณฑ์/บริการธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ ทีเอ็มบีเป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆ ที่นำ�เอา
ระบบซัพพลายเชนโซลูชน่ั เข้ามาสูต่ ลาดประเทศไทย และในปี 2555 จำ�นวน
ห่วงโซ่คู่ค้าของลูกค้ารายใหญ่ (Sponsor-linked chains) เพิ่มมากขึ้นเป็น
24 สาย โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงที่เพิ่มเข้ามาคือได้แก่ บริษัทบิ๊กซีและ
บริษัทอีซูซุ ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการนี้ของธนาคาร เช่น บริษัทปตท.
บริษัทปูนซีเมนต์ ไทย บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ รวมทั้งตัวแทนจำ�หน่ายและ
ผู้จัดหาอีกประมาณ 800 ราย ล้วนได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพ
ที่เพิ่มขึ้น
ปี 2555 เป็นปีที่ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่องในตระกูลผลิตภัณฑ์ “ทีเอ็มบี วันแบงก์ (TMB One Bank)” ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการทำ�ธุรกรรมกับ
ธนาคารและส่งเสริมให้ลูกค้าทำ�ธุรกรรมผ่านธนาคารทีเอ็มบีเพิ่มขึ้น โดย
ผลิตภัณฑ์ “ทีเอ็มบี วันแอคเคานท์” (TMB One Account) จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่มีธุรกรรมการโอนเงินต่าง
ภูมิภาคและต่างธนาคารซึ่งส่วนมากจะมีค่าธรรมเนียมที่สูง นอกจากนี้ ยัง
มีผลิตภัณฑ์ “วันเดย์ (One Day)” ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มี
บัญชีทีเอ็มบีโอดี (TMB OD Account) โดยเมื่อลูกค้าฝากเช็คที่สาขาของที
เอ็มบีในวันใดก็จะได้รับเงินในวันเดียวกันนั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วยเพิ่ม
จำ�นวนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบัญชีหมุนเวียน (Operating Account)
กับธนาคารให้มากขึ้นในปี 2555 ในขณะที่คุณภาพของเงินฝากดีขึ้น โดยที่
ร้อยละ 70 ของปริมาณเงินฝากนั้นล้วนมาจากบัญชีหมุนเวียน (ทั้งบัญชี
ออมทรัพย์และกระแสรายวัน)
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพของ
สินเชื่อ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้ว (Risk-adjusted
return) ได้กลายมาเป็นดัชนีหลักที่ธนาคารใช้ติดตามตรวจสอบความ
สำ�เร็จของการดำ�เนินงาน Concentration Risk (ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การให้สินเชื่อขนาดใหญ่แก่ผู้กู้น้อยราย) ของธนาคารลดลงควบคู่กับ
การเพิ่มขึ้นของการกระจายตัวของสินเชื่อในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector
Diversification) เป็นผลมาจากการที่ธนาคารมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของ
สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยรวมแล้วการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทเอกชน
เติบโตประมาณร้อยละ 12 ในปี 2555
จากการพัฒนา TMB Business Portal ทำ�ให้ลูกค้าได้มีช่องทางการทำ�
ธุรกรรมแบบใหม่และปลอดภัยที่ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา
นอกจากจะผสานประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนและการบริหาร
เงินสด (Cash Management) เข้าไว้ด้วยกันแล้ว บริการ TMB Business
Portal นี้ยังนำ�วิถีนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการทางการเงินเพื่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่าง
สะดวกสบาย และสามารถขอเบิกใช้สินเชื่อและแจ้งชำ�ระเงินแบบออนไลน์ ได้
ในการเตรียมพร้อมรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) นั้น ทีเอ็มบีเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่จะต้องให้อำ�นาจกับลูกค้า
ในการทำ�ธุรกรรมระหว่างประเทศ จากฐานเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกของ ING
และตัวแทนธนาคารในปัจจุบัน ทีเอ็มบียังได้เพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้การสนับสนุนครอบคลุมประเทศสำ�คัญๆ ในกลุ่ม AEC โดยในปี 2555
ทีเอ็มบีได้ลงนามในสัญญาเพื่อจัดตั้งหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับธนาคาร
BCEL ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำ�ในประเทศลาว และในปี 2556 ทีเอ็มบีได้
วางแผนที่จะขยายหุ้นส่วนทางธุรกิจไปยังธนาคารในประเทศสำ�คัญๆ ใน
กลุ่ม AEC อีกด้วย
แผนงานสำ�หรับปี 2556
เพิ่มส่วนแบ่งการใช้เงิน (Share of Wallet) ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและ
มุง่ เน้นเพิม่ อัตราผลตอบแทนทีป่ รับค่าความเสีย่ ง (Risk-Adjusted Return)
โดยการ:
•		เพิ่มส่วนแบ่งการใช้เงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดย
เพิ่มปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศและ FX ผ่านนวัตกรรม
การบริการทางด้านการเงินและธนาคารแบบครบวงจรที่ไร้ขอบเขต
(Seamless banking solutions) และการให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ
•		เพิ่มเงินฝากที่มีคุณภาพและบัญชีธุรกรรมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์
“วันแบงก์” และผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือก
•		เพิ่มจำ�นวนสินเชื่อในลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความคล่องตัวด้าน
เงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ “One Working Capital”
•		เพิ่มจำ�นวนผู้ค้ารายใหญ่ (Supply Chain Sponsors) ซึ่งจะทำ�ให้
ธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ซัพพลายเชนโซลูชั่นให้กับบริษัทคู่ค้า
ของผู้ค้ารายใหญ่เหล่านั้น โดยเฉพาะคู่ค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมายของธนาคาร:

• เป็นธนาคารชั้นนำ�ด้าน SME ของประเทศ โดยเป็นเลิศด้านการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าและระบบซัพพลายเชนโซลูชั่น

• เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า SME โดยเป็น
ธนาคารที่เข้าใจถึงความต้องการและสามารถขจัดปัญหายุ่งยากใน
การทำ�ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า

การรอคอยในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ สำ�หรับลูกค้าที่ประสบภาวะต้องการ
เงินฉุกเฉิน ผลิตภัณฑ์เงินกู้ด่วน (Quick Loan) เป็นสินเชื่อพร้อมใช้ (Oncall) เพิ่มจากวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยลูกค้าสามารถรับเงินสดภายใน
3 วันทำ�การ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำ�เสนอ Growth Credit ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้วงเงินสินเชื่อล่วงหน้าแก่ลูกค้า (Pre-scored Credit)
ที่มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจและต้องการสินเชื่อเพิ่มเติม สำ�หรับสินเชื่อ
ทั้งสองประเภทนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าเดิม ลูกค้าไม่จำ�เป็นต้องเสนอเอกสาร
เพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้นธนาคารยังคงมุ่งมั่นเน้นให้บริการซัพพลายเชน
โซลูชั่น และแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น OD Clean for Buyer, Supplier
Financing และ Supply Chain Card แก่ลูกค้า

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• ปรับปรุงความเข้าใจเรื่องความต้องการของลูกค้าทั้งด้านการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินและด้านสินเชื่อในทุกๆช่วงวงจรธุรกิจ (Business
Life Cycle) นับตั้งแต่ช่วงระยะเริ่มต้น จนกระทั่งธุรกิจเติบโตและขยาย
กิจการ
• ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีกว่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วย
Make THE Difference ให้กับธุรกิจของลูกค้า สร้างความสะดวกสบาย
และตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างเพียงพอ
• ให้บริการทางการเงินที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้
แก่ลูกค้าซัพพลายเชน ทั้งธุรกิจต้นน้ำ� (Upstream) และธุรกิจปลายน้ำ�
(Downstream)

เพื่อให้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น ในปี 2555 ทีเอ็มบีได้บุกเบิกตลาด SME
อีกครั้งด้วยบริการดูแลความสัมพันธ์พิเศษแบบรายบุคคล (Personal
Relationship Manager) รูปแบบศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
(Relationship Management Center – RMC) ตั้งขึ้นเพื่อสร้าง/บริหาร
จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการลูกค้า
SME ในระดับเดียวกับที่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ได้รับ ผลจากการให้บริการ
ดังกล่าวช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้า (Customer Attrition Rate)
ลงจากร้อยละ 6 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 2 ในปี 2555

ภาพรวมในปี 2555
ทีเอ็มบีทุ่มเททำ�งานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นธนาคารที่ลูกค้า SME เลือกใช้
บริการโดยเล็งเห็นความสำ�คัญว่าธุรกิจ SME มีส่วนสำ�คัญอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจและยังเป็นธุรกิจหลักของประเทศ

แผนงานสำ�หรับปี 2556
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการในการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
อย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของลูกค้า
• ปรับปรุงช่องทางการทำ�ธุรกรรมทั้งสาขา, ATM, ADM และโทรศัพท์
เคลื่อนที่/อินเตอร์เน็ต
• ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
• นำ�เสนอซัพพลายเชนโซลูชั่น ในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ธุรกิจลูกค้าและคู่ค้าโดยรวมในทุกๆ ช่วงวงจรธุรกิจ

ทีเอ็มบีตระหนักถึงความสำ�คัญที่ธุรกิจต่างๆ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน ในการนี้ธนาคารจึงมุ่งมั่นบริการลูกค้าให้ได้
รับการบริการธุรกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพผ่าน 2 ปัจจัย คือ ความ
สะดวกสบายในการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน (Convenience) และการตอบ
สนองความความต้องการทางการเงินอย่างพอเพียง (Sufficiency) ด้วย
แนวคิดผลิตภัณฑ์ “One Bank” ที่เปิดตัวสู่ตลาดต้นปี 2555 ปัจจุบัน
ทีเอ็มบีสามารถให้บริการแบบ One-stop Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำ�
ธุรกรรมทั้งหมดโดยมาที่ธนาคารเพียงแห่งเดียว
ผลิตภัณฑ์ One Bank One Account เป็นบัญชีหมุนเวียนซึ่งช่วยให้ลูกค้า
ธุรกิจสามารถฝากเงินเข้าและถอนเงินออกจากบัญชีนี้ไม่ว่าเงินจะมาจาก
บัญชีใดก็ตาม (รวมถึงธุรกรรมต่างธนาคารและธุรกรรมข้ามเขต) โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะได้รับบริการธุรกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และยังมีสภาพคล่องทั้งกระแสเงินสดและเงินออมมากขึ้น ณ ปลาย
ปี 2555 ธนาคารมีลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่นี้แล้ว 8,300 บัญชี โดยผลิตภัณฑ์
One Bank One Account ช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่และส่งเสริมลูกค้าเดิมใน
การทำ�ธุรกรรมกับทีเอ็มบีมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์ One Bank One Day สู่ตลาด ซึ่ง
ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอกับขั้นตอนการเคลียร์ริ่งเช็ค บัญชี One
Bank One Day จะเชื่อมโยงกับบัญชี OD ของธนาคารและบัญชี One
Account with OD ลูกค้าสามารถนำ�ฝากเช็คที่ที่สาขาใดก็ ได้และจะได้รับ
เงินในวันเดียวกัน ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลากับการรอคคอย ช่วยเสริม
สภาพคล่องและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
ทีเอ็มบียังคงสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ SME โดยเป็นธนาคารที่พร้อมให้การ
สนับสนุนเงินทุนและความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างเพียงพอ
(Always Sufficient Funds) และในปี 2555 ธนาคารยังดำ�เนินการเชิงรุกใน
การลดระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลากับ

ในส่วนของตัวเลขสินเชื่อ SME เติบโตร้อยละ 40 สูงกว่าตลาดซึ่งอัตรา
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8 ส่งผลให้ธนาคารได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
7.5 เป็นร้อยละ 8.5 รายได้ค่าธรรมเนียมรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นทำ�ให้
รายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

เป้าหมายของธนาคาร:

• เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับลูกค้า
• สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขจัดความยุ่งยาก
ในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทุกอาชีพและทุกระดับ
รายได้
• ให้การบริการธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกด้วยราคาที่เหมาะสมเพื่อให้
ได้มาซึ่งลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
• เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงตามความต้องการของลูกค้า
ในเวลาที่เหมาะสมผ่านระบบการบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign
Management)
• ให้บริการที่เป็นเลิศ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงบริการของธนาคารได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอย
และมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมในปี 2555
สืบเนื่องจากผลสำ�เร็จในปีที่ผ่านมา ธุรกิจลูกค้ารายย่อยยังคงมุ่งขยาย
ฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ผลสำ�เร็จนี้เป็นผลมาจากการที่ธนาคารมีความ
เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้าง
นวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รับ
การตอบสนองมาก่อน
เงินฝากลูกค้ารายย่อยยังคงเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของธนาคาร โดย
เป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของเงินฝากซึ่งช่วยให้ธนาคารมีฐานเงินฝากที่มั่นคง
อย่างไรก็ดี ลูกค้าเงินฝากรายย่อยก็ยังคงขาดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการเงินของตน โดยมักถูกจำ�กัดทางเลือกระหว่างการฝากเงินไว้ในบัญชี
ออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำ�หรือในบัญชีเงินฝากประจำ�ที่ดอกเบี้ยสูงแต่ขาด
สภาพคล่อง ดังนั้น กลางปี 2554 ทีเอ็มบีจึงได้แนะนำ�บัญชีเงินฝากไม่ประจำ�
“No-fixed Savings” แก่ลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมๆและ
ให้ดอกเบี้ยสูง โดยลูกค้ายังคงสามารถเข้าถึงเงินฝากของตนได้ทุกเมื่อที่
ต้องการ ในปลายปี 2555 มีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากไม่ประจำ�แล้ว
กว่า 1,000,000 บัญชี คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของฐานเงินฝากลูกค้าราย
ย่อยทั้งหมด
จากความสำ�เร็จดังกล่าว ธนาคารจึงได้ออกบริการทางการเงินฝากเพื่อ
ออม “Send 2 Save” ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการบริหาร
จัดการสภาพคล่อง ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเงินได้สะดวกขึ้นและ
ได้รับดอกเบี้ยทั้งจากบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ (To Use) และเพื่อออม (To Save)
บริการทางการเงินนี้ให้อำ�นาจลูกค้าในการระบุจำ�นวนเงินสูงสุดที่ต้องการ
คงไว้ในบัญชีออมทรัพย์ จากนั้นระบบจะคอยตรวจสอบ หากมียอดคงเหลือ
ในบัญชีเกินกว่าที่ลูกค้ากำ�หนด ระบบจะทำ�การหักยอดเงินที่เกินและโอน
อัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ� “No-fixed” ซึ่งให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย
ที่สูงกว่า
ตามที่ทีเอ็มบีมุ่งเน้นทางด้านการให้บริการการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
(Transactional Banking) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารจึงเป็นผู้นำ�
ในการแนะนำ�ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นนวัตกรรมการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ใหม่ๆให้แก่ลูกค้ารายย่อย เช่น บัญชีกระแสรายวันฟรีค่าธรรมเนียม “No
Fee” บริการ “No-slip” และบริการแจ้งเตือน “Beep & Bill” ในปี 2555
ธนาคารได้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์บํญชีธุรกรรมทำ�ฟรี “Free Flow” ซึ่งช่วย
ให้ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมการเงินประจำ�วันได้โดยไม่ต้องรู้สึกรำ�คาญใจ

กับค่าธรรมเนียมที่เคยต้องจ่าย มีเพียงเงื่อนไขง่ายๆ คือ ลูกค้าสามารถทำ�
ธุรกรรมได้ถึง 10 ครั้งผ่านทางตู้ ATM ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ
และโฟนแบงก์กิ้ง โดยเพียงแต่ฝากเงินเข้าบัญชีจำ�นวน 15,000 บาท เดือน
ละครั้ง ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้ราว
1,800 บาทต่อปีโดยประมาณ
การมีช่องทางธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกเป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งใน
การทำ�ธุรกรรมของลูกค้า ทีต่ ง้ั สาขาจึงต้องอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ล่ี กู ค้าเดินทางมา
ได้สะดวก ดังนั้นในปี 2555 ธนาคารจึงได้ดำ�เนินการเปิดสาขาใหม่ 21
สาขา และปรับปรุงสาขาอีก 101 แห่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อ
ธนาคารดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการย้ายตู้ ATM 150 ตู้ไปยังพื้นที่ที่ตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและติดตั้งตู้ ADM ใหม่อีก 80 ตู้ในพื้นที่ที่
มีความต้องการใช้งานสูง ในส่วนการพัฒนาช่องทางบริการ E-channel
ธนาคารดำ�เนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
(Mobile banking) และทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) ที่ครบวงจร
ตามจำ�นวนของลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์ Smart-phone ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น
และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อรูปแบบการดำ�เนินชีวิตลูกค้า
ณ สิ้นปี 2555 จำ�นวนลูกค้าที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเป็น 2,100,000
บัญชี ซึ่งเป็นเสมือนตัวชี้วัดความพยายามของธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ประโยชน์หลักจากการมีความสัมพันธ์ที่สม่ำ�เสมอกับลูกค้าคือ ธนาคาร
สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าจากพฤติกรรมการทำ�ธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงคิดค้นพัฒนาเครื่องมือที่ช่วย
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Propensity to Buy) ทำ�ให้ธนาคาร
สามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
สำ�หรับการปล่อยกู้สินเชื่อผู้บริโภค ธนาคารยังคงเน้นสินเชื่อปลอดหลัก
ประกัน ในปี 2555 ฐานสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (สินเชื่อส่วนบุคคลและเครดิต
การ์ด) เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 45 สูงกว่าปี 2554 หรือเป็นจำ�นวนรวม
กว่า 20,000 ล้านบาท
แผนงานสำ�หรับปี 2556
• ขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพต่อเนื่องจากการให้บริการในการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเลิศ
• ขยายเงินฝากที่มีคุณภาพประมาณร้อยละ 12-15 ผ่านนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
• เพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้าจากการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้า ณ ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารทหารไทย
การบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
ทหารไทย เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน ธนาคารได้ผนวกการบริหารความเสีย่ งเข้ากับการ
ดำ�เนินธุรกรรมประจำ�วันและการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทน ผ่านการกำ�กับดูแลความเสีย่ ง
ที่เข้มงวด และการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้
พนักงานใส่ใจต่อความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และ
ใช้กลยุทธ์ในการปรับลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกำ�กับดูแลเที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่าอำ�นาจในการรับความเสี่ยง
ได้ถูกกระจายจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการและ
สภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อสภาวะการณ์

โครงสร้างการกำ�กับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะพิจารณาสินเชื่อ
คณะปรับปรุงคุณภาพ
สินเชื่อ 1
คณะปรับปรุงคุณภาพ
สินเชื่อ 2

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ
ธนาคาร และได้กระจายอำ�นาจในการทบทวนและกำ�กับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงให้อำ�นาจในการอนุมัติกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการดำ�เนินงาน ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงต่างๆ ให้กับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ได้แก่ :
คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง: ซึ่งสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในการกำ�กับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กรอบการดำ�เนินงาน
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ: มีหน้าที่สนับสนุนคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการธนาคาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านความเสี่ยง

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน

สินเชื่อผู้บริโภคและ
ธุรกิจขนาดย่อม
นโยบายสินเชื่อธุรกิจ
พัฒนาสินทรัพย์
บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
บริหารความเสี่ยงสินเชื่อกลยุทธ์
กฎหมาย
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กร
กำ�กับการปฏิบัติงาน*
* รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

สอบทานความเสี่ยง

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน: สนับสนุนคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และและหนี้สิน และการ
บริหารเงิน
ทั้งนี้ สายงานธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงของตนเองภายใต้กรอบการดำ�เนินงานที่กำ�หนด
สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้การดูแลของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (ซึ่งเป็นสมาชิกของ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหน้าที่
กำ�กับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำ�การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
มาใช้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
จะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
ธนาคาร อันเป็นผลมาจากผู้กู้และ/หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
พันธะทางการเงินหรือเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงไว้ ความเสีย่ งด้านเครดิตส่วนใหญ่
เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น
การค้ำ�ประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตเพือ่ สร้างผลตอบแทน
ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำ�เนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ความสำ�คัญ
และมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกำ�กับดูแลด้าน
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง
รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit
Assessment & Origination) รวมถึงเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง
เช่น risk rating model, Application Scorecard และ Behavior
Scorecard จัดทำ�และปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และ แนวทางในการ
วัด และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นใน
การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่แข็งแกร่งภายใน
ธนาคาร ผ่านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงาน
ของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็นไปตามหลักการป้องกัน 3
ลำ�ดับในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit
risk management framework) ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ของธนาคาร ดังนี้
• ผูบ้ ริหารในสายงานธุรกิจเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมความเสีย่ ง
ด้านสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสายงาน ( 1st line of defense)

• สายงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ( 2nd line of defense)

ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ the 1st line
of defense ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระจาก
ผู้บริหารและพนักงานที่ให้สินเชื่อ

• สายงานตรวจสอบ เป็น the 3rd line of defense มีหน้าที่ให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ปัจจัยเสี่ยงด้านสินเชื่อ
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสำ�คัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง หนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้
ตามข้อตกลง ซึ่งอาจส่งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณีเมื่อไม่
สามารถชำ�ระเงินต้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการทำ�กำ�ไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะ
ของลูกหนี้และหรือคู่สัญญาอย่างสม่ำ�เสมอทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับ
portfolio ในส่วนของหลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับในการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management ): เจ้าหน้าที่
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ( Relationship Managers) ติดตามดูแล
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เป็นรายลูกค้า และฝ่ายข้อมูลบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการตัดสินใจด้านสินเชื่อ สนับสนุนข้อมูลในระดับ portfolio ในส่วน
ของสินเชื่อรายย่อย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกค้าในรูปแบบ Portfolio
Management ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อหนี้ที่มีปัญหา โดยกำ�หนดให้มี
การทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพบ่อยครัง้ ยิง่ ขึน้ จัดให้
มีระบบ Early Warning system เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเป็นหนี้ที่มี
คุณภาพดี แต่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยต่างๆซึ่งอาจส่งผล
ต่อคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ
คณะกรรมการแก้ ไขหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งจะให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเงื่อนไข
ในการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่าง
เพียงพอสำ�หรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำ�หนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ตั้งสำ�รองส่วนเกินเพื่อรองรับ
ส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดี ( loss incurred but
not yet recognized) โดยคำ�นวณจากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัด
ชำ�ระหนี้ (probability of default) ของลูกหนี้ในแต่ละระดับความเสี่ยง
ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (exposure at default) ตามประเภทของ
สินเชื่อ และความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (loss given default)
ตามประเภทหลักประกัน
การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่น ซึ่งมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น การตกต่ำ�ของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่วนที่ค้ำ�ประกันโดย
อสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่
อนุมัติไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลทำ�ให้ธนาคาร
ต้องตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของ
มูลค่าหลักประกันโดยจัดทำ�นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อกำ�หนดแนวทางและ
มาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันขึ้น
กับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญอย่างหนึ่ง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารบริหารและติดตามดูแล
การกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้
รายใหญ่ โดยธนาคารได้กำ�หนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้ง
ในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้า เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มี
การกระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการกำ�หนดเพดาน
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ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสำ�หรับลูกหนี้รายใหญ่รวมผู้เกี่ยวข้อง ตามระดับ
ความเสี่ยงไว้ด้วย ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร

defense risk governance model) และสอดคล้องกับแนวทาง COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission)

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านชื่อเสียง (Reputational
Risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้
กระบวนการทางธุรกิจดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยลดต้นทุนด้าน
ปฏิบัติการ ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้
จากการดำ�เนินงานเป็นค่าตัวแทนในการคำ�นวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ธนาคารได้กำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำ�หรับความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอกาสและ
ผลกระทบ) โดยกำ�หนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคาร
ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่
ยอมรับได้นั้น ธนาคารจะกำ�หนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับ
ความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารดำ�เนินการโดยผ่าน
โครงสร้างการกำ�กับดูแลซึ่งมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบ
ระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคาร
ได้มอบอำ�นาจให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk Management Committee) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ทำ�หน้าที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารและบริษัทในเครือ
และดำ�เนินการให้มั่นใจว่าการจัดการกับความเสี่ยงได้รับการดำ�เนินการโดย
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จัดตั้งบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (Corporate
Operational Risk Management) ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในภาพรวม โดยมีหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทำ�หน้าที่ดูแล
ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกระทำ�ที่ไม่ได้รบั อนุมตั ิ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณ์วิกฤติ ความเสี่ยงจากการทุจริต
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง ธนาคารได้
แต่งตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Unit
Operational Risk Manager: UORM) ไว้ในแต่ละสายงานธุรกิจและสายงาน
สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการทำ�งานของ UORM
หน่วยงานตรวจสอบทำ�หน้าที่เป็น “แนวป้องกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสาย
งานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุม
ภายในซึ่งดำ�เนินการโดยแนวป้องกันชั้นที่หนึ่งและสอง ได้รับการออกแบบ
อย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทำ�ธุรกิจของธนาคารอย่าง
มีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบจะให้คำ�แนะนำ�ที่เฉพาะ
เจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม
ธนาคารได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยกำ�หนด
ให้มีการระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน
การวิเคราะห์และควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการดำ�เนินงานดังกล่าว
ครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแล
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรปู แบบ
การกำ�กับดูแลความเสี่ยงด้วยหลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับ (3 lines of

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำ�นโยบาย มาตรฐานขั้นต่ำ� และแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งครอบคลุม
ถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่
สำ�คัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control
Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk
Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident
Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ใช้ใน
การระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่สำ�คัญรวมถึงการพิจารณา
แผนการจัดการความเสี่ยง ธนาคารยังได้กำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ที่สำ�คัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า
ให้กับผู้บริหารเพื่อดำ�เนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการตรวจหา แก้ ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และเก็บข้อมูลความเสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและ
ตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และจุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยง
ที่มีในธนาคาร
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการข้างต้น
ธนาคารยังได้ออกเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไกการลดความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่สำ�คัญเพิ่มเติม ได้แก่ กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) การ
ติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking)
นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก /
การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing
Risk Management) และแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและ
แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารได้ก�ำ หนดแนวทางการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกใหม่และ
ทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Approval Process:
PSAP) ทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการทีธ่ นาคารเสนอมีการระบุ
และจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการควบคุมทีจ่ �ำ เป็นอย่างเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดงั กล่าว
ให้ด�ำ เนินการภายใต้ระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้
ธนาคารได้น�ำ ระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง
(Action Tracking System) มาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตาม
และการบริหารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และ
จากวิธีการอื่น (Non-audit Item) ได้รับการปรับปรุงแก้ ไขจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ธนาคารได้กำ�หนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้
บริการภายนอก / การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing
/ Insourcing Risk Management) เพื่อกำ�หนดหลักการและมาตรฐานใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(BCP / DRP) ซึ่งกำ�หนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง หน่วยงานบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจภายใต้
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง
ประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงิน
ของธนาคารนั้น บริษัทลูกได้นำ�กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
นโยบาย และมาตรฐานขั้นต่ำ�ของธนาคารไปปรับใช้ มีการกำ�หนด
โครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ และได้มีการจัดทำ�แผนงานเพื่อนำ�เครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่
สำ�คัญ และการจัดทำ�แผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้ต่อไป
การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายต่อรายได้ที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบ
ด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน
ในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางสำ�หรับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาด หน่วยงานธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาดจะดำ�เนินการภายใต้มาตรฐานที่ได้กำ�หนดในนโยบาย
ดังกล่าว ในขณะที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระทำ�หน้าที่
ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยตั้งเพดานความเสี่ยงภายใต้
กรอบความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยสรุปความเสี่ยงด้านตลาดที่สำ�คัญมีดังนี้
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง
ความเสียหายต่อรายได้และ/หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดจาก
ฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้าและ/หรือบัญชีเพื่อ
การธนาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากมูลค่าที่ลดลง
เนื่องจากการแปลงมูลค่าเงินตราต่างประเทศของฐานะที่ถืออยู่ รวมทั้งการ
ขาดทุนจากธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศหรือการแปลงมูลค่าจากเงิน
สกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศใน
บัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นผู้กำ�หนด
กรอบงานในการวัดความเสี่ยง ซึ่งกำ�หนดขึ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยง
อันเกิดจากผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิให้เกิน
กว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรืออัตราผลตอบแทนของพอร์ต
โฟลิโอเพื่อการค้าที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร โดยมีการ
กำ�หนดเพดานความเสี่ยงดังนี้
1. Delta Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาใช้
สิทธิต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีที่เป็นฐานะอนุพันธ์ประเภท

options
2. Gamma Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ delta ต่อราคา
ของสินทรัพย์อ้างอิง
3. Vega Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลัก
ทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอกับค่าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง
4. เพดานความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Limit)
– หมายถึง มูลค่าขั้นต้น (มูลค่ารวมของฐานะซื้อและขายของแต่ละสกุล)
และมูลค่าสุทธิ (ส่วนต่างสุทธิของฐานะซื้อและขาย) สำ�หรับฐานะอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล
ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการทำ�ธุรกรรมด้านการค้าและบริหาร
จัดการพอร์ตโฟลิโอภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำ�หนดนี้ เพื่อให้เกิดผล
ตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สินมีหน้าที่ทบทวนวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์และผลการดำ�เนินงาน โดย
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำ�หนดไว้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของธนาคาร การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้
ดำ�เนินการตามกรอบนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกำ�หนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ยในด้านต่าง ๆ เช่น ขอบเขตความเสี่ยงของรายได้ และขอบเขตความ
เสี่ยงของมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้
สินได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็น ผู้ควบคุมดูแลการ
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ภายในโครงสร้างและขอบเขต
เพดานความเสี่ยงที่กำ�หนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การปรับสมดุลระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สิน หรือการกำ�หนดระดับความแตกต่าง (Mismatch) ของ
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร รวม
ทั้งการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของ
ธนาคาร
ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำ�นวน 17,065
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 2,829 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี
2554 โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากการดำ�เนิน
งานของธนาคาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 68 ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่ของธนาคารและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตามอัตรา
ตลาดคิดเป็นร้อยละ 65 ของเงินให้สินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำ�หรับ
การดำ�เนินงาน จนทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ คณกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability Management
Committee-ALCO) มีหน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้
ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำ�เนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและใน
ภาวะวิกฤติทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ และสามารถดำ�รงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขัน้ ต่�ำ
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่งต้องอยู่ภายในกรอบความ
เสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกำ�หนดให้มีการทบทวน
นโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติเป็นประจำ� หรืออาจมีการทบทวนเป็นกรณีพิเศษ
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หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
บริหารสภาพคล่องตามนโยบายหรือแผนงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสร้างขององค์กร กฎเกณฑ์ของทางการ
และสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร แต่ละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
แยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม โดยมีธุรกิจตลาดเงิน (Capital
Markets) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้
บริหารเงินยังทำ�หน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรายงานการ
บริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วน
บริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ทำ�หน้าที่ ระบุ
ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจำ�เป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารฯมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและ
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
ในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้เร็ว หรือสามารถใช้เป็นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 82.0, 10.9, 1.2 และ 6.0 ตามลำ�ดับ
โดยส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนที่สำ�คัญของธนาคารมาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น
ซึ่งธนาคารยังคงมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนจากเงินฝากอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่น่าพอใจ
อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้ฝากเงิน อย่างไรก็ตาม
ธนาคารยังให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดย
รักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง และติดตามระดับความเสี่ยงเป็นรายวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมทั้งกำ�หนดขอบเขตสำ�หรับตัวบ่งชี้ระดับ
ความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการดำ�เนินการต่าง ๆ เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำ�แผนการ
บริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำ�เนินการหาก
มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเกิดภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง (Early Warning
Indicator)
การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบที่ควบคุม
ธนาคารและการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญของธนาคารเกิด
จากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกำ�หนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและหนังสือเวียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคารที่สำ�คัญในส่วน
ของเกณฑ์ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT)
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ให้ธนาคารมีความเข้มงวดในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT และมีความพร้อมในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย นอกจากนี้ ยังมีการประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence, CDD)
กำ�หนดให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและหลักฐานการแสดงตน
และกำ�หนดหลักการในการทำ� CDD ลูกค้าปกติและลูกค้าจร รวมถึงการจัด

เก็บข้อมูลผู้ทำ�ธุรกรรมการโอนเงินหรือชำ�ระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์เมื่อมี
มูลค่าตามที่กำ�หนด
ในส่วนของประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ประกาศเพิ่มในปี 2555
มีการกำ�หนดคุณสมบัติผู้แนะนำ�การลงทุนที่ติดต่อชักชวนให้คำ�แนะนำ�หรือ
วางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสามารถ
สอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตแต่ละประเภท เช่น ตราสารหนี้ กองทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น สำ�หรับการออกและเสนอขายตราสารต้อง
มีการจัดทำ� “สรุปข้อมูลสำ�คัญของตราสาร (Fact Sheet)” เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลสาระสำ�คัญของตราสาร ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำ�คัญของ
ตราสาร ทั้งนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ต้องแจก
Fact Sheet ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลไปพร้อมกับการ
แจกใบจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
สำ�นักงานกลต.ได้ออกเกณฑ์ให้ผู้ค้าและผู้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ต้อง
ดำ�เนินการให้ผู้ลงทุนรายย่อยจัดทำ� Suitability test ตั้งแต่ 1 ก.ค 55
เป็นต้นไป โดย Suitability test ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี เพื่อให้ผู้จัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า
ธปท.ยังได้ออกเกณฑ์การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารใน
ต่างประเทศและอนุพันธ์โดยเพิ่มประเภทตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ออกและจำ�หน่ายทั้งในต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงตราสารหนี้สกุล
เงินตราต่างประเทศที่ออกและจำ�หน่ายในประเทศ พร้อมกับเพิ่มประเภท
ผู้ลงทุนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัท
จดทะเบียน ฯ) ให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศภายในวงเงิน 50
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ธปท.ออกแนวนโยบายการกำ�กับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้าน
หลักทรัพย์และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำ�หนดมาตรการในการกำ�กับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และ
ประกันภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำ�นึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
ซึ่งกำ�หนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ต้องแสดงความแตกต่างให้ชัดเจน
ระหว่างผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนหรือประกัน กับผลิตภัณฑ์เงินฝาก หรือต้อง
แยกเคาน์เตอร์ในการขายหน่วยลงทุน หรือประกัน ออกจากเคาน์เตอร์ฝาก
ถอนเงินฝาก เป็นต้น
เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ กำ�กับการปฏิบัติงานได้จัดให้มีเครื่องมือต่างๆ เช่น รายการ
กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ (Compliance Chart) รวมทั้งมีการให้คำ�ปรึกษาแก่
หน่วยงานต่างๆ และสรุปเวียนแจ้งกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง (Compliance
Update) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การรายงานและการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยรวมถึงมี การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ(Operational Risk Management Committee : ORC)
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นต้น นอกจากนี้
ได้การจัดอบรมในเรื่องต่างๆสำ�หรับเจ้าหน้าที่กำ�กับการปฏิบัติงานและเจ้า
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การนำ�กลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรือไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ธนาคารได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็น “ธนาคารไทยชั้นนำ� มาตรฐาน
ระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้างองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” พร้อม
กับการดำ�เนินกลยุทธ์การใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นตัวนำ� (Deposit-Led
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญ

Strategy) และการมุ่งเป็นธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีเลิศ
(Transactional Banking Excellence) เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำ�หรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดทำ�แผนกลยุทธ์ 5 ปีซึ่งกำ�หนดทิศทางการ
ดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ตลาดด้านเงินฝาก ธนาคารจะมี
การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธุ์นี้ให้ทันสมัยตามสิ่งแวดล้อมและตลาดในรายปี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการตกผลึกกลยุทธ์ที่มี
ความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการดำ�เนินงานและควบคุม
เชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มกี ารประชุมระหว่างผูบ้ ริหารและหน่วยงาน
ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมกับ
การเสนอแนวทางแก้ ไขหากไม่สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ และได้เริ่มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
risk dashboard) เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและตระหนักถึงสถานะ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดทำ�การประเมินผลตนเอง (Control
Self Assessment) ในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นรายปี
โดยรวมแล้วธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ การ
จัดองค์กรและอัตรากำ�ลัง การดำ�เนินโครงการต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการ
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของธนาคาร
และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ำ�เสมอ
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บรรษัทภิบาลและ
โครงสร้างการจัดการ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ( “ธนาคาร”) ได้ดำ�เนินกิจการโดยยึด
หลักปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานในระดับสูง ซึง่ หมายถึง
การที่ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงกล่าวได้ว่าแนวการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนแก่ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติ “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ
ธนาคาร” ซึ่งได้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้บุคลากรของธนาคารทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน พึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลและติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ มีการทบทวน และปรับปรุง ให้เหมาะสม
เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้การนำ�ไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง
ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ดี ว้ ยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการมีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ทจ่ี ะพัฒนาการกำ�กับ
ดูแลกิจการของธนาคารให้ดยี ง่ิ ขึน้ ซึง่ จากผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั จดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (สถาบัน
IOD) ในปี 2555 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ผลคะแนนอยูใ่ นระดับ
“ดีเลิศ” (Excellent) อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ธนาคารได้น�ำ นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ขี องธนาคารรวมทัง้ หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับ
บริษทั จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปใช้
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องในรอบปี 2555 ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ธนาคารได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน และยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ
ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ และ
การดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่อย บุคคลธรรมดา รวมถึงสถาบันด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ภายในเวลาที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลา
ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี (31 ธันวาคม) และหาก
มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเงือ่ นไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
ธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ วาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ธนาคาร
ได้น�ำ ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยอย่างน้อยทีส่ ดุ ขัน้ ตอนการดำ�เนินการต่างๆ
ต้องสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของทางการทัง้ ในเรือ่ งระยะเวลาและความครบถ้วน
ของข้อมูลทีส่ ง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดเพือ่ เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อ�ำ นวย

ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดย
ธนาคารได้จดั ให้มกี รรมการอิสระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูถ้ อื หุน้ โดยครบถ้วน
ธนาคารมีนโยบายจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์ทางการทีเ่ กีย่ วข้อง วาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้มกี ารจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ตามเวลาทีเ่ หมาะสมโดยมีขอ้ มูลเพียงพอสำ�หรับการพิจารณาและตัดสินใจ
ของผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาลงมติใน แต่ละวาระการประชุมโดยผูถ้ อื หุน้
สามารถใช้สทิ ธิได้เต็มที่ และในวันประชุมธนาคารได้จดั ให้มขี น้ั ตอนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม และจัดให้มเี จ้าหน้าทีอ่ �ำ นวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ในปี 2555 ธนาคารได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันพุธที่ 11
เมษายน 2555 ณ ห้อง ออดิธอเรียม ชัน้ 7 สำ�นักงานใหญ่ มีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม 2,993 ราย จำ�นวนหุน้ 27,165,646,558 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.41
โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมจำ�นวนทัง้ สิน้ 8 คน
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารได้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี ดังต่อไปนี้
1.		 การดำ�เนินการก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการเสนอชือ่
บุคคลเพือ่ พิจารณาเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของธนาคารล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555
เป็นระยะเวลา 2 เดือน
ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารทุกรายจะได้รบั ข้อมูลรายละเอียดทีจ่ �ำ เป็นและเพียงพอ
เกีย่ วกับวัน เวลา สถานทีป่ ระชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดย
ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.tmbbank.com) ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วันเพือ่ เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ธนาคารมีการจัดส่งเอกสารโดยมอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของธนาคาร เป็นผูด้ �ำ เนินการ
จัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายพร้อมรายละเอียดเกีย่ วกับ
วัน เวลา สถานทีป่ ระชุม วาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมอย่าง
ครบถ้วน รวมถึงรายงานประจำ�ปีของธนาคารในรูปแบบแผ่นซีดใี นหนังสือ
เชิญประชุมมีการนำ�เสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะ
กรรมการในแต่ละวาระ รวมทัง้ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
แต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
โดยในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ่ ง
เสนอเพือ่ พิจารณา หรือเพือ่ ทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมได้มกี าร
แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับเอกสารหลักฐานทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นำ�มาแสดง
ตนในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ขัน้ ตอนการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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2.		 การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ดำ�เนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตาม
ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็น
ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
พร้อมจัดทำ�ใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกราย รวมถึงได้อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยการ
จัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถ
สำ�หรับผู้ถือหุ้น
ในการดำ�เนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ประธานกรรมการ
ธนาคารทำ�หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทำ�หน้าที่การแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ระหว่างการประชุมเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการริดรอนสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่จำ�กัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่ม เป็นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระและ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ในทุกวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานให้ความสำ�คัญกับข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยได้มีการชี้แจงข้อซักถามที่สำ�คัญอย่างละเอียด
ชัดเจน และรับจะนำ�ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
สำ�หรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ดำ�เนินการอย่าง
เปิดเผยและโปร่งใส โดยได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทวีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นทำ�หน้าที่เป็น
สักขีพยานในการตรวจสอบวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน
การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนในทุกวาระ
ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร
เพื่อรวมรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ธนาคารจะได้นำ�ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของธนาคารในครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
การสรุปสาระสำ�คัญของแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม ข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น คำ�ชี้แจงของคณะกรรมการธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดจนมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกวาระ

3.		 การดำ�เนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ธนาคารจะได้นำ�
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งต่อไป ส่งให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำ�หนด และ
ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tmbbank.com เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว รวมถึงได้จัดเก็บรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิงได้
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมใน
รูปแบบ DVD เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการ
ประชุมได้ โดยธนาคารได้ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของธนาคารในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นสนใจให้สอบถามได้ที่ธนาคาร
จากการดำ�เนินการดังกล่าว ธนาคารได้รับการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2555 (Annual General Meeting: AGM) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)
ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และให้ความสำ�คัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของตน
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทุกรายจะได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งธนาคารได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เสมอภาค ดังนี้
1. การให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
โดยธนาคารได้จัดให้มีกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
เป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน หรือผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทนด้วยก็ ได้เช่นกัน
2. การให้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมเป็นไป
ตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง การออก
เสียงลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง
เปิดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมาก
เป็นมติ ยกเว้นมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคาร
กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง
ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนแบบ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงได้ตามทีต่ อ้ งการ โดย
ธนาคารได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มี
การลงคะแนนเสียง และดำ�เนินการตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มี
ความรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้ง
ผลคะแนนการออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนการ
ออกเสียงเป็นจำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำ�นวน
บัตรเสีย รวมถึงธนาคารได้มีการบันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการ
ออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
3. สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบวาระจำ�นวน 1 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ธนาคารได้มีวาระการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำ�หน้าที่
กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งทำ�ให้เกิดความ
หลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้มีวาระการนำ�เสนอค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจำ�ทุกปีด้วย
4.

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ โดยธนาคารได้เผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารอย่างชัดเจน
รวมถึงการกำ�หนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลได้เป็นการล่วงหน้า และเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเสียทุกกลุม ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ผู้ลงทุน หน่วยงาน
ราชการ สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคาร
จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดำ�เนินการแก้ ไขปัญหาด้วย
ความยุติธรรมอย่างระมัดระวัง ธนาคารมีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า
ไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ ไวกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำ�งานให้
แก่พนักงานและมีการกำ�หนดผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และ
เหมาะสม ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.		 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดี โดยคำ�นึง
ถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
บนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอย่างเต็มที่ อันจะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่าย
เงินปันผลในอัตราที่น่าจูงใจ
1.2 ลูกค้า
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดี
มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และรักษา
สัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลูกค้า
ธนาคารได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำ�งานให้แก่พนักงานเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. รับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
2. เข้าใจผลิตภัณฑ์ บริการ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อนำ�เสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
3. ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
4. พร้อมที่จะทำ�ในสิ่งที่ท้าทายเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
5. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดั่งเช่นเป็นของตนเอง
1.3		 พนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคา่ สูงสุดและเป็นปัจจัยสำ�คัญสูค่ วามสำ�เร็จของ
ธนาคาร พนักงานธนาคารทุกคนได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านสูงสุด ธนาคารจัดให้มสี ภาพการจ้างที่
เหมาะสมยุตธิ รรมเพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้มโี อกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
โดยได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของตน เปิดรับฟังความคิดเห็น
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มสี วัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ทีด่ ี มีการกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งานและให้การเอาใจใส่
ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึงรวมทัง้ ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ปฏิบตั ติ อ่
พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง
แต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรม
และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคาร
ธนาคารได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่งถือเป็นรากฐาน
สำ�คัญของธนาคารที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถนำ�ศักยภาพการ
ทำ�งานของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อการทำ�งาน
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนธนาคารให้ก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายต่อไป โดยวัฒนธรรม TMB WAY ประกอบด้วย ยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open
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Communications) มุ่งมั่นสร้างความสำ�เร็จ (High Performance) รู้จัก
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมั่นในความถูกต้อง
(Integrity)
ธนาคารได้ปลูกฝังหลักการสำ�คัญในการปฏิบัติงาน 4 ประการให้แก่
พนักงานเพื่อนำ�พาองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จและเป็นธนาคารชั้นนำ�ของ
ประเทศ โดยหลักการสำ�คัญ 4 ประการ ประกอบด้วย
1. ทัศนคติเพื่อการทำ�สิ่งที่ดีกว่า (Why Not Attitude)
2. การมีความจริงใจ (Genuine)
3. การมีความฉลาด รู้จริง (Intelligent)
4. ความง่าย ใช้งานได้จริง (Simple & Easy)
ทั้งนี้ หลักการสำ�คัญ 4 ประการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและ
บทบาทของพนักงานในการใช้พลังที่มีอยู่ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ธนาคาร
บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำ�งานในหน้าที่ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำ�ได้
1.4 คู่ค้า
ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ธนาคารจะให้ความสำ�คัญในการทำ�ธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาวและยั่งยืนในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี
ต่อกัน ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน เช่น
ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท ธนาคาร
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งในส่วน
ของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขต่างๆ จากสินค้าและบริการต่างๆ โดยธนาคารมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในการติดต่อและประสาน
งานกับผู้ขาย
2. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของ
ครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อและการจัดจ้างไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมร่วมเป็นผู้พิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เช่น เป็น
พนักงาน กรรมการ หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผู้ขาย ไม่ว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทน หรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของ
ครอบครัว รับอามิสสินจ้างจากผู้ขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือสินน้ำ�ใจ
4. กรณีพนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของ
ครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรือของกำ�นัลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เรื่องการรับของขวัญ ของกำ�นัล (Accepting Gifts)
5. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวไม่
ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ขายปัจจุบันหรือผู้ขายที่กำ�ลัง
เสนองานต่อธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาต้องไม่เปิดเผยรายชื่อ
ผู้ร่วมคัดเลือกผู้ขาย ราคา ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้านเทคนิคของ
การจัดหานอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะของผู้เข้าร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้าร่วมคัดเลือกรายอื่นทราบ
เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขายและเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกรายที่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
1.5 เจ้าหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะควบคุมดูแลให้มีการชำ�ระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้
เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำ�หนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ธนาคารจะดำ�เนินงานเพื่อให้เจ้าหนี้
มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ดีของธนาคาร
ตลอดจนมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่
เจ้าหนี้

1.6 คู่แข่งขัน
ธนาคารได้ดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม
ตรงไปตรงมา ไม่ทำ�ลาย ทำ�ให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจำ�กัดการ
ประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน
1.7 ผู้ลงทุน
ธนาคารได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำ�หนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม
1.8 หน่วยงานทางการ
ธนาคารได้ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ
และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความ
ร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็นอย่างดี
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility) และมีความตั้งใจในการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างจริงจัง โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
ธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR
Committee) โดยมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทาง
ในการดำ�เนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมของธนาคาร
2. ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับขั้น
ตอนการปฏิบัติงานในการดำ�เนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็น
นวัตกรรมของธนาคาร
3. ให้ความเห็นชอบในการพัฒนา และ/หรือก่อตั้งโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่เป็นโครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำ�หนด
4. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินนวัตกรรมโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคม เพื่อให้โครงการสำ�เร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรม
สังคม สังกัดสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลและส่งเสริม
ให้การดำ�เนินโครงการกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ ของธนาคาร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมของธนาคารในปี 2555
• โครงการไฟ ฟ้า
โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนของทีเอ็มบี เพื่อเยาวชน เพราะการ “ให้” เพื่อคืน
สิ่งดีๆ กลับสู่สังคม เป็นสิ่งสำ�คัญ TMB จึงเปิดโครงการ “ไฟ ฟ้า”
แห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมอบโอกาสและปลูกฝังให้
เยาวชนในชุมชนที่มีอายุ 12-17 ปี ได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ
ด้านดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ ศิลปะป้องกันตัว รวมถึง ทักษะด้านอาชีพ
ทักษะด้านวิชาการ และ ทัศนคติในการดำ�รงชีวติ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
ทั้งสิ้น ในปี 2555 ทีเอ็มบีได้ขยายโครงการ ไฟ ฟ้า ออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่
ไฟ ฟ้า ประชาอุทิศ และ ไฟ ฟ้า จันทน์

•

โครงการ Blue Planet
ทีเอ็มบี เปิดตัวโครงการ Blue Planet โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อม ในปี 2555 ทีเอ็มบีขยายแนวคิดดังกล่าวออกไปสู่
462 สาขาทั่วประเทศผ่านกิจกรรม Fai-Fah In-a-Box สองรูปแบบ คือ
สมุดทำ�มือ ซึ่งทำ�จากกระดาษเหลือใช้ และ สวนผักรักษ์โลก ซึ่งส่งเสริม
การนำ�ขวดน้ำ�พลาสติกมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวยัง
เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทีเอ็มบีได้มีโอกาสทำ�กิจกรรมร่วมกับลูกค้าเพื่อ
ให้คืนสู่สังคมอีกด้วย

•

ความร่วมมือกับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
ในปี 2555 ทีเอ็มบี และ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International
Finance Corporattion) ซึ่งเป็นองค์กรในกลุ่มธนาคารโลก ทำ�ความตกลง
กันในความร่วมมือปล่อยสินเชื่อระยะยาวสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ส่งออกที่เป็นเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมในปี 2554
วงเงินรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐ อันจะเสริมความเข้มแข็ง ให้เอสเอ็มอี
การสร้างงานในประเทศและเศรษฐกิจภาคการส่งออกของไทยโดยรวม
อีกด้วย

•

ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร
ธนาคารได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม อันได้แก่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กอง
บัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ โดยได้
ดำ�เนินโครงการต่อเนื่องกันมาถึง 49 ปีแล้ว สำ�หรับเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุตรข้าราชการของเหล่าทัพต่างๆ ที่เข้ารับทุนของธนาคาร
เหล่าทัพจะเป็นผู้พิจารณาดำ�เนินการเองทั้งสิ้น

2. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารให้ความสำ�คัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน
ธนาคารจะไม่กระทำ�การใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (Human
Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื่อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน
เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
3.

การปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์
ธนาคารได้ดำ�เนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิด กระทำ�การ หรือแสวงหาประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and
Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. มาตรการป้องกันการทุจริตและการจ่ายสินบน
ธนาคารให้ความสำ�คัญอย่างมากในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในธนาคาร โดยได้จัดให้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(Anti Fraud Policy) ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิด
จากการกระทำ�ทุจริต โดยได้กำ�หนดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร รวมถึงได้กำ�หนดให้มี
มาตรการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการ
กระทำ�ความผิดทางกฎหมาย ได้แก่
1. การกำ�หนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2. การกำ�หนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการป้องกันและการ
ตรวจจับทุจริต
3. การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารในการร่วมกันและประสานงานการดำ�เนิน
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. การกำ�หนดมาตรการเพื่อปลูกฝังการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การกำ�หนดมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่อง
มาจากการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงกำ�หนดสิ่งที่คาดหวัง
จากผู้บริหารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญในการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับ
ภาครัฐและเอกชน
5. มาตรการการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
ธนาคารได้กำ�หนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิด
กฎหมาย การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน
การทุจริต ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยสะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงกำ�หนดให้มีนโยบาย ขั้นตอน
ปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการตรวจสอบและแก้ ไขอย่างรวดเร็ว และจะมีการแจ้ง
กลับให้ทราบถึงการดำ�เนินการของธนาคาร รวมถึงธนาคารได้กำ�หนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
การถูกปองร้าย หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
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6. มาตรการดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ธนาคารได้กำ�หนดให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ
ระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว ธนาคารได้ดำ�เนินการให้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคาร
ได้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการทำ�รายการที่กระทำ�กับ
บุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่
เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำ�หรับพนักงาน เพื่อให้การทำ�ธุรกรรมที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
สอดคล้องกับกับกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
7. มาตรการควบคุมภายใน
ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของธนาคาร โดยให้
ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี
การแบ่งแยกหน้าที่ และการกำ�หนดอำ�นาจและระดับในการอนุมัติรายการ
เพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนีส้ ายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ
การดำ�เนินงานของธนาคารและรายการระหว่างกัน สายงานตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วยทุกท่าน ได้
พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งนำ�เสนอ
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกล่าว
ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตาม
องค์ประกอบสำ�คัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
การประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคาร และได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมของ
ระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แนะนำ�ให้ฝ่ายบริหารแก้ ไขการดำ�เนินงานตามข้อสังเกตจาก
การตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำ�
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำ�กับดูแลหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และกฎระเบียบ
ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

8.		 มาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ธนาคารจึงได้กำ�หนดให้ฝ่ายรายงาน
ทางการเงินและภาษีเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำ�หน้าที่ในการนำ�ส่งงบการเงิน
และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อให้การกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเป็น
ไปตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลการ
รับรู้ข้อมูลภายใน (Confidential and Insider Information) การใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (Chinese Wall) และการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของ
พนักงาน (Insider Trading and Personal Account Dealing) เพื่อ
ให้การดูแลในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคาร เพื่อกำ�กับดูแลการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อป้องกัน
มิให้พนักงานซึ่งอยู่ในตำ�แหน่งหรือฐานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของ
ธนาคารแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองและ/หรือเพื่อบุคคล
อื่น โดยกำ�หนดให้พนักงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเป็นประจำ� หรือ
บุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาส ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ธนาคารในช่วงเวลาที่กำ�หนด (Blackout period) ทั้งนี้ กำ�กับการปฏิบัติ
งานจะทำ�หน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายจัดการ ในการบังคับใช้และให้มีการทบทวน
นโยบาย รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดำ�เนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายดังกล่าว
โดยสรุป คณะกรรมการธนาคารได้กำ�หนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
1. TMB’s policy on Confidential and Insider Information,
Chinese Wall, Insider Trading and Personal Account Dealing
2. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ถูกควบคุมสำ�หรับ
กรรมการ และพนักงานสายงานธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจรวมถึง
พนักงานสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคาร
สำ�หรับพนักงานธนาคาร
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�หนดช่วงเวลาในการห้ามซื้อ/ขายหลัก
ทรัพย์ธนาคาร (Black-out Period) สำ�หรับกรรมการและพนักงาน
ธนาคาร
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในบัญชี Watch List /
Restricted List สำ�หรับกรรมการและพนักงานธนาคาร
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9. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
ธนาคารตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ
และชือ่ เสียงของธนาคาร ธนาคารได้จดั ให้มจี ริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามเพื่อเป็นหลักประพฤติ
อันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทำ�งานประจำ�วันอันจะ
นำ�ไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
ธนาคารได้เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อ
ความเป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยแสดงให้
เห็นถึงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของ
ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
เว็บไซต์ของธนาคารทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้
เปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำ�หนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน
ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้ง
ประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยคำ�นึงถึงคุณภาพ
ความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ความเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ของ
ข้อมูลสารสนเทศของธนาคารที่เปิดเผยให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ฯลฯ ธนาคารได้จัดให้ฝ่ายจัดการของธนาคารได้มีโอกาส
พบปะกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำ�เสมอ โดยจัดให้
มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสและรายปี ตลอดจน
เข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำ�เนินงานของ
ธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน สร้างความเชื่อมั่น
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคารโดยในปี 2555 หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาส
สำ�คัญต่างๆ ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

จำ�นวน
ครั้ง

จำ�นวนบริษัท

จำ�นวนราย

การเข้าพบสัมภาษณ์
ตัวต่อตัว

33

67

96

การจัดพบนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และนักลงทุน
กลุ่มย่อย

2

51

60

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

2

30

30

รวม

37

148

165

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 สำ�นักงานใหญ่
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-1178
โทรสาร 02-299-1211 หรือ Email address ที่ ir@tmbbank.com
หรือเว็บไซต์ธนาคารที่ www.tmbbank.com
หรือผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงาน
เลขานุการองค์กรและบริการผู้ถือหุ้น บรรษัทภิบาล ชั้น 28 สำ�นักงานใหญ่
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2769,
02-299-1406 โทรสาร 02-299-2758

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได้กำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีจำ�นวนที่
เหมาะสมเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่ม พร้อมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
ถ่วงดุลอำ�นาจที่เหมาะสม ไม่ทำ�ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มีอำ�นาจโดยไม่มีข้อจำ�กัด
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระ
แต่ละคนมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการและที่ธนาคาร
กำ�หนด ซึ่งธนาคารได้กำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้มีความเข้มงวด
กว่าที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนได้กำ�หนด
3. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส โดย
บุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการจะต้องมีภาวะผูน้ �ำ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูงสุด
ต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคาร มีความมุ่งมั่นที่จะนำ�พาองค์กรให้เจริญ
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคง และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
4.

การแบ่งแยกตำ�แหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็น
ผู้บริหาร
คณะกรรมการได้กำ�หนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีอำ�นาจอย่างไม่มีข้อจำ�กัดและให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจอย่างเหมาะสม
ประธานกรรมการจะต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้จัดตั้งขึ้น และจะต้องไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจำ�วัน ในขณะ
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการธนาคารภายใต้
กรอบอำ�นาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร ยกเว้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็น
พนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำ�วัน
ของธนาคาร และมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
5. วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
ข้อ 17 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กล่าวคือ กรรมการจะมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี

7.

การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
การกำ�หนดนโยบาย
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการอนุมัตินโยบาย พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของธนาคาร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ งบประมาณประจำ�ปี ทรัพยากรบุคคล
อนุมัติงบการเงิน และกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินงานตามแผนงานและ
นโยบายที่กำ�หนดไว้
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของทางการ
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของธนาคาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส
ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้ธนาคารมีมาตรการ
ควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำ�เสมอ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะๆ
เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ�
		 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้ธนาคารมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงาน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างเพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน กำ�กับดูแลให้
ฝ่ายจัดการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และยอมรับได้ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำ�เสมอ กำ�กับดูแลให้ธนาคารมีนโยบายการทำ�ธุรกรรมด้านสินเชื่อและ
การลงทุน โดยพึงระมัดระวังเป็นพิเศษในการให้สินเชื่อแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการผู้มีอำ�นาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กำ�กับดูแลให้มี
นโยบายในการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือการลงทุนที่มีปัญหาตลอด
จนการตั้งสำ�รองหนี้ด้อยคุณภาพให้พอเพียงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ�
		 การดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้ธนาคารมีเงินกองทุน
ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดำ�เนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต กำ�กับดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ดูแลความ
เพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

6. การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการธนาคารสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนามในบริษัทนั้น หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็น
หนึ่งกลุ่มธุรกิจ

		 การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการธุรกิจ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยกำ�กับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทาง
ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มี
ส่วนในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
รวมถึงกำ�กับดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่นให้ธนาคารทราบตามข้อกำ�หนดของทางการ และระเบียบ
ของธนาคาร

		 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี
กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการ
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ที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำ�หนด กำ�กับดูแลให้ธนาคารมี
จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำ�กับ
ดูแลให้ธนาคารมีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) และการตรวจ
สอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม
		 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
กรรมการทุกคนได้มกี ารรายงานให้ธนาคารทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน
และของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด กรรมการทุกคนได้มกี ารจัดทำ�
รายงานการมีสว่ นได้เสียตามแบบรายงานทีธ่ นาคารกำ�หนด ตลอดจนรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน และนำ�ส่งธนาคารภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
8. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การกำ�กับดูแลธนาคารเป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ทุกด้าน คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการในการติดตาม กำ�กับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำ�คัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอียด คณะกรรมการชุดย่อยมีอำ�นาจในการตัดสินใจแทน
คณะกรรมการโดยขึ้นอยู่กับอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการชุดย่อย
หลัก ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสินเชื่อ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อย
สามารถจัดให้มีคณะทำ�งานต่างๆ เพื่อมอบหมายให้พิจารณาศึกษาใน
รายละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นๆ ได้
ในการแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหากำ�หนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอคณะ
กรรมการธนาคารเพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ซึง่ ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อย คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความต้องการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อยนั้นๆ และพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้าน
และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาดำ�รงตำ�แหน่ง โดยคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำ�หนด
ของทางการ
คณะกรรมการได้กำ�หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยให้สอดคล้องกับภารกิจ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้ำ�ซ้อน และ
เป็นไปตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ�

กรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหารได้มีการประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ธนาคารได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการ
ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม เลขานุการคณะกรรมการจะดูแลให้
มั่นใจว่ากรรมการทุกคนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีเวลา
เพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า
กรรมการสามารถขอเอกสารข้อมูลที่จำ�เป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่
เข้าวาระการประชุมจากฝ่ายจัดการได้ เลขานุการคณะกรรมการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
กรรมการมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมการประชุมทุกครัง้ ยกเว้นกรณีจ�ำ เป็น อย่างไรก็ตาม
กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำ�นวนครั้งที่
จัดขึ้นในแต่ละปี
ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวนำ�เข้าสู่วาระการประชุมเพื่อ
พิจารณาตามลำ�ดับวาระ จัดสรรเวลาให้ฝา่ ยจัดการนำ�เสนอข้อมูลอย่าง
เพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
สำ�คัญ และสรุปเป็นมติทป่ี ระชุม โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระทีม่ กี าร
พิจารณาจะไม่อยูร่ ว่ มประชุมในวาระดังกล่าวและจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระนัน้
11. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทน
กรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด
ใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องเพียงพอและจูงใจในการสรรหา
กรรมการที่มีคุณภาพ และคงรักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำ�ทุกปีและนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำ�หนดของทางการ

9. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการ
ดำ�เนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยเลขานุการบริษัทมี
บทบาทหน้าที่สำ�คัญในการประสานงานระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น
และหน่วยงานทางการ ดูแลให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยว
กับกฎหมายและกฏเกณฑ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามหรือพึงปฏิบัติ ดูแลการ
ดำ�เนินกิจกรรมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่นสอดคล้องกับกฎหมายและ
กฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ จัดทำ�และจัดเก็บเอกสารสำ�คัญของธนาคารตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
แจ้งข้อมูลสารสนเทศทีส่ �ำ คัญของธนาคารต่อหน่วยงานทางการทีก่ �ำ กับดูแล รวม
ถึงแนะนำ�ให้ความรูแ้ ก่กรรมการใหม่เกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ และการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเอง (SelfAssessment) ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการ ได้มโี อกาสทบทวนบทบาท
หน้าที่ ผลการปฏิบตั งิ าน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปีทผ่ี า่ นมา

10.		
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กำ�หนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการ
กำ�หนดวันประชุมในแต่ละปีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
มาประชุมได้ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็น
วาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และประธาน

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดย
กรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมิน
โดยกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารที่ไปดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็นรายคณะ

ลักษณะการประเมินผล
ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
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บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

3. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกคณะจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย
13. การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้ง และ
มอบ “คู่มือกรรมการ” เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบ และลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีการพบปะกับผู้บริหารธนาคารเพื่อให้กรรมการ
สามารถสอบถามข้อมูลการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในรายละเอียด
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการทำ�หน้าที่
กรรมการธนาคาร โดยการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตรอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
เพือ่ เพิม่ ทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ าน โดยธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด รวมถึงการจัดฝึกอบรมภายในธนาคารเพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการธนาคาร
สำ�หรับกรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พำ�นักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้า
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ
ซึง่ เทียบเคียงได้กบั หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
14. แผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
คณะกรรมการกำ�หนดให้การสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคคลากร คณะกรรมการได้จัดให้มี
แผนงานและกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น
และได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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โครงสร้างการจัดการของธนาคาร
โครงสร้างการจัดการในระดับกำ�กับดูแลของธนาคารประกอบด้วย
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานในด้านต่างๆ และศึกษากลั่นกรองงานที่สำ�คัญเพื่อนำ�เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนช่วยแนะนำ� ชี้แนะให้
การดำ�เนินการต่างๆ ของธนาคารเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการแต่ละคณะมีการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำ�นาญ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งยังเป็นการถ่วงดุลอำ�นาจของการ
กำ�กับดูแลกับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการจะได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดย
กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี ในแต่ละปีกรรมการ
จำ�นวนหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดจะครบวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการธนาคารซึ่งครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งอาจได้
รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้ หากมีกรรมการลาออกจากตำ�แหน่ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการมีอำ�นาจแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ
แทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน หากวาระของ
กรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลผู้เข้ามาเป็นกรรมการแทนนั้น
จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
มีหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการได้โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการสำ�หรับการเสนอชื่อ
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำ�แหน่งกรรมการ
ในการกำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและการคัดเลือก
กรรมการใหม่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)
ซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร จะพิจารณาเพื่อ
ทบทวนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ รวม
ทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพื่อให้
คณะกรรมการให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความเหมาะสม โดยประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
ธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับสากล ความรู้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
กรรมการธนาคารยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นพนักงานของ
ธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของธนาคาร กรรมการเป็นผู้มี
บทบาทสำ�คัญในฐานะผู้มีอำ�นาจหน้าที่กำ�กับดูแลให้ธนาคารมีธรรมภิบาล
ที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการจะต้องอุทิศ
เวลา ความตั้งใจ และกำ�ลังความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง
(Duty of Care) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดย
ไม่เข้าร่วมตัดสินใจในธุรกรรมใดๆ ที่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย
รวมถึงกรรมการมีบทบาทในการปกป้องรักษาชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีจำ�นวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ
ของธนาคารโดยเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระเป็นไปตามที่ธนาคารกำ�หนด ทั้งนี้ จะเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคารจะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ
จำ�นวน 12 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 7 คน
กรรมการอิสระจำ�นวน 4 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 1 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กรรมการ

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
ดร.วิจิตร สุพินิจ

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายราเชนทร์ พจนสุนทร*

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)

กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์**

กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

กรรมการ

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการ

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

กรรมการอิสระ

พลเอก กมล แสนอิสระ ***

กรรมการอิสระ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ :
* นายราเชนทร์ พจนสุนทร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 แทน
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม
2555
** นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 แทน
นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555
*** พลเอก กมล แสนอิสระ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 แทน
นายธารา ธีรธนากร ที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเป็นประจำ�เดือนละ 1 ครั้ง
หรือตามที่จำ�เป็น

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนธนาคาร
นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำ�คัญของธนาคาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารเล็งเห็นประโยชน์ของการตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อทำ�หน้าที่ในการดูแล กลั่นกรองและให้คำ�ปรึกษาแก่
คณะกรรมการธนาคารในเรื่องที่ต้องใช้ความชำ�นาญเฉพาะด้าน โดยมี
การกำ�หนดองค์ประกอบ อำ�นาจหน้าที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ได้
กำ�หนดให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการดำ�เนินงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารด้วย

ด้านนโยบาย
1. อนุมัติแผนธุรกิจของธนาคาร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
2. พิจารณา ทบทวน และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมที่
ต้องขออนุญาตจากทางการ และอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่เกินอำ�นาจอนุมัติที่มอบ
หมายให้กับฝ่ายจัดการ
4. อนุมัตินโยบายต่างๆ ที่กำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วย
งานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนโครงสร้างองค์กรของธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารมีความชัดเจน

ธนาคารจะมีการทบทวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี โดย
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดย
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะพิจารณาถึงความจำ�เป็น ประสบการณ์
ของกรรมการ ประโยชน์ ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาตามกฎเกณฑ์
ของทางการที่เกี่ยวข้อง

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
1. กำ�กับดูแลให้ธนาคารมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กำ�หนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงาน
ของธนาคารมีประสิทธิภาพและให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิทธิผลในการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคาร
4. ให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับดำ�เนินงานและการปฏิบัติงานที่ดี
5. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการธนาคาร
6. กำ�หนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคารในแต่ละปี โดยกำ�หนด
วาระทีส่ �ำ คัญ เช่น กลยุทธ์ สถานะทางการเงิน งบประมาณและแผนการ
ดำ�เนินงาน การวางแผนด้านเงินทุน การบริหารความเสีย่ ง และการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
7. พบปะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ�เพื่อทบทวนนโยบาย สื่อสาร
และติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ชื่อ-นามสกุล

ด้านทรัพยากรบุคคล
1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
2. กำ�กับดูแลให้ธนาคารมีแผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารที่เหมาะสม
3. พิจารณาคัดเลือก ประเมิน และกำ�หนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
4. ดูแลผลตอบแทน และสวัสดิการของธนาคารให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้
คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการธนาคาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับธนาคาร
หรือบริษัทย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบด้วย
ตำ�แหน่ง

Note

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส ประธานกรรมการ
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์* กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

หมายเหตุ :
** นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่ง
ของประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
80

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ติดตามและทบทวนการดำ�เนินธุรกิจใน
รายละเอียด โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจและบริษัทย่อย ตั้งแต่การให้ความเห็น
ต่อแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปีของธนาคาร แผนการลงทุนในเบื้อง
ต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงติดตามผลการดำ�เนินงาน
ตามสายงานธุรกิจ ฐานะการเงิน การลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผน
งานและกลยุทธ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่ติดตามดูแล
ความคืบหน้าการบริหารแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร
ทั้งนี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรม
การบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงที่
ทำ�ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรม
การบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารและ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

Note

ดร.วิจิตร สุพินิจ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความ
รู้และประสบการณ์
ในการสอบทาน
งบการเงินของ
ธนาคาร

พลเอก กมล แสนอิสระ*

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ
(Mr. Christopher John King)

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
* พลเอก กมล แสนอิสระ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ซึ่งเปลี่ยนไปดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 และภายหลังได้ลาออกจาก
ตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

โดยมีนายพีระ ชินวรรณบุตร ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น
โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิก
จ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกำ�กับดูแล
ของหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยเป็นประจำ� อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการทำ�ข้อตกลงกับ
ผู้สอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจาก
งานสอบบัญชี (audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของธนาคาร
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ		
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่		
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
8. ดำ�เนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัย และรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นให้แก่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระทำ� ดังต่อไปนี้
(ก) ผลประโยชน์ทับซ้อน
(ข) กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่อง
ที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของทางการ
ที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำ�ดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจำ�ปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดำ�เนินการแก้ ไขของ
ฝ่ายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบและการสั่งการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทใน
เครือ การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ธนาคาร
กำ�หนดขึ้น เพื่อให้บริษัทในเครือถือปฏิบัติ รวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
3. คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

Note

นายราเชนทร์ พจนสุนทร*

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส กรรมการ
(Mr. Philippe G.J.E.O.
Damas)

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์** กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John
King)

กรรมการอิสระ

กรรมการ

หมายเหตุ :
* นายราเชนทร์ พจนสุนทร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555
** นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2555 แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทำ�หน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุม
ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็นโดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการ
สรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
ด้านสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
ของธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ
2. กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการในกิจการที่
ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. กำ�หนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่า
ตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำ�นวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติ
4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร
5. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิด
ชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มมูลค่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. ให้คำ�แนะนำ�คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำ�แหน่งของ
ผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ให้คำ�แนะนำ�คณะกรรมการธนาคารในการกำ�กับดูแลให้การดำ�เนิน
กิจการของธนาคาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ผู้บริหาร รวมถึง
พนักงาน เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำ�หนด
ติดตาม และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคารได้รับทราบ
2. กำ�หนดหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำ�คัญของธนาคาร ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงการเสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
4. ติดตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยราชการและที่เป็นสากลเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำ�มาทบทวนและใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม
กับธนาคาร
5. กำ�กับดูแลให้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติอย่างมี
ความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร
6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของธนาคาร พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ ไข
ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้ธนาคาร
มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแก่หน่วยงานทางการ
ผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนตามข้อกำ�หนดทางการ หรือตามความเหมาะสม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ประกอบด้วย

5. คณะกรรมการสินเชื่อ
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

Note

ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

Note

นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์*

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายราเชนทร์ พจนสุนทร*

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการ / ประธาน กรรมการที่เป็นผู้
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริหาร

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

นายยัน ชเคาท์
(Mr. Jan Schuit)

กรรมการ / ประธาน ผู้บริหารธนาคาร
เจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ / ประธาน กรรมการที่เป็นผู้
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริหาร

นายยัน ชเคาท์
(Mr. Jan Schuit)

กรรมการ / ประธาน ผู้บริหารธนาคาร
เจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :
* นายราเชนทร์ พจนสุนทร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555

โดยมี น.ส. อรนุช ตันติเมธ ทำ�หน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. อนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
2. อนุมัตินโยบายกรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยง (risk governance matters) ซึ่งทางการกำ�หนดให้ต้องได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยรวม (risk appetite) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง
(risk concentration)
4. อนุมัติอำ�นาจการจัดสรรวงเงินด้านความเสี่ยงตามที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายและกรอบการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนและกำ�กับดูแลความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของธนาคาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของธนาคารในการปฏิบัติ
การตามแนวทางของโครงการ Basel II
6. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการ
และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะต่างๆ ในระดับ
ของฝ่ายจัดการ
7. รายงานผลการบริหาร ประเด็นและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ :
* นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสินเชื่อ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555

โดยมีนายจรูญศักดิ์ เฮ้งตระกูล ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จำ�เป็น
โดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินจากอำ�นาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกรรมปกติของธนาคาร
และการปรับโครงสร้างหนี้ที่นอกเหนือจากอำ�นาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาทบทวนรายการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่
4. กำ�หนดและทบทวนกลยุทธ์และพัฒนาด้านสินเชื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นที่เหมาะสมแก่
คณะกรรมการธนาคาร
5. ทบทวนสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการในระดับจัดการต่างๆ
ด้านนโยบาย ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 5 คณะ ได้แก่
1. คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีภาระหน้าที่ดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว กำ�กับดูแลให้มีการ
ทบทวนการดำ�เนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธนาคาร
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ
งบประมาณประจำ�ปี และแผนอัตรากำ�ลัง รวมทั้งควบคุมจำ�นวนพนักงาน
ให้เป็นไปตามแผน พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการสำ�คัญต่างๆ ของ
ธนาคาร ภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
การดำ�เนินการเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ ไขปัญหาในภาวะการณ์
ที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์การดำ�เนินงานของบริษัทในเครือ
และทบทวนผลการดำ�เนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
มีภาระหน้าที่กำ�หนด วางกฎเกณฑ์และการปฏิบัติการในนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งให้ความเห็นชอบ / อนุมัติการทำ�
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีภาระหน้าที่ประเมินความถูกต้องและความพอเพียงของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ทบทวนและรับรองหรืออนุมัตินโยบายความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานและแนวทางการ
พิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อสำ�หรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ตามอำ�นาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
มีภาระหน้าที่ดูแลให้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ในการวัด
ความเสีย่ ง อนุมตั มิ าตรฐานขัน้ ต่�ำ และแนวทางการปฏิบตั งิ านของความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการ กำ�หนดค่าเป้าหมายสำ�หรับดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก
กำ�หนด / ริเริ่มแผนการดำ�เนินการสำ�หรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับ
รายงาน รวมทั้งอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่
5. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีภาระหน้าที่ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบ
และแนวทางในการดำ�เนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมของ
ธนาคาร ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาและการก่อตั้งโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เป็นโครงการทางยุทธศาสตร์ ก่อนขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารกำ�หนด รวมถึงให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการดำ�เนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อให้โครงการสำ�เร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย

ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
มีภาระหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย รวมทัง้ การกำ�หนดระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม

ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภาระหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รับทราบความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีที่สำ�คัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริหารและปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่า
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
ธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร

ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีภาระหน้าที่พิจารณาอนุมัติกรอบการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการกำ�หนดค่าตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์
แผนสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับ
เงินเดือน การจ่ายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ำ�กว่าหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติโครงสร้างการจัดลำ�ดับชั้นงาน (Job Grade)
การจัดตำ�แหน่งตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสร้างการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

ด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย
คณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงาน
มีภาระหน้าที่ดำ�เนินการจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการ พลังงานของอาคาร รวมทั้งจัดการ
ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำ�นึกของบุคลากร และสนับสนุนใน
การดำ�เนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงาน และกฎหมาย
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีส่วนสำ�คัญในการรักษา
ผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นอิสระให้กับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของทางการ รวมทั้งหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำ�หนดแนวทางใน
การพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นก่อน
นำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามที่ธนาคาร
กำ�หนดซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ธนาคารได้กำ�หนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้หมายถึง
กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถทำ�หน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก
รายได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารได้กำ�หนดให้มีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
84

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง

5.

6.

7.
8.

9.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการ
ทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
ธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคาร
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
ธนาคาร หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของธนาคาร

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายเอกพล ณ สงขลา ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำ�หนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
อีกทั้ง ยังมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ติดตามการดำ�เนินงานต่างๆ ของคณะ
กรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
ธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการธนาคาร
ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร
1. ควบคุมและกำ�กับดูแลให้ธนาคารดำ�เนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง
2. ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสำ�คัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่างๆ
และ หนังสือมอบอำ�นาจ เป็นต้น
3. ผลักดันแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทำ�นโยบาย และมี
การปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ
2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
1. เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ดูแล และควบคุมให้ดำ�เนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารให้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตร
ของแต่ละคณะกรรมการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
3. เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รวมถึงจัดทำ�รายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้ง
มติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
4. ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการใน
กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามข้อกำ�หนดของทางการ รวมถึง
การขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
5. สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาใน
การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อกำ�หนดของทางการ
อยู่เสมอ		
6. ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
7. ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
9. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่าง
ครบถ้วนในเรื่องการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร
(Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
1. กำ�กับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย
ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ถือหุ้น

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจะกำ�หนดวันประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง นอกจากนี้ อาจจัดให้มีการ
ประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจำ�เป็นโดยความเห็นชอบของประธาน
กรรมการธนาคาร วาระการประชุมพิจารณากำ�หนดโดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเห็นชอบโดยประธานกรรมการธนาคารโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ชัดเจน และเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะ
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่าน
สามารถนำ�เสนอวาระอื่นๆ ต่อที่ประชุมได้ตามที่เห็นควร
ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการจะใช้เวลาในการพิจารณาและแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่และอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร ประธาน
กรรมการธนาคารเป็นผู้ประมวลข้อคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาของ
ที่ประชุม โดยมีเลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำ�รายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับรอง รวมทั้งจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับวาระที่นำ�เสนอในที่ประชุมใด
จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและ/หรืออนุมัติวาระนั้นๆ และคณะกรรมการมี
โอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมอยู่ในที่ประชุม เพื่อหารือ
และพิจารณาการดำ�เนินงานของธนาคาร และฝ่ายจัดการ
ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธนาคารมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะ
กรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร

15/15

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

12/15

นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)

13/15

ดร.วิจิตร สุพินิจ

15/15

12/12

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
(ถึง 20 สิงหาคม 2555)

7/7

3/3

นางซุย-อิม อึง 2
(Ms.Swee-Im Ung)

13/15

นายกฤษฎา อุทยานิน 1
(ถึง 26 มกราคม 2555)

1/1

1/1

2/2

1/1

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 2
(ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2555)
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15/17

13/13

8/11

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

7/15

13/19

นายอมร อัศวานันท์

15/15

17/19

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

15/15

นายธารา ธีรธนากร 1
(ถึง 10 เมษายน 2555)

3/3

พลเอก กมล แสนอิสระ 3
(ตั้งแต่ 11 เมษายน 2555)

12/12

นายราเชนทร์ พจนสุนทร 4
(ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2555)

6/6

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
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ปัจจุบันไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการธนาคาร
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และกรรมการสรรหาฯ
แทนนายกฤษฎา อุทยานิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
พลเอกกมล แสนอิสระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายธารา ธีรธนากร โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
นายราเชนทร์ พจนสุนทร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการรสรรหาฯ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง แทน
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 มีผล 8 ตุลาคม 2555
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บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ
1. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2555, 10/2555, 12/2555 และ 14/2555
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ teleconferencing /
videoconferencing
2. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็นกรรมการทีม่ ไิ ด้มถี น่ิ พำ�นักในประเทศไทย ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 2/2555, 3/2555, 6/2555, 8/2555, 12/2555,
14/2555 และ 19/2555 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในการประชุมผ่านระบบ
teleconferencing / videoconferencing และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่พิเศษ 1/2555 และ ครั้งที่พิเศษ 3/2555 ร่วมการประชุมผ่านระบบ
videoconferencing
3. นางซุย-อิม อึง เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย ในการประชุม
คณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 6/2555, 12/2555 และ 14/2555 นางซุย-อิม อึง
ร่วมในการประชุมผ่านระบบ teleconferencing

การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร
1. วิธีการคัดเลือกกรรมการ
ธนาคารกำ�หนดกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการธนาคารอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา ก่อนนำ�เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ทั้งนี้
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของ
ธนาคาร และของทางการ รวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ� พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะ
สามารถนำ�ธนาคารไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศ
เวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารด้วย
ในกรณีตำ�แหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
ธนาคารจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งแทนโดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
โดยให้อยู่ในตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
ธนาคารได้ตระหนักดีว่าถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในความเป็นเจ้าของธนาคาร
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำ�หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของธนาคาร คณะกรรมการจึงได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดย
ผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่คณะกรรมการ
ธนาคารกำ�หนด ซึ่งธนาคารได้แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิเสนอฯ เงื่อนไขในการเสนอฯ ขั้นตอนการพิจารณา ตลอดจนอำ�นวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ธนาคารให้บรรลุเป้าหมาย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งอยู่ในระดับ
ที่เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะ
กำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่ม
เติม โดยค่าตอบแทนที่กำ�หนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะรวมอยู่ภายในจำ�นวนเงิน
40 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการได้ดำ�เนินการอย่างโปร่งใส โดยมี
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำ�หน้าที่
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี
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ในปี 2555 องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (Retaining Fee) - กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งจะได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเพียงตำ�แหน่งเดียว
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) - กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับทุกคณะที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) - กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม
อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

1,800,000 บาท ต่อปี

1,800,000 บาท ต่อปี

40,000 บาท บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

1,440,000 ต่อปี

1,440,000 ต่อปี

40,000 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการสินเชื่อ

696,000 ต่อปี

696,000 ต่อปี

32,400 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

696,000 ต่อปี

696,000 ต่อปี

32,400 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

696,000 ต่อปี

696,000 ต่อปี

32,400 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

696,000 ต่อปี

696,000 ต่อปี

32,400 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการธนาคาร

384,000 ต่อปี

384,000 ต่อปี

30,000 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

422,400 ต่อปี

422,400 ต่อปี

31,200 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการสินเชื่อ

374,400 ต่อปี

374,400 ต่อปี

24,600 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

374,400 ต่อปี

374,400 ต่อปี

24,600 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

374,400 ต่อปี

374,400 ต่อปี

24,600 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

374,400 ต่อปี

374,400 ต่อปี

24,600 บาท ต่อครั้ง

ประธาน
คณะกรรมการธนาคาร

กรรมการ
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บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรวม 15 คน ในฐานะกรรมการธนาคาร และในฐานะกรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 31,271,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

รายละเอียด

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ได้รับค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำ�นวน 4,200,000 บาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร จำ�นวน 1,128,000 บาท

นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จำ�นวน 4,963,600 บาท

ดร.วิจิตร สุพินิจ

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 2,614,800 บาท

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
(ถึง 21 สิงหาคม 2555)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 2,075,000 บาท

นายราเชนทร์ พจนสุนทร 2
(ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2555)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 921,000 บาท

นายกฤษฎา อุทยานิน 1
(ถึง 27 มกราคม 2555)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำ�นวน 365,000 บาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 3
(ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2555)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำ�นวน 3,697,200 บาท

นายธารา ธีรธนากร 1
( ถึง 11 เมษายน 2555)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 497,000 บาท

พลเอกกมล แสนอิสระ 4
(ตั้งแต่ 11 เมษายน 2555)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 1,438,200 บาท

นายอมร อัศวานันท์

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำ�นวน 3,597,600 บาท

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จำ�นวน 2,581,800 บาท

นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อ
จำ�นวน 3,192,000 บาท

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ:
1
ปัจจุบันไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการธนาคาร
2
นายราเชนทร์ พจนสุนทร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ จากที่ประชุม คณะ
กรรมการธนาคาร โดยมีผลวันที่ 8 ตุลาคม 2555
3
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ แทน นายกฤษฎา อุทยานิน จากที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยมีผลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
4
พลเอกกมล แสนอิสระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร แทน นายธารา ธีรธนากร โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ซึ่งไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวันที่ 11 เมษายน 2555

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารจำ�นวน 63 คน
ของธนาคารได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นมูลค่า 508 ล้านบาท ซึ่งประกอบ
ด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หุ้นตามโครงการ TMB PSBP
2010 (เฉพาะพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ) และผลตอบแทนอื่นๆ (ทั้งนี้ ตาม
นิยามของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า ซึง่ ในกรณีของธนาคาร ได้จดั ให้รวมถึง
ผู้บริหารในระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป และผู้บริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
กรรมการของบริษัท มี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย ยัน ชเคาท์
2. นายมาร์ติน อเลน เชอร์ล
3. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า
4. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
ทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 400 ล้านหุ้นให้แก่พนักงานของธนาคาร
ตามโครงการ TMB Performance Share Bonus Program 2010
หรือโครงการ TMB PSBP 2010 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพการทำ�งานเพือ่ ผลประกอบการทีด่ ขี องธนาคาร โดยการสร้าง
แรงจูงใจในระยะยาวให้แก่พนักงานทีม่ สี ว่ นในการตัดสินใจและดำ�เนินการต่างๆ
ทีม่ ีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยแรงจูงใจ
ในระยะยาวดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์
ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการสรรสร้างให้แก่ธนาคารในอนาคต
พนักงานทั้งหมดของธนาคารมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการ TMB
PSBP 2010 โดยผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนที่
ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานเป็นเงินสดจำ�นวนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับ และจะได้รับสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นโบนัส โดยให้ถือว่าหุ้นที่จัดสรรให้เป็นโบนัสนั้น
เป็นค่าตอบแทนที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่เหลือ
และอาจมีการจัดสรรเป็นกรณีพิเศษสำ�หรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้โครงการ TMB PSBP 2010 มีระยะเวลาห้าปีนับแต่
วันที่มีการเสนอขายหุ้นครั้งแรกหรือวันที่หุ้นทั้งหมดภายใต้โครงการ TMB
PSBP 2010 ได้มีการออกครบถ้วนแล้ว แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด
กรรมการบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมจินต์ ศรไพศาล
2. นางศิริจันทร์ พิพิทวิทยากุล
3. นายจอห์น ไมเคิล แฟลนเดอร์ส
4. นาย เบอร์นาร์ด คุ๊ก
5. นายลือชา ศุกรเสพย์
6. นางทามารา แวน เดน
7. นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล
8. นางกาญจนา โรจวทัญญู
9. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
10. นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด
กรรมการบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
2. นางสาววรินทร กาญจนปาลกุล

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.		 รายการระหว่างกัน
การให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ใน
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นแทนธนาคาร
เว้นแต่มีความจำ�เป็นต้องถือหุ้นไว้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2.		 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม
11,008,000 บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 310,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
การตรวจสอบพิเศษ รายงานสรุปกำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินกิจการ
แลกเปลี่ยนตราสารและเงินตราต่างประเทศ ตรวจสอบการให้บริการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสอบทานส่วนที่ตีราคาเพิ่มของที่ดินและ
อาคารเพื่อนับเป็นเงินกองทุนปี 2555 การสอบทานประมาณการหนี้สิน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และการตรวจสอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มเติมของสาขาต่างประเทศ ให้แก่

• ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม

500,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่
ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำ�นวนเงินรวม
2,750,000 บาท

• สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชี และสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว จะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำ�นวนเงิน 150,000 บาท

3.		 ข้อพิพาททางกฏหมาย
3.1 ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นจำ�เลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทย่อยของธนาคาร
ทหารไทย มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบด้าน
ลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารที่มีจำ�นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำ�นวน 1 คดี โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหลวงบำ�รุง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหลวงบำ�รุง (“หจก.หลวง
บำ�รุง”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มีทุนจด
ทะเบียนจำ�นวน 5 ล้านบาท เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำ�กัด
(มหาชน) (ซึ่งปัจจุบันได้รวมกิจการกับธนาคารทหารไทยแล้ว สิทธิและหน้าที่
ทั้งหมดจึงเป็นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจำ�เลยที่ 1 กับกรรมการรวม
16 คน ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค้ำ�ประกัน ละเมิดและ
เรียกค่าเสียหาย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจำ�นวนประมาณ 140,261 ล้านบาท
ซึ่งศาลได้รับฟ้องเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เท่านั้น ส่วนกรรมการ
ทั้งหมดศาลไม่รับฟ้อง
ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจาก หจก.หลวงบำ�รุงได้ฟ้องว่า หจก.หลวงบำ�รุง
ได้ติดต่อและตกลงกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) (“บมจ.
บางจากฯ”) เพื่อขอซื้อน้ำ�มันไปจำ�หน่าย ซึ่งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขา
ลาดพร้าว โดยนางภาณี บุนนาค (นางภาณี) ได้ออกหนังสือค้ำ�ประกัน

(L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ หจก.หลวงบำ�รุง นำ�ไปค้ำ�ประกัน
การซื้อขายน้ำ�มันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ต่อมา
บมจ.บางจากฯ แจ้งต่อ หจก.หลวงบำ�รุง ว่าไม่สามารถเปิดบัญชีการค้า
เพื่อซื้อขายน้ำ�มันกับ หจก.หลวงบำ�รุงได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสือ
ค้ำ�ประกันแล้วปรากฏว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้เป็นผู้ออกหนังสือ
ค้ำ�ประกัน ต่อมา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสือค้ำ�ประกันคืน เพื่อ
นำ�ไปดำ�เนินคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.
หลวงบำ�รุง จึงเห็นว่าการที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธว่ามิได้เป็นผู้ออก
หนังสือค้ำ�ประกันถือว่าเป็นผู้ผิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวงบำ�รุง
ทำ�ให้ หจก.หลวงบำ�รุงเสียหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสู้คดีว่าหนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าว
เป็นเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบำ�รุง ให้นางภาณี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทำ�ขึ้น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุไม่ได้มอบ
อำ�นาจให้นางภาณีออกหนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งในคดี
ที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางภาณี
เป็นคดีอาญานัน้ คดีดงั กล่าวได้ถงึ ทีส่ ดุ โดยศาลพิพากษาว่าหนังสือค้�ำ ประกัน
ดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ดังนั้น การที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่
บมจ.บางจากฯ ว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้เป็นผู้ออกหนังสือค้ำ�ประกัน
จึงไม่ได้เป็นการผิดสัญญาและมิได้ท�ำ ให้ หจก.หลวงบำ�รุง เสียหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีคำ�พิพากษาเป็นคดี
หมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสือค้ำ�ประกันฉบับที่ หจก.หลวงบำ�รุง
นำ�มาฟ้องร้องเป็นหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยนางภาณีโดยการทำ�ปลอม
ขึ้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้มอบอำ�นาจให้นางภาณีกระทำ�การออก
หนังสือค้ำ�ประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานั้น คดี
ดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่าหนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าวเป็น
เอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสือค้ำ�ประกันตามฟ้อง
ให้แก่หจก.หลวงบำ�รุง ดังนั้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ต้องรับผิดตาม
หนังสือค้�ำ ประกันต่อ หจก.หลวงบำ�รุง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จงึ พิพากษายกฟ้อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบำ�รุง ได้ยื่นอุทธรณ์
คำ�พิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ธนาคารได้ยื่นคำ�
แก้อุทธรณ์ ครั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ ได้มี
คำ�พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น (พิพากษายกฟ้อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 หจก.หลวงบำ�รุง ได้ยื่นฎีกาคำ�พิพากษา
ของศาลอุทธรณ์, ขอทุเลาการบังคับคดี และขอดำ�เนินคดีอย่างคนอนาถา
และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ยื่นคำ�แก้ฎีกา,คัดค้านคำ�ขอทุเลา
การบังคับคดีและคำ�ขอดำ�เนินคดีอย่างคนอนาถา ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2553 ศาลมีคำ�สั่งยกคำ�ร้องขอดำ�เนินคดีอย่างคนอนาถาของ
หจก.หลวงบำ�รุง หากหจก.หลวงบำ�รุง ประสงค์จะยื่นฏีกาให้นำ�เงินมาวาง
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฏีกาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีคำ�สั่ง มิฉะนั้นจะ
ถือว่าหจก.หลวงบำ�รุงไม่ตดิ ใจฎีกา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 หจก.หลวงบำ�รุง
ยื่นอุทธรณ์คำ�สั่งยกคำ�ร้องขอดำ�เนินคดีอย่างคนอนาถาของศาลชั้นต้น
ปัจจุบันยังไม่มีคำ�สั่งเกี่ยวกับการขอดำ�เนินคดีอย่างคนอนาถา
ฝ่ายบริหารของธนาคารเห็นว่าการยื่นฎีกาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอและเป็นไปได้ยากที่ หจก.หลวงบำ�รุง จะชนะคดี ฝ่ายบริหาร
จึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีนี้
3.2 ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์
นอกจากคดีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีข้อพิพาททางกฎหมาย
จำ�นวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธนาคารมีฐานะเป็นโจทก์ ซึ่งธนาคารเห็นว่าควร
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย
(“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารได้ยื่นฟ้องบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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(“บสท.”) และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้น
ฟูฯ”) เป็นจำ�เลยที่ 1 และจำ�เลยที่ 2 ตามลำ�ดับต่อศาลแพ่ง ในข้อหา
ผิดสัญญา ละเมิด ตั๋วเงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจำ�นวนประมาณ
7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ทำ�สัญญาโอนสินทรัพย์กับ บสท. ต่อ
มาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สิทธิและหน้าที่
ทั้งหมดภายใต้สัญญาดังกล่าวจึงเป็นของธนาคารทหารไทย
ต่อมา บสท. ได้มีหนังสือเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีการจำ�นำ�เป็นประกัน เนื่องจาก
หลักประกันที่มีเครื่องจักร และ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีการจำ�นำ�เป็นประกัน
นั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมิได้รับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่ง
ธนาคารได้มีหนังสือโต้แย้งการที่ บสท. จะดำ�เนินการปรับลดราคารับโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549
บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่งตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวน 3 ฉบับ เป็นจำ�นวน
เงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท. เนื่องจากบสท. ประสงค์จะ
ปรับจำ�นวนเงินและไถ่ถอนโดยการชำ�ระหนี้บางส่วน โดย บสท. ตกลงจะออก
และส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่
ธนาคาร โดยธนาคารได้จดั ส่งตัว๋ สัญญาให้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี
ปรากฏว่า บสท. กลับปฏิบัติผิดสัญญา กล่าวคือ บสท. ไม่ยอมออกและ
ส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่
ธนาคารแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการใช้หนี้
จำ�นวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารและปฏิเสธการชำ�ระหนี้
บางส่วน พร้อมกับแจ้งยกเลิกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ง ซึ่ง บสท.ได้ออกตั๋ว
สัญญาใช้เงินดังกล่าวเพื่อชำ�ระราคาสำ�หรับการรับโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพบางส่วน โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้อง บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ
ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคำ�พิพากษา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใชัเงินจำ�นวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มี
กำ�หนดวันถึงกำ�หนดใช้เงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และชำ�ระดอกเบี้ย
ณ วันทำ�การสุดท้ายของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่ง
มอบให้ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ดำ�เนินการให้ บสท. และกองทุน
ฟื้นฟูฯ ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไป
2. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มี
กำ�หนดวันถึงกำ�หนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และชำ�ระดอกเบี้ย
ณ วันทำ�การสุดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่ง
มอบให้ธนาคาร ในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ดำ�เนินการให้ บสท. และกองทุน
ฟื้นฟูฯ ร่วมกันชำ�ระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวนประมาณ 12 ล้านบาท มีกำ�หนด
วันถึงกำ�หนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และชำ�ระดอกเบี้ย ณ วัน
ทำ�การสุดท้ายของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบให้
ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ดำ�เนินการให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ
ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนประมาณ 520 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยคำ�นวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึง
วันที่ยื่นฟ้องคดีเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ
535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพ่งได้มีคำ�พิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดง
ที่ 1681/2553 ว่า ให้ บสท.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวน 3 ฉบับ ฉบับ
แรกจำ�นวนเงิน 4,431,879,337.93 บาท กำ�หนดใช้เงินวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ฉบับที่ 2 จำ�นวนเงิน 2,027,134,274.65 บาท กำ�หนดใช้เงินวันที่ 31
ตุลาคม 2554 และฉบับที่ 3 จำ�นวนเงิน 12,002,000 บาท กำ�หนดใช้เงินวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ใช้เงิน ณ ที่ทำ�การของธนาคาร และชำ�ระ
ดอกเบี้ย ณ วันทำ�การสุดท้ายของทุกปี ในอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝาก
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน)
เฉพาะที่เป็นเงินบาทของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) โดยคำ�นวณ
เป็นรายไตรมาสตามปีปฎิทนิ ให้ กองทุนฟืน้ ฟูฯ อาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
ส่งมอบให้แก่ธนาคารในฐานะผู้รับเงิน กับให้ บสท.และ กองทุนฟื้นฟูฯ
ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนธนาคาร โดยกำ�หนดค่าทนายความ
200,000 บาท คำ�ขออื่นนอกจากนี้ให้ยกคำ�พิพากษาดังกล่าว
ศาลได้ยกคำ�ขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันชำ�ระเงิน
จำ�นวนประมาณ 520 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคำ�นวณจากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟ้องคดีเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวม
เป็นเงินประมาณ 535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป โดย
ศาลเห็นว่าตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวมีวันครบกำ�หนดใช้เงินตามตั๋ว
สัญญาใช้เงินระบุไว้แน่นอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และปัจจุบัน
ธนาคารยังคงยึดถือตั๋วสัญญาใช้เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อ
นับถึงวันฟ้องตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ถึงกำ�หนดใช้เงิน
ธนาคารจึงยังไม่มีสิทธิฟ้อง บสท.และกองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้อาวัล
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ธนาคารจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาของ
ศาลชั้นต้น และในวันที่ 21 กันยายน 2553 บสท. และ กองทุนฟื้นฟูฯ ได้
ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาศาลชั้นต้นเช่นกัน ปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารกำ�หนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคาร โดยคำ�นึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำ�รองต่างๆ
ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สนส.31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกัน
เงินสำ�รองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่กำ�หนดว่า
ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจาก
บัญชีหรือยังกันเงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์ และภาระผูกพันที่อาจเสียหาย
และไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำ�นวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงิน
ตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบัน
การเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่
กำ�หนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรนำ�กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแส
เงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำ�ไรที่เกิดจากการตีราคา
หลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) และกำ�ไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นต้น และสถาบันการเงินไม่ควรนำ�กำ�ไรที่
เกิดจากการขายทรัพย์สนิ ทีม่ ไิ ด้มกี ารซือ้ ขายจริง ซึง่ มีผลทำ�ให้สถาบันการเงิน
มีกำ�ไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำ�กว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น
กำ�ไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไข
ให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ใน
อนาคต เป็นต้น

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
บรรษัทภิบาลและโครงสร้างการจัดการ

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทนั้น เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจ
ของแต่ละบริษัทและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจาก
ผลการดำ�เนินงานปี 2554 ดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

1.

กระทรวงการคลัง

11,364,272,005

26.10

2.

ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.19

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

2,576,718,501

5.92

4.

DBS BANK A/C 003

1,280,000,000

2.94

5.

JPMorgan Special Situations (Mauritius) Limited

985,600,000

2.26

6.

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

828,000,000

1.90

7.

กองทัพบก

596,539,860

1.37

8.

State Street Bank Europe Limited

461,306,442

1.06

9.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด

334,693,724

0.77

10.

นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี

265,000,000

0.61

ที่มา : ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ซึ่งจัดทำ�โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้จาก www.set.or.th
จำ�นวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการ
ออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออก
โดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด (Thai NVDR Company Limited)”
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ
NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล
สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
(Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมี
การนำ�หุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจำ�นวนมาก จะทำ�ให้จำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
รายอื่นเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งหลังสุด
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2554 บริษัท ไทยเอ็น
วีดีอาร์ จำ�กัด มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำ�หรับการออกใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting
Depository Receipt: NVDR) จำ�นวน 2,576,718,501 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.92 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้วของธนาคาร อนึ่ง จำ�นวนหุ้น
ของธนาคารที่นำ�ไปออก NVDR ไม่อยู่ในความควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุป
สาระสำ�คัญ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
ธนาคาร
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกำ�กับดูแล
ของหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function)
โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการกำ�ชับให้พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี รวมทั้งพิจารณาให้
ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการทำ�ข้อตกลงกับผู้สอบบัญชี
ในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่าง
ใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและประเมินผล
การดำ�เนินงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลให้สายงาน
ตรวจสอบสามารถปฎิบตั หิ น้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามข้อสังเกตของทางการ ผู้ตรวจสอบภายนอกและ
ภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการแก้ ไขอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหว่างปี 2555
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการในรายงานประจำ�ปี โดยรวม คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานและความร่วมมือด้วยดีจากฝ่าย
จัดการของธนาคาร ทัง้ ได้เชิญผูเ้ กีย่ วข้องเข้าชีแ้ จงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคำ�ชี้แจงจาก
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และ
ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญ และเชื่อถือได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ผา่ นการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติซง่ึ มีเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่านมาและเห็นชอบในการเสนอรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารประจำ�ปี 2556 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป
ระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการของธนาคาร
อยู่ในระดับดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังต้องมีการ
ปรับปรุงในด้านการนำ�ไปปฏิบัติ การบังคับใช้และการฝึกอบรมที่จำ�เป็น
ในหลายส่วน รวมทั้งกระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของ
ปัญหา มาตรการแก้ ไข และมาตรการทางวินัยต่อผู้ที่รับผิดชอบในบางกรณี
มิได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิจิตร สุพินิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
รายงานคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน
2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 2 ท่าน ในปี 2555
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
14 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำ�คัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร สรุปได้ดังนี้
ด้านสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการกำ�หนด
นโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของธนาคารและผู้บริหารระดับสูง กำ�หนดโครงสร้างและนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงพิจารณาจำ�นวน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื ทีใ่ ห้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจน
ดูแลพนักงานทุกระดับชั้นให้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้
กำ�หนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง และการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหาฯ สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการกำ�กับดูแล
ให้การดำ�เนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำ�หนด
ขึ้น และปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำ�หนด ติดตาม
และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารให้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกธนาคารได้รบั ทราบข้อกำ�หนดหลักเกณฑ์
ข้อพึงปฏิบัติที่สำ�คัญของธนาคารตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่�ำ เสมอ รวมถึงการเสนอแนะข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ติดตามแนวทางการปฏิบัติของสถาบันการเงินต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำ�มา
ทบทวนและใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับธนาคาร จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำ�มาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ยังทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
และมีความต่อเนื่องเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคารอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
อย่างเหมาะสม

นายราเชนทร์ พจนสุนทร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร
งบการเงินดังกล่าวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำ�ขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
ตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการตามความจำ�เป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำ�กับดูแลที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร

บุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และป้องกันความเสี่ยงจากการดำ�เนินงาน หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสำ�คัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฎไว้
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของ
ธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร สำ�หรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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หน้านี้ปล่อยให้ว่างโดยเจตนา
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รายงานประจำ�ปี 2555
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธี
การตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคาร
ทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำ�นักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี
ท่านอื่นดังกล่าวได้ให้ข้อสังเกตต่องบการเงินดังกล่าวเกี่ยวกับ (ก) การที่
ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำ�และนำ�เสนอ
งบการเงินดังกล่าว และ (ข) การที่ธนาคารฯมีแผนการกันสำ�รองในอนาคต
(ซึ่งธนาคารฯได้มีการกันสำ�รองเพิ่มเติมในปี 2555 แล้ว ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 13.4)

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
102

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
		 ปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

14,598,973
96,267,479
9,975,800
6,216,696
109,146,848
8

13,217,293
138,142,341
23,502,500
9,272,794
113,660,479
8

14,598,880
95,801,623
9,975,800
6,216,696
107,990,099
2,683,442

13,217,229
137,808,100
23,502,500
9,272,794
113,035,443
2,298,192

452,768,331
954,626

397,609,971
776,623

450,817,407
954,626

395,252,875
776,623

15, 47.7

453,722,957
(48,581)
(24,804,645)

398,386,594
(13,640)
(21,597,658)

451,772,033
(48,581)
(23,663,827)

396,029,498
(13,640)
(20,272,049)

16

(118,521)

(157,040)

(118,521)

(157,040)

17
18
19
20, 47.7
21, 47.7

428,751,210
35,431
2,150,510
11,533,273
780,945
27,102,798
5,587,049

376,618,256
19,052
3,639,849
12,051,660
750,206
22,299,298
5,469,590

427,941,104
35,431
2,100,259
11,499,776
717,986
26,907,176
5,500,009

375,586,769
19,052
3,552,030
12,018,376
686,957
21,945,882
5,386,844

712,147,020

718,643,326

711,968,281

718,330,168

9
10
11, 47.7
12
13, 47.7

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)								
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

22, 47.7
23, 47.7

496,157,514
66,053,168
3,880,266
9,975,800

452,316,140
42,220,824
3,439,911
23,502,500

496,414,416
66,053,168
3,880,266
9,975,800

452,444,613
42,220,824
3,439,911
23,502,500

24
10
25, 47.7

213,297
6,041,401
43,248,124
35,431

–
9,407,097
102,266,052
19,052

213,297
6,041,401
43,248,124
35,431

–
9,407,097
102,266,052
19,052

8, 47.7
26.2
27
28
29, 47.7

6,379,711
1,297,695
589,865
14,857,078
9,748,395

6,242,361
1,245,556
495,456
15,638,175
9,568,491

6,379,711
1,278,957
564,012
14,841,656
9,651,294

6,242,361
1,231,031
442,226
15,632,493
9,489,942

658,477,745

666,361,615

658,577,533

666,338,102

41,903,302

41,903,302

41,903,302

41,903,302

31.4
31.4

41,372,425
27,008
5,357,391

41,352,302
–
4,866,533

41,372,425
27,008
5,337,295

41,352,302
–
4,862,757

33, 34

480,000
6,367,396

400,000
5,558,522

480,000
6,174,020

400,000
5,377,007

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

53,604,220
65,055

52,177,357
104,354

53,390,748
–

51,992,066
–

รวมส่วนของเจ้าของ

53,669,275

52,281,711

53,390,748

51,992,066

712,147,020

718,643,326

711,968,281

718,330,168

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 44,108,738,479 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
		 หุ้นสามัญ 43,549,920,569 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2554: 43,528,738,479 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคารฯ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หมายเหตุ

2555

2554

2555

2554

35, 47.6
36, 47.6

30,677,665
13,612,894

26,147,856
11,912,375

30,457,873
13,613,882

25,965,512
11,914,028

17,064,771

14,235,481

16,843,991

14,051,484

6,569,958
1,893,657

5,441,551
1,710,035

6,096,626
1,835,982

4,989,192
1,660,112

4,676,301

3,731,516

4,260,644

3,329,080

38

1,709,957

1,907,819

1,709,957

1,907,819

39
40
18

(2,382)
85,989
686,223
130,800
340,674

–
105,689
246,250
305,865
284,272

(2,382)
354,817
656,546
130,800
340,182

–
373,197
231,401
305,865
283,108

24,692,333

20,816,892

24,294,555

20,481,954

7,216,551
31,841
2,451,311
960,448

6,824,874
28,135
2,631,545
803,234

7,013,630
31,271
2,397,680
958,901

6,634,238
27,715
2,577,202
801,145

547,627
3,066,917

572,119
2,780,944

548,505
2,978,862

570,239
2,711,876

14,274,695

13,640,851

13,928,849

13,322,415

8,750,680

3,103,953

8,824,016

3,220,844

1,666,958

4,072,088

1,541,690

3,938,695

36,119

40,388

–

–

1,630,839

4,031,700

1,541,690

3,938,695

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำ�ไรสุทธิจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

37, 47.6
37, 47.6

47.6

รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
และสินทรัพย์อื่น
อื่นๆ

47.6

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

41, 47.6

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

42

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

1,043,886
(34,034)

(6,555)
42,954

1,043,886
(50,354)

(6,555)
39,970

(14,145)

19,784

(14,145)

19,784

57,439

86,260

57,776

85,568

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

1,053,146

142,443

1,037,163

138,767

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

2,683,985

4,174,143

2,578,853

4,077,462

การแบ่งปันกำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

1,605,183
25,656

4,009,237
22,463

1,541,690

3,938,695

1,630,839

4,031,700

2,658,229
25,756

4,151,580
22,563

2,578,853

4,077,462

2,683,985

4,174,143

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจาก
การดำ�เนินงานในต่างประเทศ
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

43

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำ�ไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

44

(หน่วย: บาท)

0.0369

0.0921

0.0354

0.0905

0.0368

0.0920

0.0353

0.0904

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคารฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
		

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ไปยังกำ�ไรสะสม			
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.1)		
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.4)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
(หมายเหตุ 31.4)			
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.1)		
จัดสรรกำ�ไรไปเป็นสำ�รองตามกฎหมาย		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)		
–

–
27537

(529)
–
–
–

–

–
20,123

–
–
–
–

41,372,425 27,008

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

41,352,302
–
–

–

–

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กำ�ไรสำ�หรับปี			
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		

–

–

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ไปยังกำ�ไรสะสม			
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.1)
จัดสรรกำ�ไรไปเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)		

–
–
–

41,352,302
–
–

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า
และชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 		
กำ�ไรสำ�หรับปี			
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์
(หมายเหตุ 32)

–
–
–

(176,166)

(6,555)

–
–
–
–

–
–

(583,989)

196,924 5,060,875

–
–
–
–

126,800
(47,660)

–

– 1,043,886

117,784 4,600,978
–
–
– 1,043,886

83,880
–
–

–

–

33,904 4,783,699
–
–
–
(6,555)

ทุนสำ�รองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
(หมายเหตุ 31)

74,695

–
–
–
–

–
–

–

(34,034)

108,729
–
(34,034)

–
–
–

–

42,954

65,775
–
42,954

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
(หมายเหตุ 11.4)

83,880
–
–

(176,166)

56,183

–
–
–
–

126,800
(47,660)

(583,989)

995,707

24,897 5,357,391

–
–
–
–

–
–

–

(14,145)

39,042 4,866,533
–
–
(14,145)
995,707

–
–
–

–

19,784

19,258 4,902,636
–
–
19,784
56,183

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
จากการดำ�เนินงาน รวมองค์ประกอบอื่น
ในต่างประเทศ ของส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ

งบการเงินรวม

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของธนาคารฯ

–
(200,000)
(652,880)

176,166

83,880
–
(652,880)

–

–
–

583,989

126,800
–

–

480,000 6,367,396 53,604,220

–
–
(529)
–
(51,195)
(51,195)
80,000
(80,000)
–
– (1,306,442) (1,306,442)

–
–

–

– 1,662,522 2,658,229

400,000 5,558,522 52,177,357
– 1,605,183 1,605,183
–
57,339 1,053,046

–
200,000
–

–

– 4,095,397 4,151,580

200,000 2,139,839 48,594,777
– 4,009,237 4,009,237
–
86,160
142,343

จัดสรรแล้วทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

กำ�ไรสะสม

รวม

83,880
–
(652,880)

–

126,800
–

–

65,055 53,669,275

–
(529)
(65,055) (116,250)
–
–
– (1,306,442)

–
–

–

25,756 2,683,985

104,354 52,281,711
25,656 1,630,839
100 1,053,146

–
–
–

–

22,563 4,174,143

81,791 48,676,568
22,463 4,031,700
100 142,443

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
		

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ไปยังกำ�ไรสะสม			
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.1)		
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.4)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
(หมายเหตุ 31.4)			
จัดสรรกำ�ไรไปเป็นสำ�รองตามกฎหมาย		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)		
–
27,537
(529)
–
–

–
20,123

–
–
–
27,008

–

–

41,372,425

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

41,352,302
–
–

–

–

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กำ�ไรสำ�หรับปี			
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		

–

–

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ไปยังกำ�ไรสะสม			
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของ
หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.1)
จัดสรรกำ�ไรไปเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)		

–
–
–

41,352,302
–
–

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 		
กำ�ไรสำ�หรับปี			
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

196,924

–
–
–

126,800
(47,660)

–

–

117,784
–
–

83,880
–
–

–

–

33,904
–
–

ทุนสำ�รองอื่น การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
(หมายเหตุ 31)

5,060,875

–
–
–

–
–

(583,989)

1,043,886

4,600,978
–
1,043,886

–
–
–

(176,166)

(6,555)

4,783,699
–
(6,555)

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์
(หมายเหตุ 32)

54,599

-

-

-

(50,354)

104,953
(50,354)

-

-

39,970

64983
39,970

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
(หมายเหตุ 11.4)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

24,897

–
–
–

–
–

–

(14,145)

39,042
–
(14,145)

–
–
–

–

19,784

19,258
–
19,784

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
จากการดำ�เนินงาน
ในต่างประเทศ

(200,000)
(652,880)

–
–

126,800
(47,660)

5,337,295

-

–

(583,989)

480,000 6,174,020

–
80,000
(80,000)
– (1,306,442)

-

583,989

– 1,599,466

979,387

400,000 5,377,007
– 1,541,690
–
57,776

–
200,000
–

83,880
-

176,166

– 4,024,263
–

4,862,757
979,387

ยังไม่ได้จัดสรร

200,000 2,029,458
– 3,938,695
–
85,568

จัดสรรแล้วทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

(176,166)

53,199

4,901,844
53,199

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

กำ�ไรสะสม

53,390,748

(529)
–
(1,306,442)

126,800
–

–

2,578,853

51,992,066
1,541,690
1,037,163

83,880
–
(652,880)

–

4,077,462

48,483,604
3,938,695
138,767

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555

งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
108

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบกระแสเงินสด 								
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554						
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

1,666,958

4,072,088

1,541,690

3,938,695

987,379

1,124,029

972,374

1,103,068

8,750,680

3,103,953

8,824,016

3,220,844

(97,812)

84,007

(97,812)

84,007

547,627
475,190
78,683

572,119
70,413
(24,500)

548,505
470,231
(190,317)

570,239
85,944
(299,500)

2,038
(559,728)
(164,671)

(718)
(4,211)
(81,189)

2,038
(557,684)
(164,500)

(718)
(3,459)
(73,697)

13,297

–

13,297

–

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อน		
ภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับเงิน (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
		 ด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและ
		 อุปกรณ์ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการ
		 ขายและสินทรัพย์อื่น
สำ�รองประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
		 เงินลงทุน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าหนี้
		 สินทางการเงินที่กำ�หนด ให้แสดงด้วยมูลค่า
		 ยุติธรรม
(กำ�ไร) ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 จากเงินกู้ยืมและตราสารอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้น
		 สามัญให้แก่พนักงาน
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(41,713)

530,469

(41,713)

530,469

126,800
(153,447)
(146,240)
(17,064,771)
(130,800)
27,564,001
(12,154,886)
(251,906)

83,880
(53,195)
612,310
(14,235,481)
(305,865)
22,944,633
(11,082,956)
(263,600)

126,800
(142,985)
(150,930)
(16,843,991)
(130,800)
27,348,534
(12,157,176)
(214,073)

83,880
(45,614)
613,991
(14,051,484)
(305,865)
22,772,009
(11,084,777)
(233,110)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

9,446,679

7,146,186

9,155,504

6,904,922

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบกระแสเงินสด (ต่อ)								
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554						
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

41,888,548
7,354,342
(7,730,603)
(62,403,097)
1,414,854
1,981,453
125,427

(53,454,485)
7,645,063
(2,302,877)
(36,253,309)
2,524,289
1,942,337
(1,011,991)

42,019,404
7,354,342
(7,730,603)
(62,697,814)
1,359,688
1,840,590
123,962

(53,316,278)
7,645,063
(2,302,877)
(35,932,453)
2,504,543
1,968,810
(1,010,476)

43,890,017
23,832,344
440,355
200,000
(7,806,312)
(69,478,966)
(55,897)
(78,357)
467,396
340,753

40,230,017
18,729,960
(285,404)
–
(8,283,229)
40,660,263
(31,813)
(267,120)
(679,488)
654,784

44,018,448
23,832,344
440,355
200,000
(7,806,312)
(69,478,966)
(55,897)
(49,494)
470,120
312,484

40,237,551
18,729,960
(285,404)
–
(8,283,229)
40,646,263
(31,813)
(273,843)
(694,608
625,285

(16,171,064)

16,963,183

(16,691,845)

17,131,416

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
110

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบกระแสเงินสด (ต่อ)								
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554						
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือ
จนครบกำ�หนด
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
รับคืนทุนจากหน่วยลงทุนและขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

2,114,638
130,800
(69,572,903)
83,164,623
(16,000,445)

1,461,335
308,588
(130,810,971)
128,344,009
(15,576,587)

2,106,060
130,800
(68,672,903)
83,164,623
(16,000,445)

1,456,036
308,588
(130,110,971)
127,692,509
(15,576,587)

8,918,712
–
208,398
(116,250)
(1,043,065)
(16,637)
(286,892)

940,135
(12,950)
578,540
–
(1,008,509)
(3,824)
(175,576)

8,534,104
–
208,226
(116,250)
(1,029,048)
(16,637)
(285,029)

710,989
(12,950)
578,540
–
(988,195)
(3,824)
(174,605)

2,224,433
10,997

66,030
–

2,221,437
10,997

62,833
–

9,736,409

(15,889,780)

10,255,935

(16,057,637)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบกระแสเงินสด (ต่อ)			
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554						
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เงินสดรับจากการออกจำ�หน่ายตั๋วแลกเงินระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
จ่ายเงินปันผล

(216,758)

(4,413,010)

(216,758)

(4,413,010)

(1,682,441)
–
10,350,000
686,650
(529)
(1,306,442)

(1,217,476)
(159,307)
–
3,852,800
–
(652,880)

(1,681,215)
–
10,350,000
686,650
(529)
(1,306,442)

(1,217,417)
(159,307)
–
3,852,800
–
(652,880)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

7,830,480

(2,589,873)

7,831,706

(2,589,814)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม

1,395,825
(14,145)

(1,516,470)
19,784

1,395,796
(14,145)

51,800,243
19,784

13,217,293

14,713,979

13,217,229

4,713,480

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,598,973

13,217,293

14,598,880

66,533,507

31.4

47,660

–

47,660

–

32, 43
43

459,897
(34,034)

(182,721)
42,954

459,897
(50,354)

(182,721)
39,970

43

57,439

86,260

57,776

85,568

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด:
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการตีราคาและ/
		 หรือการตัดค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการวัดมูลค่า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง
		 ที่เกิดจากกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณ
		 การหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
		 งานของพนักงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1.

ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธนาคารฯประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธนาคารฯมีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยรวมสำ�นักงานใหญ่ทั้งสิ้น 462 สาขา และสาขาต่างประเทศ 2 สาขา (31ธันวาคม 2554: สาขาใน
ประเทศไทย 456 สาขา และสาขาต่างประเทศ 2 สาขา)
บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำ�เนินธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการบริหาร
สินทรัพย์และการจัดการกองทุน

2.
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำ�ขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 เรื่องนโยบายการบัญชีที่
สำ�คัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษา
ไทยนี้

2.2

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ลักษณะธุรกิจ
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท
จำ�กัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรคท์ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำ�กัด

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้นโดย
ธนาคารฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
ของสินทรัพย์ ของรายได้ที่รวมอยู่ในงบ
ที่รวมอยู่ในงบแสดง กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ฐานะการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

2555

2554

100.00 100.00

0.32

0.30

0.59

0.60

ธุรกิจสนับสนุน สถาบันการเงิน

99.40

99.40

-

-

-

-

ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

87.50

75.00

0.08

0.06

1.98

2.25

(ข) ธนาคารฯและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้วของกองทุน เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากธนาคารฯไม่มีอำ�นาจควบคุมในการกำ�หนดนโยบายการเงินและการดำ�เนิน
งานของกองทุนรวมดังกล่าว รวมถึงกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทำ�ให้
ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากธนาคารฯและ
บริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
(ค) ธนาคารฯนำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ธนาคารฯมีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่
ธนาคารฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของ ธนาคารฯ
(จ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญของธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยใน
บัญชีของธนาคารฯได้ตัดกับส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยแล้ว
(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิรวมของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของธนาคารฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธนาคารฯจัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
วิธีราคาทุน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 12 							 ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)		 การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)		 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ เจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี:
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน:
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี รวมถึงการตีความ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อ
งบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำ�หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชี
และภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
การนำ�มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติครั้งแรกในปี 2556 จะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม
2556 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
หนี้สินเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,000
1,000

4,900
1,000

5,000
(1,000)

4,900
(1,000)

นอกจากนี้ ในการนำ�มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติในปี 2556 ธนาคารฯและบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติเสมือนหนึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชี
ดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้นธนาคารฯและบริษัทย่อยต้องปรับย้อนหลังงบการเงินสำ�หรับปี 2555 เป็นผลให้กำ�ไรสำ�หรับปี 2555 ในงบการเงินรวม
และเฉพาะธนาคารฯแสดงจำ�นวนลดลงประมาณ 300 ล้านบาท (0.007 บาท ต่อหุ้น) และกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 2555 ในงบการเงินรวมและ
เฉพาะธนาคารฯแสดงจำ�นวนลดลงประมาณ 100 ล้านบาท
ส่วนมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐานต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้ ซึ่งยังไม่สามารถ
สรุปได้ในขณะนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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4.
4.1

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำ�ระเกิน 3 เดือน หรือถูกจัดชั้นต่ำ�
กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อกลุ่มนี้จะถือเป็นรายได้เมื่อ
ได้รับชำ�ระและธนาคารฯและบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่เคยรับรู้เป็นรายได้ ไว้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ได้มีการปรับ
โครงสร้างหนี้แล้วจะสามารถกลับมารับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนี้เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยสามารถจัดชั้นกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติแล้ว
2. ลูกหนี้ไม่มียอดดอกเบี้ยคงค้างและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้เหลืออยู่
ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้เงินปันผล
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ในวันที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการตามเกณฑ์คงค้าง

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

4.4

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมีการทำ�สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทำ�สัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนโดยมีการกำ�หนดวันเวลา
และราคาที่แน่นอนในอนาคต จำ�นวนเงินที่จ่ายสำ�หรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย์” หรือ “เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้” ขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเป็นหนี้สินภายใต้บัญชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน” หรือ “ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม” ขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำ�นวน
เงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน
ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแล้วแต่กรณี

4.5

เงินลงทุน
ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขายหรือ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด และจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไปหรือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้วแต่กรณี
รายการซื้อขายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียซึ่งเงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและจะปรับ
เพิ่ม(ลด)ด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
ในกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะทำ�ให้ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่า
อัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทดังกล่าว ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมตามลำ�ดับ เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และจะจัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ธนาคารฯและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่อัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ขึ้นไป เป็นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามลำ�ดับ เนื่องจากธนาคารฯไม่มีอำ�นาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำ�หนดนโยบายการเงินและการดำ�เนินงาน
ของกองทุนรวมดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการที่เป็นอิสระของผู้จัดการกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดง
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและแสดงมูลค่าในราคา
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ตราสารหนี้ (รวมสิทธิที่จะได้รับชำ�ระราคาโอนด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) ที่ได้รับจากการทำ�สัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”)) ซึ่งธนาคารฯ
และบริษัทย่อยตั้งใจและสามารถถือจนครบกำ�หนด แสดงมูลค่าในราคาทุนตัดจำ�หน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุน
ที่ซื้อหรือได้มากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นับแต่วันได้มาหรือ
ลงทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือถือไว้จนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนเผื่อขายและแสดงมูลค่าในราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดหรือเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะเดียวกัน
กับตราสารหนี้และที่ไม่ได้ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน และกำ�ไรหรือขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดย
ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทจะบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานหรือส่วนเกิน(ต่ำ�กว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอน
เปลี่ยน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมสำ�หรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ
วันทำ�การสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คำ�นวณจากอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) หรือราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ออกจำ�หน่ายในประเทศ คำ�นวณโดยใช้ราคาตลาดที่ประเมินโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้หรืออัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้นั้นหรือคำ�นวณจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม
การจำ�หน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ในกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
4.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย) ส่วนลดของเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ที่หักไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ที่บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด (บริษัทย่อยของธนาคารฯ) รับซื้อมาซึ่งแสดงด้วยราคา
ทุนที่บริษัทย่อยจ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทย่อยได้ใช้วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการ
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยจะบันทึกการโอนจากบัญชีเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ที่รับโอนมาเฉพาะรายที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ไปเป็นบัญชีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ โดยบันทึกบัญชีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอน แต่ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่
คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้คิดลดด้วยอัตราคิดลดที่ทำ�ให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา โดยผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนนั้น แสดงเป็นขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหนี้โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
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4.7

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดของธปท.ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญโดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกัน
ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต ประมาณการส่วนสูญเสีย ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น นอกจากนั้น
ธนาคารฯมีนโยบายสำ�รองเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ
สำ�หรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะของสินเชื่อและจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่ก่อให้
เกิดรายได้ ประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ�ที่คำ�นวณตามอัตราร้อยละที่ธปท.กำ�หนด และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้น
ต่ำ�ดังกล่าวเพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�หรับสินเชื่อจัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ โดย
พิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ และหลักประกัน เป็นต้น
โดยคำ�นวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำ�หรับส่วนของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีที่เกินกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่ายหลักประกันซึ่งเป็นไปตามวิธีการที่ธปท. กำ�หนด
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดหนี้สูญกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคารฯ
และบริษัทย่อยไม่สามารถเรียกหนี้คืนได้และหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกกลับบัญชีเพิ่มกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.8

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การขาย แต่ไม่สูงกว่ามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ในกรณีที่การปรับ
โครงสร้างหนี้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ จะมีการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและมูลค่า
ตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับจะถูกบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงิน หลังจากนั้นธนาคารฯและบริษัทย่อยจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามระยะ
เวลาที่เหลืออยู่

4.9

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานเมื่อมีการจำ�หน่าย
ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณีที่ได้มาจากการรับโอนชำ�ระหนี้จากลูกหนี้ สำ�หรับทรัพย์สินรอการขายที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำ�ระหนี้ก่อนปี
2545 ราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้น หรือราคาตามบัญชีของลูกหนี้แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า สำ�หรับทรัพย์สินรอการขายที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อ
ชำ�ระหนี้ตั้งแต่ปี 2545 ราคาทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมและหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนี้ตามบัญชีบวก
ดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณีที่ธนาคารฯและบริษัท
ย่อยเข้าซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ได้แก่ราคาที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยเข้าซื้อ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหัก
ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย
ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากคุณภาพของทรัพย์สิน (ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทำ�เลที่ตั้ง
สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน โดยธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดกลุ่มเป็นเกรด) ระยะเวลาการถือครอง และ
ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ในกรณีของรายการทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหัก
ประมาณค่าใช้จ่ายในการขายเป็นรายแปลง ส่วนที่เหลือจะพิจารณาเป็นรายกลุ่มตามคุณภาพของทรัพย์สิน และระยะเวลาการถือครอง
โดยทรัพย์สินในแต่ละกลุ่มจะถูกกำ�หนดอัตราส่วนลดจากราคาประเมินของทรัพย์สินตามคุณภาพของทรัพย์สิน และระยะเวลาการถือครอง
ซึ่งการกำ�หนดอัตราส่วนลดจะพิจารณาจากข้อมูลการขายทรัพย์สินรอการขายในอดีต และความต้องการของตลาด

4.10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารฯและบริษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนัน้ ธนาคารฯได้จดั ให้มกี าร
ประเมินราคาของทีด่ นิ และอาคารอย่างสม่�ำ เสมอโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีต่ ใี หม่ (ราคาทีต่ ใี หม่ หมายถึง มูลค่า
ยุตธิ รรมประเมินขึน้ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำ�หรับสินทรัพย์ประเภททีด่ นิ และเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลีย่ นแทนหลังหักค่าเสือ่ ม
ราคาสำ�หรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร) เพือ่ มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสำ�คัญ
ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำ�นวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯได้รับรู้ราคาที่ลดลงใน
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ ไม่เกินจำ�นวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ปีก่อนแล้ว
(ข) ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลง
จากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำ�นวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาที่ตีใหม่กรณีสินทรัพย์นั้นมีการตีราคาเพิ่มโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสาขาต่างประเทศคำ�นวณในอัตราตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่ง
กำ�หนดในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี หรืออายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี) ดังต่อไปนี้
อาคาร		 50 ปี
อุปกรณ์ 3 - 10 ปี
ค่าเสื่อมราคาได้แสดงรวมอยู่ในกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และงานระหว่าง
ติดตั้ง
กรณีสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่มและใช้งานอยู่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของจะทยอยตัดจำ�หน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังกำ�ไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารฯและบริษัทย่อย
เลิกใช้งานหรือจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันเลิกใช้งานหรือจำ�หน่ายจะถูกโอนไป
ยังกำ�ไรสะสมโดยตรง
ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานเมื่อธนาคารฯและบริษัทย่อยตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.11

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม โดยธนาคารฯและบริษัทย่อยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

4.12

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย เกิดจากส่วนเกินของต้นทุนที่จ่ายซื้อสูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ณ วันที่ซื้อ
ค่าความนิยมแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดหรือมีอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายและขาดทุนจาก
การด้อยค่า(ถ้ามี)รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึ่งธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดจำ�หน่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ไม่มี
การตัดจำ�หน่ายสำ�หรับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

4.13

ค่าเผื่อการด้อยค่า
การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่จำ�กัดและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จะมีการทดสอบการด้อยค่า
ทุกปีหรือหากมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าเกิดขึ้นก่อน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานเว้นแต่ในกรณีของที่ดินและอาคารซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วน
เกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคย
บันทึกไว้สำ�หรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน
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เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของและมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอด
ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน ยอดขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไร
ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานแล้ว
การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ของธนาคารฯและบริษัทย่อยที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำ�หนด คำ�นวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับคำ�นวณขึ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.6 ถึง 4.8
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้ว
แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย
ใช้อัตราคิดลดก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์
โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย เงิน
ลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การกลับรายการจะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และจะถูกกลับรายการด้วยจำ�นวนที่ไม่เกินไปกว่ามูลค่าตามบัญชีหลัง
หักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.14

ตราสารทางการเงินแบบผสม
ธนาคารฯบันทึกบัญชีหนี้สินทางการเงินที่มีลักษณะเป็นตราสารทางการเงินแบบผสมโดยอ้างอิงประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำ�หนดให้
ธนาคารฯปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สินทางการเงิน โดยธนาคารฯสามารถเลือกจัด
ประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. เพื่อลดความผันผวนในกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ต่างกันระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือ
2. เพื่อการบริหารและประเมินผลงานกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนซึ่งได้
กำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารฯ หรือ
3. เป็นตราสารการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
เมื่อธนาคารฯจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนประเภทเพื่อรับรู้รายการด้วยหลัก
การบัญชีอื่นตลอดอายุของหนี้สินทางการเงินนั้น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จะถูกคำ�นวณจากแบบจำ�ลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่า
เชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ทั้งนี้ หากธนาคารฯไม่เลือกหรือไม่สามารถจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากไม่เป็นตามเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้น ธนาคารฯจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีหนี้สินที่เป็นตราสารทางการเงินแบบผสมตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่
39 (IAS 39) เกี่ยวกับตราสารทางการเงินแบบผสม โดยพิจารณาตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ได้ถูกวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนจากการ
ดำ�เนินงาน
2. อนุพันธ์แฝงที่แยกออกมายังคงมีเงื่อนไขครบตามคำ�นิยามของตราสารอนุพันธ์
3. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

หากเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ธนาคารฯจะบันทึกตราสารทางการเงินหลักในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจำ�หน่าย และบันทึกแยกอนุพันธ์แฝงออกจาก
ตราสารทางการเงินหลักโดยวัดมูลค่าอนุพันธ์แฝงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน แต่หากไม่เข้าเงื่อนไขเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ธนาคารฯจะบันทึกบัญชีตราสารทางการเงินแบบผสมดังกล่าวในราคา
ทุนหรือราคาทุนตัดจำ�หน่าย
4.15

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารฯตั้งประมาณการหนี้สินสำ�หรับลูกหนี้ที่มีภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น การค้ำ�ประกันการกู้ยืม
การอาวัล หรือภาระผูกพันที่สถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และสำ�หรับภาระตามหนังสือค้ำ�ประกันที่ธนาคารฯถูกเรียกร้อง โดยอัตราการ
ตั้งประมาณการหนี้สินสำ�หรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบการเงินดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.7
ประมาณการหนี้สินอื่น ๆ
ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือภาระผูกพัน
จากการอนุมานที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อ
ชำ�ระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำ�นวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำ�นวนที่เป็นสาระสำ�คัญ ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

4.16

ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (Trading book) จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน กรณีตราสารอนุพันธ์มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
ธนาคารฯและบริษัทย่อยใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมจะถูกคำ�นวณ
จากแบบจำ�ลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ราคาตลาดหรือข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้มาจากราคาซื้อขายใน
ตลาดอนุพันธ์ ราคาเสนอซื้อขายของนายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอซื้อขายจากคู่สัญญา
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง (Banking book) ที่มีลักษณะของดอกเบี้ย บันทึกตามวิธีเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง คือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา ส่วนรายการที่มีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงิน
ตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน และทยอยรับรู้ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำ�สัญญาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.17

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราซื้อขายที่ธนาคารฯกำ�หนดขึ้น ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการ
ดำ�เนินงาน
งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคารฯ แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกไว้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะมีการเลิกกิจการ
ของสาขา ยกเว้นสาขาเคย์แมน รับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของสาขาดังกล่าวในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน

4.18

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ธนาคารฯและบริษัท
ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯและบริษัทย่อย เงินที่ธนาคารฯและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) เป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและภาระผูกพันจากการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานเมื่อทำ�งานครบตามระยะเวลาที่กำ�หนดเป็น
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นได้ประเมินขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ทั้งนี้ ในการคำ�นวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานต่าง ๆ อาทิ ค่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน
อัตราการมรณะ เป็นต้น) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน และอัตราคิดลด เป็นต้น)
ผลกำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่งคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่งคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะ
รับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
4.19

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รายจ่ายสำ�หรับโครงการจ่ายโบนัสด้วยหุ้นสามัญสำ�หรับพนักงานธนาคารฯ (โครงการฯ) รับรู้เมื่อได้รับบริการจากพนักงานแล้ว โดยธนาคารฯ
วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการฯ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ (วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
พนักงาน)
รายจ่ายโครงการฯรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานโดยในขณะเดียวกันบันทึกเป็นส่วนเพิ่มในรายการ “ทุนสำ�รอง
อื่น-การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการโดยพนักงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงาน
ที่กำ�หนดไว้ในโครงการฯเป็นผลสำ�เร็จ ธนาคารฯ รับรู้รายจ่ายโครงการฯสะสม ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ได้รับสิทธิ โดยรายจ่าย
โครงการฯสะสมคำ�นวณตามจำ�นวนหุ้นสามัญที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่ประมาณการอย่างดีที่สุดโดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯ การเปลี่ยนแปลงของ
รายจ่ายโครงการฯสะสม ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชีที่รายงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายการโอนกลับค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการ
ดำ�เนินงาน

4.20

สัญญาเช่าระยะยาว
ยานพาหนะตามสัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพือ่ เช่าทรัพย์สนิ โดยความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงอยูก่ บั ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.21

ภาษีเงินได้
ธนาคารฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

4.22

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมธนาคารฯ หรือถูกธนาคารฯและบริษัท
ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและบริษัทย่อย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่อธนาคารฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯและบริษัทย่อย ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุม
การดำ�เนินงานของธนาคารฯและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้

5.1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำ�นวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึงสภาพคล่อง และข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

5.2

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่
อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธปท. ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
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จะเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประวัติการ
ชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อัตราความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำ�ระ อัตราส่วนสูญเสียหากลูกหนี้ไม่สามารถ
ชำ�ระหนี้ได้ มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อ
จำ�นวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต
5.3

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน/การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเป็นระยะ
เวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลา
นานหรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารฯและบริษัทย่อยอาจพิจารณากลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อฝ่ายบริหารเห็นว่าข้อบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้การตั้งด้อยค่าในงวดก่อน ๆ หมดไป หรือมีข้อบ่งชี้อื่น ๆ รวมถึงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในปัจจุบันที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าเงินลงทุนที่เคยตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไม่ด้อยค่าอีกต่อไป ทั้งนี้ ข้อบ่งชี้ต่าง ๆ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคิดคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ทั้งนี้ การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำ�นวนการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการ
ด้อยค่าอาจมีในอนาคต

5.4

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่า
มูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ระยะ
เวลาการถือครองทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในการขายในอดีต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

5.5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ธนาคารฯแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
สำ�หรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าว
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.6

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนนั้น ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
นั้นๆ นอกจากนั้นแล้วในการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์จำ�กัด และทำ�การทบทวนประมาณอายุการให้ประโยชน์ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

5.7

การรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินออกจากบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯและบริษัท
ย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะได้ใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุด
ในสภาวะปัจจุบันในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

5.8

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องใช้
ข้อสมมติฐานที่หลากหลาย ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆที่ใช้ในการคำ�นวณ ซึ่งได้แก่ อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน การ
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

5.9

การถูกเรียกร้อง คดีฟ้องร้องและการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก (ก) การถูกเรียกร้อง (ข) การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และ (ค) ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการ
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

5.10

สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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6.

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารฯได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงหลัก อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้าน
สภาพคล่อง ด้านชื่อเสียง และด้านกลยุทธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารฯได้กำ�หนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานที่จะนำ�ไปใช้อย่างต่อเนื่องทั้งธนาคารฯ และกิจการในเครืออย่างเหมาะสม
ธนาคารฯจัดการเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใต้หลักการดังนี้คือ ธนาคารฯต้องสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน วิเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยง
หลักดังกล่าวได้ ธุรกิจจะต้องบริหารภายใต้กรอบการดำ�เนินงานด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารฯได้รับผลตอบแทนที่เหมาะ
สมกับความเสี่ยงที่ธนาคารฯรับไว้
โครงสร้างการกำ�กับดูแลด้านความเสี่ยงของธนาคารฯประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารฯซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารฯโดยรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้าน
อันได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการธนาคารฯให้ทำ�หน้าที่ทบทวนและดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกด้านของธนาคารฯ
และได้รบั มอบอำ�นาจให้อนุมตั กิ ลยุทธ์ นโยบาย กรอบงานและมาตรฐานของการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงกำ�หนดระดับการกระจุกตัวของความเสีย่ ง
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในระดับต้นในการบริหารความเสี่ยงของตนเองภายใต้กรอบการดำ�เนินงานที่กำ�หนดไว้ ส่วนหน่วยงานบริหาร
จัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ บริหารความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ พัฒนาสินทรัพย์ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
องค์กร กำ�กับการปฏิบัติงาน และสอบทานความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร รวมทั้ง พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง นำ�เสนอกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในการติดตาม ควบคุม และรายงานระดับความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารระดับสูง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการธนาคารฯต่อไป

6.1

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit risk)
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้กู้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชำ�ระคืนเงินกู้แก่ธนาคารฯหรือไม่ปฏิบัติตามภาระข้อผูกพัน
ตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารฯ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและภาระผูกพันทางการเงิน เช่น การค้ำ�
ประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักด้วยสำ�รองเผื่อผลขาดทุนที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
และจำ�นวนเงินตามภาระผูกพันทางการเงิน ซึ่งเกิดจากการค้ำ�ประกันการกู้ยืมและค้ำ�ประกันอื่น ๆ
นโยบายสินเชื่อ/ขอบเขตงาน
คณะกรรมการธนาคารฯ ทำ�หน้าที่อนุมัติกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ธนาคารฯจะยอมรับได้ และเพื่อให้ธนาคารฯบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม ธนาคารฯจัดทำ�นโยบายหลักด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Core Credit Risk Policies : CCRP) และ
กำ�หนดกรอบการดำ�เนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจด้านสินเชื่อเป็นไปได้อย่างระมัดระวังและการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรวมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของการทำ�ธุรกรรมสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะต้องออกนโยบายสำ�หรับแต่ละหน่วยงานตามแนวทาง
ที่กำ�หนดโดยนโยบายหลัก ในขณะเดียวกันธนาคารฯได้กำ�หนดนโยบาย เพื่อการควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งได้แก่
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พึ่งพากันและกัน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวตามภาคธุรกิจหรือ
ภาคอุตสาหกรรมและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศ คู่ค้าประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นต้น
ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ในการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารฯได้แยกบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการตลาดออกจากหน่วยงานที่
ทำ�หน้าที่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มี
ประสบการณ์และอนุมัติโดยผู้มีอำ�นาจตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู้
ธนาคารฯมีการก่อภาระผูกพันจากการค้ำ�ประกันการกู้ยืม การค้ำ�ประกันอื่น การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและการอาวัลตั๋วเงินให้กับลูกค้า ซึ่ง
การก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารฯได้มีการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเช่นเดียวกับการพิจารณาเงินให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงการเรียก
หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันจากลูกค้า เช่น เงินฝาก หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การค้ำ�ประกัน เป็นต้น และมีการกำ�หนดแนวปฏิบัติมาตรฐานที่จะกำ�หนด
ระยะเวลาให้สินเชื่อและเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเช่นเดียวกับสินเชื่อ
การสอบทานคุณภาพสินเชื่อ
นอกเหนือจากสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรับผิดชอบในการประเมินและแนะนำ�แนวทางในการปรับปรุงความเพียงพอและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตแล้ว ธนาคารฯได้จัดตั้งฝ่ายงานสอบทานความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากกระบวนการสินเชื่อ
เพื่อให้ทำ�หน้าที่สอดส่องดูแลแนวโน้มของคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง การสอบทานคุณภาพสินเชื่อที่เป็นอิสระกำ�หนดขึ้นเพื่อระบุหาสัญญาณ
ของการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อและให้ข้อมูลเบื้องลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ จุดอ่อนของ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

นโยบาย กระบวนการและวิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�ในด้านการแก้ ไขหรือการป้องกันปัญหา การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ จะนำ�มาเสนอเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
6.2

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุนและสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคารฯ รวมทั้งภาระผูกพันทางการเงิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทำ�หน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้การบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาดของธนาคารฯเป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารฯ
ที่ได้กำ�หนดไว้ ธนาคารฯแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ บัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) และ บัญชีเพื่อการธนาคาร
(Banking Book) โดยธนาคารฯได้มีการจัดทำ�นโยบายเพื่อกำ�หนดคำ�นิยามของบัญชีดังกล่าว หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกรรม และวิธีปฎิบัติ
สำ�หรับแต่ละบัญชี
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และตราสารอนุพันธ์ที่ถือ
ครองไว้ โดยมีเจตนาเพื่อการค้าหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารฯได้จัดทำ�นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดสำ�หรับบัญชีเพื่อการค้า เพื่อควบคุมให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการจัด
ให้มีเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงในบัญชีดังกล่าวด้วย
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านตลาดของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และภาระผูกพันทาง
การเงิน รวมถึงฐานะอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งธนาคารฯได้จัดทำ�นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาดสำ�หรับบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อกำ�หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งได้จัดให้มี
การกำ�หนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของฐานะในบัญชีดังกล่าวและอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ธนาคารฯ ทั้งนี้ ธนาคารฯมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งมีการประเมินผลกระทบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
โครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด

6.2.1

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ หรือหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหลักของธนาคารฯ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงกับ
MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น ๆ (เช่น BIBOR, SIBOR, LIBOR เป็นต้น)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำ�แนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำ�แนกได้ดังนี้
งบการเงินรวม 		
31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

743
12,340
295,831
4,933

88,793
94,645
153,140
1,692

14,599
6,627
2,162
3,749
20,374

14,599
96,163
109,147
452,720
26,999

305,716
5,150
-

168,565
59,349
-

21,877
1,554
3,880

496,158
66,053
3,880

202
4,979
20

38,252
-

17
17,546

202
43,248
17,566

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
124

งบการเงินรวม 		
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

3,582
20,813
272,401
6,546

128,401
91,126
122,409
300

13,217
6,069
1,721
2,786
14,830

13,217
138,052
113,660
397,596
21,676

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

260,542
3,643
4,413
289

175,894
37,342
97,806
-

15,880
1,236
3,440
47
17,781

452,316
42,221
3,440
102,266
18,070

งบการเงินเฉพาะกิจการ 		
31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

742
12,322
294,065
4,828

88,331
94,645
152,958
1,692

14,599
6,627
1,023
2,683
3,746
20,374

14,599
95,700
107,990
2,683
450,769
26,894

305,960
5,150
-

168,565
59,349
-

21,889
1,554
3,880

496,414
66,053
3,880

202
4,979
20

38,252
-

17
17,546

202
43,248
17,566

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 		
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

3,581
20,411
270,213
6,420

128,069
91,126
122,240
300

13,217
6,069
1,498
2,298
2,786
14,830

13,217
137,719
113,035
2,298
395,239
21,550

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

260,660
3,643
4,413
289

175,894
37,342
97,806
-

15,891
1,236
3,440
47
17,781

452,445
42,221
3,440
102,266
18,070

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำ�แนกได้ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

สินทรัพย์ที่
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
1 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

82,810
31,140
369,371
6,526

6,726
33,547
32,929
-

42,298
24,568
99

22,103
-

14,599
6,627
2,162
3,749
20,374

14,599
96,163
109,147
452,720
26,999

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

367,584
57,811
202
3,050
20

82,523
2,048
8,149
-

24,174
4,640
32,032
-

-

21,877
1,554
3,880
17
17,546

496,158
66,053
3,880
202
43,248
17,566

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
126

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

สินทรัพย์ที่
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
1 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

117,953
39,542
314,801
6,751

8,380
29,926
37,620
-

5,650
42,471
12,561
95

29,828
-

13,217
6,069
1,721
2,786
14,830

13,217
138,052
113,660
397,596
21,676

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

335,982
39,191
62,488
289

71,489
1,754
15,202
-

28,965
40
24,529
-

-

15,880
1,236
3,440
47
17,781

452,316
42,221
3,440
102,266
18,070

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

สินทรัพย์ที่
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
1 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

82,473
31,122
369,371
6,421

6,600
33,547
32,929
-

42,298
24,568
99

20,155
-

14,599
6,627
1,023
2,683
3,746
20,374

14,599
95,700
107,990
2,683
450,769
26,894

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

367,828
57,811
202
3,050
20

82,523
2,048
8,149
-

24,174
4,640
32,032
-

-

21,889
1,554
3,880
17
17,546

496,414
66,053
3,880
202
43,248
17,566

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

สินทรัพย์ที่
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
1 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

117,878
39,140
314,801
6,625

8,122
29,926
37,620
-

5,650
42,471
12,561
95

27,471
-

13,217
6,069
1,498
2,298
2,786
14,830

13,217
137,719
113,035
2,298
395,239
21,550

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

336,100
39,191
62,488
289

71,489
1,754
15,202
-

28,965
40
24,529
-

-

15,891
1,236
3,440
47
17,781

452,445
42,221
3,880
102,266
18,070

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และอัตราเฉลี่ยของรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ
รายได้ 1 อัตราเฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
รายได้ 1 อัตราเฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

97,482
103,896
416,649

2,488
3,317
24,495

2.55
3.19
5.88

100,518
84,781
380,384

2,698
2,903
20,479

2.68
3.42
5.38

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินทางการเงินอื่น

443,106
41,991
61,109

10,043
1,210
2,354

2.27
2.88
3.85

417,223
28,001
82,840

8,543
676
2,691

2.05
2.41
3.25

1

ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดจากอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำ�หรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
128

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายได้ 1
ค่าใช้จ่าย อัตราเฉลี่ย
ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

รายได้ 1
ค่าใช้จ่าย อัตราเฉลี่ย
ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชี

97,071
103,725

2,475
3,313

2.55
3.19

100,255
84,321

2,691
2,897

2.68
3.44

414,515

24,292

5.86

378,301

20,310

5.37

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

443,304
41,991
61,130

10,043
1,210
2,354

2.27
2.88
3.85

417,287
28,001
82,880

8,544
676
2,692

2.05
2.41
3.25

1

6.2.2

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดจากอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำ�หรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯ มีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำ�คัญโดยจำ�แนกเป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐ)

31 ธันวาคม 2555

ฐานะทันที
ฐานะล่วงหน้า
ฐานะสุทธิ
1

6.2.3

31 ธันวาคม 2554

เหรียญสหรัฐ

ยูโร 1

สกุลอื่นๆ 1

รวม

เหรียญสหรัฐ

ยูโร 1

สกุลอื่นๆ 1

รวม

635
(636)

17
(18)

1
-

653
(654)

547
(575)

8
(7)

35
(32)

590
(614)

(1)

(1)

1

(1)

(28)

1

3

(24)

สำ�หรับสกุลยูโรและสกุลอื่นๆแสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน
ทำ�ให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯ
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารฯ อยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ ประเภทธุรกิจของ
ผู้ออกตราสารทุน และวัตถุประสงค์ในการถือครองของธนาคารฯ โดยอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(Asset & Liability Management Committee - ALCO) และ/หรือคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Committee) ทั้งนี้ เงินลงทุน
ในตราสารทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและนโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการกำ�หนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน
ในตราสารทุนของธนาคารฯ จะคำ�นึงถึงปัจจัยทางด้านความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยมีการกำ�หนดวงเงินลงทุนสำ�หรับการลงทุนในตราสารทุน (Gross Limit) และเพดานวงเงินขาดทุน (Loss Limit) เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้
เป็นไปตามนโยบายและอยู่ภายในวงเงินที่กำ�หนดไว้ โดยคำ�นึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารฯ

6.3

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงาน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารฯ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability Management Committee - ALCO) ทำ�หน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารฯ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกำ�กับดูแลให้ธนาคารฯมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดำ�เนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม และธุรกิจตลาดเงิน (Capital
Markets) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้หน่วยงานบริหารเงินยังทำ�หน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk
Management) ทำ�หน้าที่ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารฯมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งมี
การทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจำ�เป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ธนาคารฯและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารฯแต่ละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแยกจากกัน
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารฯมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
ในการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถใช้เป็นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้
ธนาคารฯได้กำ�หนดให้มีการวัด และติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators) ซึ่งได้แก่ อัตราส่วน
ทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Loans to Deposits and BEs Ratio) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อสินทรัพย์รวม (Liquid Assets Ratio) การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกใน ภาวะวิกฤต (Liquidity
Coverage Ratio) และอัตราส่วนที่มาและใช้ ไปของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio) รวมทั้งการจัดทำ�แบบจำ�ลอง
กระแสเงินสดซึ่งครอบคลุมรายการตามอายุสัญญาคงเหลือและตามอายุสัญญาคงเหลือที่มีการปรับตามพฤติกรรมของลูกค้า และการประเมิน
กระแสเงินสดเข้าออกสะสมสูงสุด (Maximum Cumulative Outflow - MCO) โดยธนาคารฯมีการกำ�หนดเพดานความเสี่ยงและตัวบ่งชี้ระดับ
ความเสี่ยง (Risk Limits and Indicators) เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ของธนาคารฯ
ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ในการบริหารสภาพคล่องแต่ละวันจะมีการติดตามสถานะสภาพคล่องรายวันเปรียบเทียบกับเพดานความเสี่ยงและ
ตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง โดยมีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายเดือน
ธนาคารฯ จัดให้มีการทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯจะถูกทดสอบ
ภายใต้สถานการณ์จำ�ลองหลายรูปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
ซึ่งธนาคารฯได้นำ�ผลการทดสอบมาใช้ในการวางแผนการบริหารสภาพคล่องรวมถึงการเตรียมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงไว้รองรับสถานการณ์
นอกจากนี้ธนาคารฯได้จัดทำ�แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งมีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้า เป็นต้น
อัตราส่วนหรือตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง

อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

91.7 %
19.4 %

85.0%
24.9%

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
130

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม 1

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

มากกว่า
1-5 ปี

5 ปี
ขึ้นไป

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

14,599
7,372

82,065

6,726

-

-

-

14,599
96,163

101,122
2,198

3,965
13,927
5,204
116,287
19,930

2,286
22,348
8,968
64,580
1,145

3,909
7,812
29,436
92,149
3,726

770
1,986
6,374
56,479
-

1,011
1,1513
22,1032
-

11,941
47,224
49,982
452,720
26,999

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

125,291

241,378

106,053

137,032

65,609

24,265

699,628

324,880
6,731
3,880

61,892
52,634
-

84,340
2,048
-

25,046
4,640
-

-

-

496,158
66,053
3,880

760
1,991

1,749
15,575

4,538
-

36,106
-

202
95
-

-

202
43,248
17,566

338,242

131,850

90,926

65,792

297

-

627,107

-

(523)

687

(69)

-

-

95

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์
1
2
3

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งจำ�นวน
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจำ�นวน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

มากกว่า
1-5 ปี

5 ปี
ขึ้นไป

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

13,217
6,638

114,373

11,391

5,650

-

-

13,217
138,052

81,331
2,039

2,680
21,605
11
83,716
13,602

1,458
20,264
10,251
58,428
1,145

1,052
17,582
30,411
84,036
4,576

41
6,584
60,257
314

1,293
428 3
29,828 2
-

6,524
59,879
47,257
397,596
21,676

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

103,225

235,987

102,937

143,307

67,196

31,549

684,201

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

273,346
4,904
3,440
325
1,336

75,280
35,523
61,400
16,734

71,998
1,754
12,429
-

31,692
40
14,045
-

14,067
-

-

452,316
42,221
3,440
102,266
18,070

รวมหนี้สินทางการเงิน

283,351

188,937

86,181

45,777

14,067

-

618,313

-

(197)

(52)

154

4

-

(91)

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์
1
2
3

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งจำ�นวน
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจำ�นวน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
132

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม 1

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

มากกว่า
1-5 ปี

5 ปี
ขึ้นไป

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

14,599
7,366

81,734

6,600

-

-

-

14,599
95,700

101,122
2,198

3,965
13,927
5,190
116,287
19,930

2,286
22,348
8,964
64,580
1,145

3,909
7,812
29,436
92,146
3,621

770
1,986
6,374
56,479
-

1,011
12 3
2,683
20,155 2
-

11,941
46,085
49,964
2,683
450,769
26,894

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

125,285

241,033

105,923

136,924

65,609

23,861

698,635

325,136
6,731
3,880

61,892
52,634
-

84,340
2,048
-

25,046
4,640
-

-

-

496,414
66,053
3,880

760
1,991

1,749
15,575

4,538
-

36,106
-

202
95
-

-

202
43,248
17,566

338,498

131,850

90,926

65,792

297

-

627,363

-

(523)

687

(69)

-

-

95

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์
1
2
3

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งจำ�นวน
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจำ�นวน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 - 12 เดือน

มากกว่า
1-5 ปี

5 ปี
ขึ้นไป

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

13,217
6,637

114,299

11,133

5,650

-

-

13,217
137,719

81,331
2,039

2,680
21,605
11
83,716
13,602

1,458
20,264
9,866
58,428
1,145

1,052
17,582
30,394
84,036
4,475

41
6,584
60,257
289

1,293
205 3
2,298
27,471 2
-

6,524
59,656
46,855
2,298
395,239
21,550

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

103,224

235,913

102,294

143,189

67,171

31,267

683,058

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

273,475
4,904
3,440
325
1,336

75,280
35,523
61,400
16,734

71,998
1,754
12,429
-

31,692
40
14,045
-

14,067
-

-

452,445
42,221
3,440
102,266
18,070

รวมหนี้สินทางการเงิน

283,480

188,937

86,181

45,777

14,067

-

618,442

-

(197)

(52)

154

4

-

(91)

กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์
1
2
3

6.4

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งจำ�นวน
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจำ�นวน

มูลค่ายุติธรรมสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่าตลาดหรือราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
- เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินลงทุน - สุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคำ�นวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.5
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือมีอัตราคงที่แต่มีระยะเวลาการปรับ
อัตราดอกเบี้ยใหม่ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 ปี
- เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากหรือรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาครบกำ�หนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดใน
อนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันซึ่งใช้กับเงินรับฝากหรือรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในแต่ละ
ประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยคำ�นวณจากแบบจำ�ลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมี
ระยะเวลาครบกำ�หนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ในรายงานสำ�หรับกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และใช้ราคาตลาดกรณีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
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- หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และหนี้สินทางการเงินอื่น
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ตราสารอนุพันธ์
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยกรณีตราสารอนุพันธ์มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ธนาคารฯใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
กรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมจะถูกคำ�นวณจากแบบจำ�ลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ราคาตลาด
หรือข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้มาจากราคาซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ราคาเสนอซื้อขายของนายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอ
ซื้อขายจากคู่สัญญา
มูลค่ายุติธรรมสำ�หรับเครื่องมือทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
		
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

14,599
96,267
6,217
109,147
428,751
26,999

14,599
96,267
6,275
109,599
428,751
26,999

13,217
138,142
9,273
113,660
376,618
21,676

13,217
138,142
9,229
114,064
376,618
21,676

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

681,980

682,490

672,586

672,946

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

496,158
66,053
3,880
213
6,041
43,248
17,566

496,405
66,053
3,880
213
5,894
43,862
17,566

452,316
42,221
3,440
3,880
9,407
102,266
18,070

452,285
42,220
3,440
3,880
9,386
103,568
18,070

รวมหนี้สินทางการเงิน

633,159

633,873

627,720

628,969
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

14,599
95,802
6,217
107,990
2,683
427,941
26,894

14,599
95,802
6,275
108,442
2,683
427,941
26,894

13,217
137,808
9,273
113,035
2,298
375,587
21,550

13,217
137,808
9,229
113,439
2,298
375,587
21,550

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

682,126

682,636

672,768

673,128

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินทางการเงินอื่น

496,414
66,053
3,880
213
6,041
43,248
17,566

496,662
66,053
3,880
213
5,894
43,862
17,566

452,445
42,221
3,440
9,407
102,266
18,070

452,414
42,220
3,440
9,386
103,568
18,070

รวมหนี้สินทางการเงิน

633,415

634,130

627,849

629,098
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7.

เงินกองทุนตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารฯในการบริหารทุนคือการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำ�รงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกองทุนของธนาคารฯประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Tier1)
สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร

41,372
27
4,000
400
3,955

41,352
4,000
200
1,377

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

49,754

46,929

เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาอาคาร
เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน
ประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,553
847
5,500
23,650

1,936
915
5,000
13,300

-

12

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

31,550

21,163

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก
หัก ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการตีราคาเงินลงทุนใน
ตราสารทุนประเภทเผื่อขาย

81,304

68,092

(2)

-

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

81,302

68,092

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนตามกฎหมาย

(หน่วย: ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

11.11
18.16
4.25
8.50

11.08
16.08
4.25
8.50

ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลการดำ�รงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไว้ในเว็บไซด์ของธนาคารฯที่ www.tmbbank.com ภายในเดือนมีนาคม 2556 และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ในรายงานประจำ�ปี 2555 ของธนาคารฯ และเอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2555 (แบบ 56-1) ด้วยเช่นกัน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

8.
8.1

การโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”)
สัญญาโอนสินทรัพย์และการแบ่งปันผลกำ�ไรขาดทุน
ตามเงื่อนไขของพระราชกำ�หนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญาโอนสินทรัพย์ กับ บสท. ในปี 2544
โดยธนาคารฯและบริษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท. (ในฐานะผู้รับโอน) และได้รับชำ�ระราคาโอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
จาก บสท. จากการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว บสท. และผู้โอนจะต้องแบ่งปันผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ สิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังต่อไปนี้
- กรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจำ�นวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุน ส่วนที่สองจำ�นวนไม่เกินร้อยละ 20
ของราคาโอน บสท. และผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนส่วนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด
- กรณีที่มีผลกำ�ไร ผลกำ�ไรส่วนแรกจำ�นวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ทั้งนี้หากยังคงมีกำ�ไรเหลืออีก
ผู้โอนจะได้รับผลกำ�ไรส่วนหลังนี้ในจำ�นวนที่ไม่เกินมูลหนี้ตามบัญชีหักด้วยราคาโอนและผลกำ�ไรส่วนแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีประมาณการหนี้สินจำ�นวน 1,707 ล้านบาท และ 1,626 ล้านบาท ตามลำ�ดับโดยบันทึกรวมอยู่
ในบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าเพียงพอที่จะรองรับ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปันส่วนผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท. โดยจำ�นวนดังกล่าวได้พิจารณาจาก
รายงานผลการบริหารสินทรัพย์ของบสท. และประมาณการเพิ่มเติมจากข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารฯในอดีต

8.2

ส่วนที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริหารสินทรัพย์โดยบสท. บสท. ได้มีหนังสือแจ้งธนาคารฯเกี่ยวกับการปรับลดราคารับโอนโดยสรุปดังต่อไปนี้
(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารฯได้รับแจ้งจาก บสท. โดย บสท.ขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนที่มีเครื่องจักรจำ�นำ�เป็น
หลักประกันจำ�นวน 4,341 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯได้ปฏิเสธรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามสัญญาโอนสินทรัพย์
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารฯได้ดำ�เนินคดีตามกฎหมายกับ บสท. แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2553 ศาลชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษาให้ธนาคารฯชนะคดี ขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการของศาลอุทธรณ์
(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารฯได้ฟ้องบสท.เพิ่มเติมจากการที่บสท.ปฏิเสธที่จะชำ�ระราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จำ�นวน 4 ราย
จำ�นวนรวม 56 ล้านบาท และไม่ชำ�ระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินของปี 2549 และ 2550 ให้แก่ธนาคารฯ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 242 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาลชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษายกฟ้อง แต่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากธนาคารฯอยู่ระหว่างพิจารณายื่น
อุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาลชั้นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯบันทึกประมาณการหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ส่วนที่มีเครื่องจักรจำ�นำ�เป็นหลักประกันตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.2 (ก) และการที่ บสท. ปฏิเสธที่จะชำ�ระราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามที่
กล่าวไว้ในข้อ 8.2 (ข) รวมจำ�นวน 4,673 ล้านบาท และ 4,617 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ซึ่งรวมดอกเบี้ยจำ�นวน 276 ล้านบาท) โดยบันทึกรวมอยู่ใน
บัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

8.3

การชำ�ระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่บสท.ให้ ไว้กับธนาคารฯคงเหลือทั้งสิ้นจำ�นวน 6,732 ล้านบาท (โดยแบ่งเป็นส่วนที่ยังไม่
ครบกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 597 ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเงินลงทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11.1 และส่วนที่
ครบกำ�หนดชำ�ระแล้วจำ�นวน 6,135 ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน) ยอดคงค้างของตั๋วเงินจำ�นวน
รวม 6,732 ล้านบาทนี้ ส่วนหนึ่งจำ�นวน 4,398 ล้านบาท เป็นส่วนที่มีข้อโต้แย้งกับบสท. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8.2 ซึ่ง
ธนาคารฯและบสท.สามารถเจรจาตกลงเรื่องเงื่อนไขการจ่ายชำ�ระและเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลง
การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีหลักการและแนวทางการบริหารจัดการตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบกำ�หนดดังนี้

1.

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อครบกำ�หนด บสท. จะชำ�ระหนี้ตั๋วเงินต้นและดอกเบี้ย

2.
2.1

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีข้อโต้แย้ง
กรณีที่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีข้อโต้แย้งแต่ยังไม่มีการฟ้องร้องดำ�เนินคดี เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำ�หนด
(ก) มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้ง บสท.จะชำ�ระมูลค่าที่ไม่มีข้อโต้แย้งและดอกเบี้ยจ่ายให้กับธนาคารฯ
(ข) มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนที่มีข้อโต้แย้ง บสท. จะฝากเงินในนาม บสท. ไว้กับธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ตั๋วครบกำ�หนด จำ�นวนเงินที่ฝากจะ
เท่ากับตั๋วเงินต้นรวมดอกเบี้ยจ่าย โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปตามประกาศของธนาคารฯ ทั้งนี้ เมื่อได้มีข้อยุติ หากบสท.ต้องชำ�ระ
ราคารับโอนในส่วนที่มีข้อโต้แย้ง บสท. จะถอนเงินฝากดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก และชำ�ระให้กับธนาคารฯ
กรณีที่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีข้อโต้แย้งและมีการฟ้องร้องดำ�เนินคดีแล้ว เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำ�หนด บสท. จะนำ�เงินไปฝากในนาม บสท. กับ
ธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ครบกำ�หนด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปตามประกาศของธนาคารฯและแบ่งเป็น 2 บัญชี คือ
(ก) บัญชีที่ 1 ส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อ บสท. และธนาคารฯแถลงร่วมกันต่อศาลแล้ว บสท. จะถอนเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดชำ�ระหนี้ตั๋ว
ให้กับธนาคารฯ
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(ข) บัญชีที่ 2 ส่วนที่มีข้อโต้แย้ง บสท. จะคงเงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีที่ 2 จนกว่าจะมีข้อยุติหรือคำ�พิพากษาถึงที่สุด โดยหากมีข้อยุติหรือ
ผลคำ�พิพากษาถึงที่สุดปรากฏว่า บสท. ต้องชำ�ระราคารับโอนในส่วนที่มีข้อโต้แย้งให้กับธนาคารฯ บสท. จะถอนเงินฝากดังกล่าว พร้อม
ดอกเบี้ยเงินฝาก และชำ�ระให้กับธนาคารฯหากเงินจำ�นวนดังกล่าวไม่พอชำ�ระหนี้ตามข้อยุติหรือตามคำ�พิพากษาของศาล บสท.จะต้อง
ชำ�ระหนี้ให้แก่ธนาคารฯจนครบถ้วนเต็มจำ�นวนตามข้อยุติหรือตามคำ�พิพากษาของศาล
ทั้งนี้ ธนาคารฯจะไม่เรียกเบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยผิดนัด หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก บสท. และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ในกรณีที่ บสท. ไม่สามารถไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินได้ตรงตามกำ�หนดเวลาไถ่ถอน เนื่องจากข้อโต้แย้งเรื่องการปรับลดราคา
รับโอนยังไม่ได้ข้อยุติ หรือศาลยังมิได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุด
9.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

4,537
11
40

36,800
29,377
10,601
10,362

41,337
29,388
10,601
10,402

รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,588
-

87,140
122
(15)

ในประเทศ - สุทธิ

4,588

ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

31 ธันวาคม 2554

รวม เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

4,948
22
75

75,100
17,603
24,541
10,150

80,048
17,625
24,541
10,225

91,728
122
(15)

5,045
-

127,394
209
(3)
(91)

132,439
209
(3)
(91)

87,247

91,835

5,045

127,509

132,554

1,351
459
133
836

1,656
-

3,007
459
133
836

731
172
101
540

4,072
-

4,803
172
101
540

รวมต่างประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,779
-

1,656
(3)

4,435
(3)

1,544
-

4,072
4
(32)

5,616
4
(32)

ต่างประเทศ – สุทธิ

2,779

1,653

4,432

1,544

4,044

5,588

ในประเทศและต่างประเทศ - สุทธิ

7,367

88,900

96,267

6,589

131,553

138,142
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

4,537
10
40

36,800
28,915
10,601
10,362

41,337
28,925
10,601
10,402

รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,587
-

86,678
119
(15)

ในประเทศ - สุทธิ

4,587

ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

31 ธันวาคม 2554

รวม เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

4,948
21
75

75,100
17,321
24,491
10,150

80,048
17,342
24,491
10,225

91,265
119
(15)

5,044
-

127,062
208
(3)
(91)

132,106
208
(3)
(91)

86,782

91,369

5,044

127,176

132,220

1,351
459
133
836

1,657
-

3,008
459
133
836

731
172
101
540

4,072
-

4,803
172
101
540

รวมต่างประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,779
-

1,657
(3)

4,436
(3)

1,544
-

4,072
4
(32)

5,616
4
(32)

ต่างประเทศ – สุทธิ

2,779

1,654

4,433

1,544

4,044

5,588

ในประเทศและต่างประเทศ - สุทธิ

7,366

88,436

95,802

6,588

131,220

137,808
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10.

สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (Trading Book) การปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารฯ (Banking Book) และจำ�นวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
มูลค่ายุติธรรม/ การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี
ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
		 ความเสี่ยงของธนาคารฯ
อัตราดอกเบี้ย
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหาร
		 ความเสี่ยงของธนาคารฯ
รวม

สินทรัพย์

จำ�นวนเงิน
หนี้สิน ตามสัญญา

31 ธันวาคม 2554
มูลค่ายุติธรรม/ การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์

จำ�นวนเงิน
หนี้สิน ตามสัญญา

4,580

4,473

610,947

7,442

7,138

539,169

199

130

21,366

65 1

468 1

20,988

1,437

1,438

293,598

1,776

1,806

327,722

76 2

177 2

23,650

-2

-2

10,700

6,292

6,218

949,561

9,283

9,412

898,579

1

รวมยอดการปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯทั้งในส่วนที่เป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นการปรับรายการดอกเบี้ยค้างรับและค้างจ่ายตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: จำ�นวน 10 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ แสดงยอดเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลำ�ดับ

2

การปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ คือการปรับรายการดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่าย
และรายการดอกเบี้ยรับล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา ณ วันสิ้นปี โดยธนาคารฯแสดงยอดดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจำ�นวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินทรัพย์อื่นและแสดงยอดดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจำ�นวนดังกล่าวเป็นส่วนหนี่งของหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลำ�ดับ

สัดส่วนการทำ�ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำ�นวนเงินตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย: ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

75.09
24.91

83.01
16.99

100.00

100.00

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

11.
11.1

เงินลงทุน - สุทธิ
จำ�แนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ประเภทความเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เงินลงทุนเพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

10,930

5,231

10,930

5,231

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

10,930

5,231

10,930

5,231

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ

46,073

59,451

46,073

59,451

1,151

428

12

205

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

47,224

59,879

46,085

59,656

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

49,982

47,257

49,964

46,855

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

49,982

47,257

49,964

46,855

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ

1,902

2,136

1,902

2,136

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ

34

33

34

33

รวมเงินลงทุนทั่วไป

1,936

2,169

1,936

2,169

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

(925)

(876)

(925)

(876)

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

1,011

1,293

1,011

1,293

109,147

113,660

107,990

113,035

เงินลงทุน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้อาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินซึ่งธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รับจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย (“บสท.”) เพื่อการชำ�ระราคาโอนลูกหนี้ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 และได้จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด จำ�นวน 614 ล้านบาท และ 5,467 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(เฉพาะธนาคารฯ: จำ�นวน 597 ล้านบาท และ 5,065 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) โดยมีวันครบกำ�หนดชำ�ระคืนในปี 2556 - 2558 และมีอัตราดอกเบี้ย
เท่ากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย ณ วันทำ�การสุดท้ายของปี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
142

11.2

เงินลงทุนของกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนชำ�ระแล้ว
ของกิจการดังกล่าวที่ไม่เข้าข่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

11.3

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น ๆ

34
14
729
11

34
55
750
11

รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

788
(41)

850
(47)

เงินลงทุน - สุทธิ

747

803

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำ�ระหนี้ บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกิจการและบริษัทอื่นที่มีผล
การดำ�เนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

		

31 ธันวาคม 2555		

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

มูลค่า
ค่าเผ ื่อ
ยุติธรรม การด้อยค่า

31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

มูลค่า
ค่าเผ ื่อ
ยุติธรรม การด้อยค่า

1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก เพิกถอนจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและตราสาร
หนี้ที่ ผิดนัดชำ�ระหนี้

62

-

(62)

62

-

(62)

2. บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อ
เนื่องของกิจการและบริษัทอื่นที่มีผลการ
ดำ�เนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับ
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1,158

245

(913)

1,324

460

(864)

รวม

1,220

245

(975)

1,386

460

(926)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

11.4

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

12.
12.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

64
20

79
32

64
-

78
29

รวม

84

111

64

107

ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

(7)
(2)

(2)

(7)
(2)

(2)

รวม

(9)

(2)

(9)

(2)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ

75

109

55

105

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด (บลจ.ทหารไทย) เพิ่มเติมจำ�นวน
1,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 93 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 116 ล้านบาท ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ. ทหารไทย เพิ่มขึ้นจากเดิมอัตรา
ร้อยละ 75.00 เป็นร้อยละ 87.50 ของทุนที่จดทะเบียนและชำ�ระแล้วของบลจ. ทหารไทย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
โดยธนาคารฯต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาซื้อและมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ซื้อเพิ่มจำ�นวนรวม 51 ล้านบาท ไปยังกำ�ไรสะสมโดยตรงใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่กำ�หนดในมาตรฐานการบัญชี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
144

12.2

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์
พญาไท จำ�กัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีที
เอ คอนแทรคท์ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ทหารไทย จำ�กัด

สัดส่วน
การถือหุ้นสามัญ
31
ธันวาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ 100.00 100.00

ทุนชำ�ระแล้ว

เงินลงทุนแสดงตาม
วิธีราคาทุน

31
ธันวาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

31
ธันวาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

31
ธันวาคม
2554

31
ธันวาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

1,070

1,070

3,870

3,870 (1,491) (1,760)

2,379

2,110

31
ธันวาคม
2555

ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน

99.40

99.40

-

-

-

-

-

-

-

-

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

87.50

75.00

100

100

304

188

-

-

304

188

4,058 (1,491) (1,760)

2,683

2,298

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- สุทธิ
บริษัทร่วม
บริษัท เมโทร เดซิกนี
จำ�กัด

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

ราคาทุน

4,174
ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน

30.00

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม - สุทธิ

4,174

4,058 (1,491) (1,760)

2,683

2,298

30.00

-

-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

12.3

งบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จำ�กัด
งบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มาจากงบการเงิน
ที่จัดทำ�โดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้ (เปิดเผยตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน:
โอนกลับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สำ�รองประมาณการหนี้สินอื่น
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
อื่น ๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

2555

2554

256

274

(69)
(1)
2
(212)
217
3

(117)
2
(31)
16
(175)
146
(5)
(7)

196

103

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น

10
259
55
138
9

68
179
20
139
-

(27)
9
(3)

2
2

เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

646

513

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด

(900)
385

(700)
652
229

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(515)

181

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

-

(700)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

(700)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

131
95

(6)
101

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

226

95

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
146

13.
13.1

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
จำ�แนกตามประเภทสินเชื่อ
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
อื่น ๆ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี

109,125
194,201
149,181
261
(48)

83,292
204,387
109,644
287
(14)

109,072
192,445
149,118
182
(48)

83,216
202,389
109,468
180
(14)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ

452,720
955

397,596
777

450,769
955

395,239
777

453,675

398,373

451,724

396,016

(13,534)

(14,999)

(12,393)

(13,673)

(11,271)

(6,599)

(11,271)

(6,599)

(119)

(157)

(119)

(157)

428,751

376,618

427,941

375,587

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสำ�รองในอัตราขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
เงินสำ�รองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่ำ�
		 ตามเกณฑ์ ธปท.
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ- สุทธิ

13.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำ�แนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

31 ธันวาคม 2554
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น ๆ

418,501
26,240
1,169

5,439
1,337
34

423,940
27,577
1,203

373,068
16,924
1,006

5,395
1,167
36

378,463
18,091
1,042

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

445,910

6,810

452,720

390,998

6,598

397,596

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
ในประเทศ ต่างประเทศ

13.3

รวม

31 ธันวาคม 2554
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น ๆ

416,550
26,240
1,169

5,439
1,337
34

421,989
27,577
1,203

370,711
16,924
1,006

5,395
1,167
36

376,106
18,091
1,042

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

443,959

6,810

450,769

388,641

6,598

395,239

จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

5,959
248,840
14,610
48,286
49,146
50,081

181
6,714
855
3,934
1,237
774

11
1,132
179
556
224
341

23
754
35
61
300
104

762
10,994
1,865
2,093
2,069
600

6,936
268,434
17,544
54,930
52,976
51,900

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

416,922

13,695

2,443

1,277

18,383

452,720

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

4,043
182,556
17,921
53,876
49,053
43,765

233
7,675
2,235
4,447
1,291
673

26
2,990
211
550
349
242

66
1,143
110
116
387
103

1,303
13,079
2,503
2,679
2,882
1,089

5,671
207,443
22,980
61,668
53,962
45,872

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

351,214

16,554

4,368

1,925

23,535

397,596

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
148

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

5,959
248,840
14,610
48,286
49,146
50,078

181
6,714
855
3,934
1,237
774

11
1,132
179
556
224
341

23
754
35
61
300
104

676
10,214
1,417
1,947
1,867
314

6,850
267,654
17,096
54,784
52,774
51,611

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

416,919

13,695

2,443

1,277

16,435

450,769

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554

13.4

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

4,043
182,556
17,921
53,876
49,053
43,765

233
7,675
2,235
4,447
1,291
673

26
2,990
211
550
349
242

66
1,143
110
116
387
103

1,217
12,036
1,980
2,538
2,882
525

5,585
206,400
22,457
61,527
53,962
45,308

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี

351,214

16,554

4,368

1,925

21,178

395,239

จำ�แนกตามประเภทการจัดชั้น
ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชั้นตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสำ�รองของสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
เงินให้สินเชื่อแก่ ยอดสุทธิที่ใช้
ลูกหนี้และ ในการตั้งค่า อัตราขั้นต่ำ�
ดอกเบี้ย เผื่อหนี้สงสัย ตามเกณฑ์
ค้างรับ จะสูญ 1
ธปท.

417,818 324,238
13,753 11,527
2,443
724
1,277
308
18,383 8,362

รวม

453,674 345,159

2

3

เงินให้สินเชื่อแก่ ยอดสุทธิที่ใช้
ลูกหนี้และ ในการตั้งค่า อัตราขั้นต่ำ�
ดอกเบี้ย เผื่อหนี้สงสัย ตามเกณฑ์
ค้างรับ จะสูญ 1
ธปท.

(ร้อยละ)

เงินสำ�รองในอัตราขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 3
เงินสำ�รองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.

1

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ 2

31 ธันวาคม 2554

1
2
100
100
100

(ร้อยละ)

3,808
258
758
332
8,378
11,271

351,940 154,204
16,605 3,574
4,368 2,261
1,925
648
23,535 10,010

1 1,906
2
87
100 2,271
100
662
100 10,073
6,599

24,805

398,373 170,697

21,598

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกันที่ไม่ใช่ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและเครื่องจักร (31 ธันวาคม 2554 หมายถึงยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน) กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่าย
หลักประกันที่ไม่ใช่เครื่องจักร
การกันสำ�รองสำ�หรับสินเชื่อที่ได้รับการค้ำ�ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้ำ�ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคารฯและบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
เงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า อัตราขั้นต่ำ�
เผื่อหนี้สงสัย ตามเกณฑ์
จะสูญ 1
ธปท.

417,815
13,753
2,443
1,277
16,435

324,236
11,527
724
308
7,222

รวม

451,723

344,017

2

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ 2

31 ธันวาคม 2554
เงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า อัตราขั้นต่ำ�
เผื่อหนี้สงสัย ตามเกณฑ์
จะสูญ 1
ธปท.

(ร้อยละ)

เงินสำ�รองในอัตราขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำ�รองส่วนทีเ่ กินอัตราขัน้ ต่�ำ ตามเกณฑ์ ธปท.

1

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ 2

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ 2

(ร้อยละ)

3,808
258
758
332
7,237
11,271

351,940
16,605
4,368
1,925
21,178

154,204
3,574
2,261
648
8,685

23,664

396,016

169,372

1
2
100
100
100

1,906
87
2,271
662
8,747
6,599
20,272

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกันที่ไม่ใช่ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและเครื่องจักร (31 ธันวาคม 2554 หมายถึงยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน) กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่าย
หลักประกันที่ไม่ใช่เครื่องจักร
การกันสำ�รองสำ�หรับสินเชื่อที่ได้รับการค้ำ�ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้ำ�ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee Scheme

เงินสำ�รองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมเงินสำ�รองจำ�นวน 5,227 ล้านบาท สำ�หรับกลุ่มเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกันสำ�รองในปี 2555 ตามแผนการกันสำ�รองทั้งหมดของธนาคารฯ ปี 2554 แล้ว เพื่อรองรับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นหากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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13.5

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อย มีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน)
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ

7,407

16,845

6,599

15,813

524,989
1.41

513,480
3.28

524,179
1.26

512,448
3.09

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อรวม
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

22,103
539,685
4.10

29,828
526,463
5.67

20,155
537,734
3.75

27,471
524,106
5.24

1

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคารฯและบริษัท บริหารเงินสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯ (ในฐานะผู้ขาย) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (“บสก.”) (ในฐานะผู้ซื้อ) โดยมีภาระเงินต้นประมาณ 5,700 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาโอนขายของสินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าว
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จำ�นวน 28,370 ล้านบาท
และ 38,105 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

13.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
(แสดงเฉพาะรายที่มีส่วนสูญเสีย/ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้) สรุปได้ดังนี้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนเงิน

ก่อนปรับ
หลังปรับ
จำ�นวนราย โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

ก่อนปรับ
หลังปรับ
จำ�นวนราย โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ

21
2

1,720
76

1,459
75

20
-

1,696
-

1,444
-

รวม

23

1,796

1,534

20

1,696

1,444

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี

21
2

1,228
568

966
568

18
2

1,128
568

876
568

รวม

23

1,796

1,534

20

1,696

1,444

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนเงิน

ก่อนปรับ
หลังปรับ
จำ�นวนราย โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

ก่อนปรับ
หลังปรับ
จำ�นวนราย โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ

44
2

2,546
22

1,443
21

41
1

2,506
9

1,424
9

รวม

46

2,568

1,464

42

2,515

1,433

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

40
3
3

2,367
187
14

1,265
186
13

36
3
3

2,314
187
14

1,234
186
13

รวม

46

2,568

1,464

42

2,515

1,433
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ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้บันทึกขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยส่วนต่างของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับ และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน
ธนาคารฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขชำ�ระหนี้ โดยใช้มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยดอกเบี้ยอัตราตลาด
ข้อมูลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปี
เงินสดที่รับชำ�ระจากลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

108
1,008
(29)

128
1,577
21

106
900
(38)

120
1,534
1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาแล้ว ดังนี้

ลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้แล้ว
13.7

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำ�นวนราย

ยอดคงค้าง

จำ�นวนราย

ยอดคงค้าง

จำ�นวนราย

ยอดคงค้าง

จำ�นวนราย

ยอดคงค้าง

(ราย)

(ล้านบาท)

(ราย)

(ล้านบาท)

(ราย)

(ล้านบาท)

(ราย)

(ล้านบาท)

151

2,606

134

2,539

220

2,940

199

2,830

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานและได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 		

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

จำ�นวน
ราย

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

2

8

31 ธันวาคม 2554

หลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

จำ�นวน
ราย

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

หลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

4

4

2

8

6

2
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รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

14.

สินทรัพย์จัดชั้น
สินทรัพย์จัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำ�แนกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดซึ่งรวมถึงประกาศที่ธปท. ฝนส.
(23)ว.1564/2554 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วยเงินลงทุน
(รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) ทรัพย์สิน
รอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
ที่ดิน
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ
เงินลงทุน
ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ์

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่า
มาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ประเภทสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์
อื่น

รวม

เงินให้สินเชื่อ
ที่ดิน
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ
เงินลงทุน
ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ์

-

-

- 504,904

- 481,018

-

-

- 481,018

- 13,753

-

-

- 13,753

- 16,605

-

-

- 16,605

- 2,443
- 1,277
989 18,383

786

477

3 2,446
3 1,280
194 20,829

- 4,368
- 1,925
977 23,535

1,469

644

2 4,370
2 1,927
173 26,798

989 540,760

786

477

200 543,212

977 527,451

1,469

644

177 530,718

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
ที่ดิน
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ
เงินลงทุน
ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ์

รวม

รวม

- 504,904

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่า
มาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

สินทรัพย์
อื่น

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ประเภทสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์
อื่น

รวม

เงินให้สินเชื่อ
ที่ดิน
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ
เงินลงทุน
ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ์

สินทรัพย์
อื่น

รวม

- 504,901

-

-

- 504,901

- 481,018

-

-

- 481,018

- 13,753

-

-

- 13,753

- 16,605

-

-

- 16,605

- 2,443
- 1,277
2,480 16,435

748

477

3 2,446
3 1,280
191 20,331

- 4,368
- 1,925
2,736 21,178

1,361

644

2 4,370
2 1,927
166 26,085

2,480 538,809

748

477

197 542,711

2,736 525,094

1,361

644

170 530,005

ในช่วงปลายปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยในประเทศไทย โดยน้ำ�เข้าท่วมพื้นที่ต่างๆเป็นวงกว้าง เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ธนาคารฯ
บางส่วน ซึ่งธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวภายใต้กรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการเลื่อนกำ�หนดการชำ�ระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยในระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น และไม่ถือว่าลูกหนี้ดังกล่าวเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
154

15.

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินสำ�รองในอัตราร้อยละขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.

เงินสำ�รอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย
อื่น ๆ

1,906
1,902
-

87
171
-

2,271
(1,513)
-

662
(330)
-

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

6,599
4,672
-

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

ยอดปลายปี

3,808

258

758

332

8,378

11,271

24,805

สงสัย สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินสำ�รองในอัตราร้อยละขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.

เงินสำ�รอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ

1,322
584
-

133
(46)
-

1,685
586
-

263
399
-

9,438
2,448
323
(2,142)
6

7,549
(950)
-

20,390
3,021
323
(2,142)
6

ยอดปลายปี

1,906

87

2,271

662

10,073

6,599

21,598

สงสัย สงสัยจะสูญ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินสำ�รองในอัตราร้อยละขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.

เงินสำ�รอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย
อื่น ๆ

1,906
1,902
-

87
171
-

2,271
(1,513)
-

662
(330)
-

8,747
4,065
382
(2,244)
(3,716)
3

6,599
4,672
-

20,272
8,967
382
(2,244)
(3,716)
3

ยอดปลายปี

3,808

258

758

332

7,237

11,271

23,664

สงสัย สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินสำ�รองในอัตราร้อยละขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.

16.

เงินสำ�รอง
ส่วนที่เกินอัตรา
ขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์
ธปท.

รวม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ

1,322
584
-

133
(46)
-

1,685
586
-

263
399
-

8,436
2,124
323
(2,142)
6

7,088
(489)
-

18,927
3,158
323
(2,142)
6

ยอดปลายปี

1,906

87

2,271

662

8,747

6,599

20,272

สงสัย สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

2555

2554

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี

157
(38)

156
1

ยอดปลายปี

119

157

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
156

17.

ทรัพย์สินรอการขาย
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทรัพย์สินรอการขายที่ ได้จากการ ชำ�ระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยผู้ประเมินภายใน
ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
สังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจำ�หน่าย

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

4,749

20 (2,333)

102
258

325

ยอด
ปลายปี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

7,863

11 (3,125)

(17)
(168)

2,436
926
1,510
85
415

105
324

รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่า

5,109
(1,469)

345 (2,518)
(416) 1,099

2,936
(786)

8,292
(1,857)

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

3,640

(71) (1,419)

2,150

6,435

288

4,749
1,871
2,878
102
258

299 (3,482) 5,109
(559)
947 (1,469)
(260) (2,535)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,640

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทรัพย์สินรอการขายที่ ได้จากการ ชำ�ระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยผู้ประเมินภายใน
ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
สังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอจำ�หน่าย

(3)
(354)

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

4,581

3 (2,212)

74
258

325

ยอด
ปลายปี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

7,655

11 (3,085)

(13)
(168)

2,372
924
1,448
61
415

77
324

รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่า

4,913
(1,361)

328 (2,393)
(417) 1,030

2,848
(748)

8,056
(1,729)

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

3,552

(89) (1,363)

2,100

6,327

288

(3)
(354)

ยอด
ปลายปี
4,581
1,868
2,713
74
258

299 (3,442) 4,913
(558)
926 (1,361)
(259) (2,516)

3,552

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

18.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม ซึ่งการตีราคาครั้งล่าสุดได้ทำ�ขึ้นในปี 2555) สำ�หรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ดิน
ราคา
ทุนเดิม
ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาใหม่ในระหว่างปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนออก
31 ธันวาคม 2555

อาคาร

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม

ส่วนที่ ส่วนปรับปรุง
ตีราคาเพิ่ม สิทธิการเช่า

อุปกรณ์

รวม

4,279
(1,129)
(167)

2,767
814
(465)
(82)

5,000
216
(22)
(164)
(109)

3,292
548
(45)
(89)

930
268
(78)
-

5,394
559
(389)
-

21,662
1,043
1,362
(489)
(1,803)
(447)

2,983

3,034

4,921

3,706

1,120

5,564

21,328

-

-

(2,529)
(89)
-

(1,458)
(70)
(316)

(710)
(140)
-

(4,269)
(409)
-

(8,966)
(708)
(316)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ส่วนที่ตีราคาใหม่ในระหว่างปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่
โอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ถือไว้เพื่อขาย
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/โอนออก

-

-

52

22

-

-

74

-

-

108

43

71

377

599

31 ธันวาคม 2555

-

-

(2,458)

(1,779)

(779)

(4,301)

(9,317)

(522)

-

(106)

-

(6)

(10)

(644)

134

-

(38)

-

(2)

4

98

5

-

43

-

-

-

48

17

-

(10)

-

7

6

20

31 ธันวาคม 2555

(366)

-

(111)

-

(1)

-

(478)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2555

3,757

2,767

2,365

1,834

214

1,115

12,052

31 ธันวาคม 2555

2,617

3,034

2,352

1,927

340

1,263

11,533

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2555
โอนกลับ(ขาดทุน)
จากการด้อยค่าระหว่างปี
ค่าเผื่อด้อยค่าสำ�หรับส่วนที่โอน
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ ถือไว้
เพื่อขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/
โอนออก

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

792

31 ธันวาคม 2555

708

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
158

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ดิน
ราคา
ทุนเดิม

อาคาร

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม

ส่วนที่ ส่วนปรับปรุง
ตีราคาเพิ่ม สิทธิการเช่า

อุปกรณ์

รวม

ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนออก

4,478
(199)

2,820
(53)

4,837
486
(323)

3,397
(105)

807
212
(89)
-

5,001
491
(98)
-

21,340
1,189
(187)
(680)

31 ธันวาคม 2554

4,279

2,767

5,000

3,292

930

5,394

21,662

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/โอนออก

-

-

(2,544)
(82)

(1,433)
(72)

(641)
(101)

(3,792)
(537)

(8,410)
(792)

-

-

97

47

32

60

236

31 ธันวาคม 2554

-

-

(2,529)

(1,458)

(710)

(4,269)

(8,966)

(549)
(2)

-

(99)
(56)

-

(6)

(10)

(648)
(74)

29

-

49

-

-

-

78

(522)

-

(106)

-

(6)

(10)

(644)

1 มกราคม 2554

3,929

2,820

2,194

1,964

166

1,209

12,282

31 ธันวาคม 2554

3,757

2,767

2,365

1,834

214

1,115

12,052

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2554
ขาดทุนจากการด้อยค่าระหว่างปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ดิน
ราคา
ทุนเดิม
ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาใหม่ในระหว่างปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนออก
31 ธันวาคม 2555

อาคาร

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม

ส่วนที่ ส่วนปรับปรุง
ตีราคาเพิ่ม สิทธิการเช่า

อุปกรณ์

รวม

4,279
(1,129)
(167)

2,767
814
(465)
(82)

5,000
216
(22)
(164)
(109)

3,292
548
(45)
(89)

927
268
(78)
-

5,287
545
(383)
-

21,552
1,029
1,362
(483)
(1,803)
(447)

2,983

3,034

4,921

3,706

1,117

5,449

21,210

-

-

(2,529)
(89)
-

(1,458)
(70)
(316)

(707)
(140)
-

(4,195)
(397)
-

(8,889)
(696)
(316)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ส่วนที่ตีราคาใหม่ในระหว่างปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่โอน
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ ถือไว้
เพื่อขาย
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/โอนออก

-

-

52

22

-

-

74

-

-

108

43

71

372

594

31 ธันวาคม 2555

-

-

(2,458)

(1,779)

(776)

(4,220)

(9,233)

(522)

-

(106)

-

(6)

(10)

(644)

134

-

(38)

-

(2)

4

98

5

-

43

-

-

-

48

17

-

(10)

-

7

6

20

31 ธันวาคม 2555

(366)

-

(111)

-

(1)

-

(478)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2555

3,757

2,767

2,365

1,834

214

1,082

12,019

31 ธันวาคม 2555

2,617

3,034

2,352

1,927

340

1,229

11,499

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2555
โอนกลับ(ขาดทุน)
จากการด้อยค่าระหว่างปี
ค่าเผื่อด้อยค่าสำ�หรับส่วนที่โอนจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ ถือไว้
เพื่อขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/
โอนออก

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

777

31 ธันวาคม 2555

696

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
160

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ดิน
ราคา
ทุนเดิม

อาคาร

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม

ส่วนที่ ส่วนปรับปรุง
ตีราคาเพิ่ม สิทธิการเช่า

อุปกรณ์

รวม

ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนออก

4,478
(199)

2,820
(53)

4,837
486
(323)

3,397
(105)

807
209
(89)
-

4,893
474
(80)
-

21,232
1,169
(169)
(680)

31 ธันวาคม 2554

4,279

2,767

5,000

3,292

927

5,287

21,552

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/โอนออก

-

-

(2,544)
(82)

(1,433)
(72)

(641)
(98)

(3,713)
(525)

(8,331)
(777)

-

-

97

47

32

43

219

31 ธันวาคม 2554

-

-

(2,529)

(1,458)

(707)

(4,195)

(8,889)

(549)
(2)

-

(99)
(56)

-

(6)

(10)

(648)
(74)

29

-

49

-

-

-

78

(522)

-

(106)

-

(6)

(10)

(644)

1 มกราคม 2554

3,929

2,820

2,194

1,964

166

1,180

12,253

31 ธันวาคม 2554

3,757

2,767

2,365

1,834

214

1,082

12,019

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2554
ขาดทุนจากการด้อยค่าระหว่างปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย/
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ในระหว่างปี 2555 ธนาคารฯได้โอนจัดประเภทกลุ่มของที่ดินและอาคารสำ�นักงานสาขาที่ยังใช้งานอยู่แต่ธนาคารฯอยู่ระหว่างการดำ�เนินการขายไป
เป็น “สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ทั้งนี้ธนาคารฯได้จำ�หน่ายทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยกำ�ไร
จากขายทรัพย์สินดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “กำ�ไรสุทธิจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน” ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 3,485 ล้านบาท และ 2,870 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(เฉพาะธนาคารฯ: 3,430 ล้านบาท และ 2,825 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

19.

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
ค่าความนิยม ซอฟท์แวร์ ระหว่างพัฒนา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
รวม ซอฟท์แวร์ ระหว่างพัฒนา

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
รับโอน(โอนออก)

60
-

3,136
6
206

154
170
(228)

3,350
176
(22)

3,044
5
206

154
170
(228)

3,198
175
(22)

31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
รับโอน(โอนออก)

60
-

3,348
6
301

96
281
(303)

3,504
287
(2)

3,255
4
301

96
281
(303)

3,351
285
(2)

31 ธันวาคม 2555

60

3,655

74

3,789

3,560

74

3,634

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมสำ�หรับส่วนที่โอนออก

-

(2,496)
(291)
33

-

(2,496)
(291)
33

(2,413)
(284)
33

-

(2,413)
(284)
33

31 ธันวาคม 2554
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมสำ�หรับส่วนที่โอนออก

-

(2,754)
(255)
1

-

(2,754)
(255)
1

(2,664)
(253)
1

-

(2,664)
(253)
1

31 ธันวาคม 2555

-

(3,008)

-

(3,008)

(2,916)

-

(2,916)

1 มกราคม 2554

60

640

154

854

631

154

785

31 ธันวาคม 2554

60

594

96

750

591

96

687

31 ธันวาคม 2555

60

647

74

781

644

74

718

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจำ�หน่ายที่รวมอยู่ในกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

291

284

31 ธันวาคม 2555

255

253

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อายุการตัดจำ�หน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์คงเหลือประมาณ 0-5 ปี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
162

20.

ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากการโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพให้แก่ บสก.
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน บสท.
และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น ๆ

13,700

12,938

13,700

12,938

6,464

6,240

6,360

6,114

6,213
805

2,087
1,097

6,213
712

2,087
863

รวม

27,182

22,362

26,985

22,002

(79)

(63)

(78)

(56)

27,103

22,299

26,907

21,946

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

21.

สินทรัพย์อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
รายได้ค้างรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์
บัญชีพักลูกหนี้
บัญชีพักรายการระหว่างสำ�นักงานใหญ่
และสาขา
อื่น ๆ

1,179
158
2,244

1,075
574
2,415

1,109
158
2,243

1,010
574
2,413

778
1,338

489
993

778
1,321

489
976

รวม

5,697

5,546

5,609

5,462

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

(110)

(76)

(109)

(75)

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

5,587

5,470

5,500

5,387

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

22.
22.1

เงินรับฝาก
จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
เงินรับฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

56,144
268,538
172,554

48,314
224,776
180,255

56,155
268,783
172,554

48,324
224,894
180,256

รวม

497,236

453,345

497,492

453,474

(1,078)

(1,029)

(1,078)

(1,029)

496,158

452,316

496,414

452,445

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
เงินรับฝาก - สุทธิ

22.2

จำ�แนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

31 ธันวาคม 2554
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น

488,761
642
1,495

5,074
156
30

493,835
798
1,525

446,788
860
124

4,355
160
29

451,143
1,020
153

รวม

490,898

5,260

496,158

447,772

4,544

452,316

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

31 ธันวาคม 2554
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น

489,017
642
1,495

5,074
156
30

494,091
798
1,525

446,917
860
124

4,355
160
29

451,272
1,020
153

รวม

491,154

5,260

496,414

447,901

4,544

452,445

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
164

23.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

24.

31 ธันวาคม 2554

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

184
1,036
3,506

5,731
32,900
16,387
90

5,731
33,084
17,423
3,596

175
30
2,655

28,250
8,356
284

28,425
8,386
2,939

รวมในประเทศ

4,726

55,108

59,834

2,860

36,890

39,750

ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น

645
1,360

3,982
232

4,627
1,592

507
1,537

427

507
1,964

รวมต่างประเทศ

2,005

4,214

6,219

2,044

427

2,471

รวมในประเทศและต่างประเทศ

6,731

59,322

66,053

4,904

37,317

42,221

หนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ตราสารหนี้ที่ออก

213

-

รวม

213

-

สัดส่วนการทำ�ธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำ�นวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คู่สัญญา

(หน่วย: ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

สถาบันการเงิน

100.00

-

รวม

100.00

-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

25.

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะ
คล้ายทุนและไม่ชำ�ระดอกเบี้ย
ในปีที่ไม่มีผลกำ�ไร 1
ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน
เงินกู้ยืมอื่น ๆ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

อัตรา
ดอกเบี้ย ณ
31 ธันวาคม 2555

ปีที่
ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

(ร้อยละ)
3.10 - 3.58
4.50, 4.70
และ 5.25

2555
2557 3 , 2558 3
และ 2560 3

23,650

7.00

2557 3

4,000

1.75 - 4.50

2556 - 2558

10,269

3.20 - 3.23
0 - 3.25

2555
2556 - 2574

307

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

-

-

รวม

31 ธันวาคม 2554
ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม

- 21,024

- 21,024

- 23,650 13,300

- 13,300

-

-

4,000

4,000

- 10,269 39,220
5,198

4,000

- 39,220

- 19,615
5,505
445

- 19,615
4,662 5,107

รวม
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

38,226
(176)

5,198 43,424 97,604
- (176)
-

4,662 102,266
-

ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม - สุทธิ

38,050

5,198 43,248 97,604

4,662 102,266

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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25.1
25.1.1

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2552 จำ�นวน 5,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 4-5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และปีที่ 6-10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2552 ก่อนกำ�หนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ครบรอบ 5 ปีเป็นต้น
ไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด

25.1.2

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2553 จำ�นวน 8,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี โดยในปีที่ 1-5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.70 ต่อปี และในปีที่ 6-10 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2553 ก่อนกำ�หนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปีเป็นต้นไป หรือ
ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด

25.1.3

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555 จำ�นวน 9,400 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
กำ�หนดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ชำ�ระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555 ก่อนกำ�หนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารฯแสดงได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้นี้ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำ�หนดเพิ่มเติมให้ธนาคารฯไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดได้

25.1.4

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2555 จำ�นวน 950 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
กำ�หนดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ชำ�ระในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2555 ก่อนกำ�หนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารฯแสดงได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้นี้ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำ�หนดเพิ่มเติมให้ธนาคารฯไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดได้

25.2

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและไม่ชำ�ระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำ�ไร
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่ชำ�ระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มี
ผลกำ�ไร เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จำ�นวน 4,000 ล้านบาท ตราสารดังกล่าวไม่มีกำ�หนดระยะเวลาชำ�ระคืน แต่ธนาคารฯ
มีสิทธิขอไถ่ถอนคืนก่อนกำ�หนดโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารฯยังคงดำ�เนินกิจการในขณะนั้น
การไถ่ถอนคืนก่อนกำ�หนดเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ทุกงวดชำ�ระดอกเบี้ยนับจากวันที่มีอายุครบ 5 ปี เป็นต้นไป
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ทำ�ให้ธนาคารฯต้องรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือธนาคารฯไม่สามารถนำ�ดอกเบี้ย
มาใช้หักภาษีได้
3. กรณีที่ธนาคารฯไม่สามารถนับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี ปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 6 เดือนประเภท
ลูกค้าทั่วไปของธนาคารฯบวกร้อยละ 7 ต่อปี ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกปี
ทั้งนี้ หากธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย หรือการชำ�ระดอกเบี้ยตามตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนในวันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยใดจะทำ�ให้ธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยนั้น ธนาคารฯไม่มีภาระ
ในการชำ�ระดอกเบี้ยสำ�หรับงวดดังกล่าว และไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัด ๆ ไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ชำ�ระดอกเบี้ยจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

25.3

เงินกู้ยืมอื่น ๆ
เงินกู้ยืมอื่นที่มีข้อจำ�กัดการใช้เงิน (เงินกู้ยืมอื่น ๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืม

วัตถุประสงค์เพื่อการให้กู้ยืม

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เงินกู้ยืม เทียบเท่า
คงเหลือ เงินบาท

เงินกู้ยืม เทียบเท่า
คงเหลือ เงินบาท

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

4 ล้านบาท

4

8 ล้านบาท

8

สำ�หรับกิจการที่ลงทุนเพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน

286 ล้านบาท

286

409 ล้านบาท

409

เงินกู้ยืมจากสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำ�หรับกิจการเพื่อการวิจัย
และพัฒนา

17 ล้านบาท

17

28 ล้านบาท

28

เงินกู้ยืมธนาคารนอร์ดิค
อินเวสเมนท์ (NIB)

สำ�หรับกิจการที่ร่วมลงทุนหรือใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์จาก
กลุ่มประเทศ NORDIC

29 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

895

39 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1,244

เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC)

สำ�หรับการร่วมทุนและการให้กู้ยืม
แก่กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจกับ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกิจการไม่มีผลกระ
ทบต่อสภาพแวดล้อมและมีการร่วมทุน
กับญี่ปุ่น หรือซื้อ/ขายสินค้า/บริการ
กับญี่ปุ่นหรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจาก Tsunami ที่มีการซื้อ/
ขายสินค้า/บริการกับญี่ปุ่น

83 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2,553

100 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

3,169

5 ล้านยูโร

219

6 ล้านยูโร

249

50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1,531

-

-

เงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง

สำ�หรับกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร

เงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

เงินกู้ยืมจากสถาบันสินเชื่อเพื่อ
การบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)

สำ�หรับกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

เงินกู้ยืมบรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFC)

สำ�หรับผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอี
ที่ได้รับผลกระทบในเขตน้ำ�ท่วม

รวม

5,505

5,107

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ในวงเงินรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
(IFC) เพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการเงิน สำ�หรับผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมในช่วงปลายปี 2554
เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ส่วนหนึ่งมีเงื่อนไขให้ธนาคารฯต้องดำ�รง
สัดส่วนทางการเงินบางประการ
26.
26.1

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนปีที่ทำ�งาน โดยกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ตาย ลาออกจากงานหรือเลิกกิจการตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวได้แยกต่างหากจากสินทรัพย์ของธนาคารฯและบริษัทย่อยและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นจำ�นวนประมาณ 354
ล้านบาท และ 338 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 346 ล้านบาท และ 331 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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26.2

โครงการผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวมประมาณ
โครงการผล การหนี้สินผล
ประโยชน์ ประโยชน์ของ
ระยะยาวอื่น
พนักงาน

รวมประมาณ
โครงการผล โครงการผล การหนี้สินผล
ประโยชน์เมื่อ ประโยชน์ระยะ ประโยชน์ของ
เกษียณอายุ
ยาวอื่น
พนักงาน

โครงการ
ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
1,201
152
42
(54)

45
5
2
(2)

1,246
157
44
(56)

1,140
132
44
(29)

39
8
1
(3)

1,179
140
45
(32)

(57)
(51)

(7)
(29)

(64)
(80)

(86)
-

-

(86)
-

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ปลายปี
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้

1,233
51

14
-

1,247
51

1,201
-

45
-

1,246
-

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ของปลายปี

1,284

14

1,298

1,201

45

1,246

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานคำ�นวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีต

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวมประมาณ
โครงการผล การหนี้สินผล
ประโยชน์ ประโยชน์ของ
ระยะยาวอื่น
พนักงาน

รวมประมาณ
โครงการผล โครงการผล การหนี้สินผล
ประโยชน์เมื่อ ประโยชน์ระยะ ประโยชน์ของ
เกษียณอายุ
ยาวอื่น
พนักงาน

โครงการ
ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
1,186
149
42
(54)

45
5
2
(2)

1,231
154
44
(56)

1,127
130
43
(29)

39
8
1
(3)

1,166
138
44
(32)

(58)
(51)

(7)
(29)

(65)
(80)

(85)
-

-

(85)
-

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ปลายปี
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้

1,214
51

14
-

1,228
51

1,186
-

45
-

1,231
-

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ของปลายปี

1,265

14

1,279

1,186

45

1,231

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานคำ�นวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการในอดีต

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานโดยบันทึกรวมอยู่ในบัญชี “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน” แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่น
ต้นทุนบริการในอดีต

157
44

140
45

154
44

138
44

(7)
(29)

-

(7)
(29)

-

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

165

185

162

182

ผลสะสมของกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจำ�นวนประมาณ 143 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 143 ล้านบาท
และ 85 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ
ณ วันประเมิน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวน
พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

3.28%, 3.73%, 3.95%
5.00%, 5.50%

3.61%, 3.75%
5.00%, 5.50%

3.73%
5.00%

3.61%
5.00%

0.00% - 18.00%

0.00% - 16.00%

0.00% - 18.00%

0.00% - 16.00%

จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ สิ้นปีปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังสองปีแสดงได้ดังนี้
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,247
1,246
1,179

1,228
1,231
1,160

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

การปรับปรุงตามประสบการณ์ที่เกิดจากหนี้สินโครงการฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

2555

2554

(38)

(45)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
170

27.

ประมาณการหนี้สินอื่น
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ภาระผ ูกพัน
จากคดีความ
(หมายเหตุ 46.2)

อื่น ๆ

รวม

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินลดลง
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

254
171
-

150
(10)
(65)

91
69
(70)

495
240
(10)
(135)

ยอดคงเหลือปลายปี

425

75

90

590

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

28.

(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ภาระผ ูกพัน
จากคดีความ
(หมายเหตุ 46.2)

อื่น ๆ

รวม

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินลดลง
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

254
171
-

97
(12)
(31)

91
64
(70)

442
235
(12)
(101)

ยอดคงเหลือปลายปี

425

54

85

564

เจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
อื่น ๆ

14,118
739

15,379
259

14,118
724

15,379
253

รวมเจ้าหนี้อื่น

14,857

15,638

14,842

15,632

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

29.

หนี้สินอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

30.

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจำ�และเงินประกันรับ
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์
บัญชีพักเจ้าหนี้
อื่น ๆ

2,940
1,039
909
19
4,294
547

2,865
1,262
1,386
139
3,401
516

2,903
1,039
895
19
4,272
523

2,831
1,262
1,367
139
3,399
492

รวมหนี้สินอื่น

9,748

9,569

9,651

9,490

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ธนาคารฯได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่โอนทางมรดก
ให้แก่พนักงานของธนาคารฯโดยไม่คิดมูลค่า จำ�นวน 68,158,000 หน่วย
รายละเอียดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีดังนี้
วันที่เสนอขาย
อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น
วันกำ�หนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

1 กุมภาพันธ์ 2549
5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ศูนย์บาท
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.051 หุ้น (หลังปรับปรุง)
4.48 บาทต่อหุ้น (หลังปรับปรุง) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
31 มกราคม และ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี (ทุกวันทำ�การสุดท้าย)
31 กรกฎาคม 2551 - 31 มกราคม 2554

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวทั้งหมดจำ�นวน 68,158,000 หน่วย หมดอายุลง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
31.
31.1

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - โครงการจ่ายโบนัสด้วยหุ้นสามัญสำ�หรับพนักงานธนาคารฯ
ข้อมูลโครงการจ่ายโบนัสด้วยหุ้นสามัญสำ�หรับพนักงานธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญสำ�หรับพนักงาน
ธนาคารฯ (TMB Performance Share Bonus 2010 Project: TMB PSBP 2010) โดยธนาคารฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทำ�หน้าที่เป็นกรรมการของธนาคารฯ) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดในโครงการ
TMB PSBP 2010 โดยกำ�หนดให้ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่พนักงานธนาคารฯในระดับอื่นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการ
ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด
อายุของโครงการต่อเนื่อง:
จำ�นวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย:
ราคาเสนอขายต่อหุ้น:

5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก
จำ�นวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้ หุ้นละ 0.95 บาท ธนาคารฯจะ
ทำ�การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการTMB PSBP 2010 จะเท่ากับ
ราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในแต่ละวันทำ�การซื้อขายหุ้นสามัญ
ของธนาคารฯย้อนหลัง 90 วันปฏิทินก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คำ�นวณได้อาจเป็นราคาที่ต่ำ�กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการคำ�นวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำ�หนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
172

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำ�นวณได้ต่ำ�กว่ามูลค่าหุ้นตรา
ไว้ ธนาคารฯต้องทำ�การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ TMB PSBP
2010 ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นตราไว้
เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน:

พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีสถานะเป็น
พนักงานของธนาคารฯ ณ วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิยังคงอยู่สำ�หรับพนักงาน
ที่เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯหรือเสียชีวิต)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายจำ�นวน 127 ล้านบาท และ 84 ล้านบาท ตามลำ�ดับ สำ�หรับ
โครงการจ่ายโบนัสด้วยหุ้นสามัญสำ�หรับพนักงาน
31.2

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ธนาคารฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้แก่พนักงานจำ�นวน 68,393,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95
บาท ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท โดยจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน 3 ปี ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2555 ธนาคารฯได้ดำ�เนินการออกหุ้นสามัญส่วน
แรกให้แก่พนักงานแล้วจำ�นวน 362 ราย คิดเป็นจำ�นวน 21,182,090 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงิน
47,659,702.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเงื่อนไขของโครงการฯภายใต้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่
1 จำ�นวน 40,298,353 หุ้น

31.3

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ธนาคารฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ให้แก่พนักงานจำ�นวน 101,795,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95
บาท ในราคาหุ้นละ 1.67 บาท โดยจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเงื่อนไขของ
โครงการฯภายใต้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จำ�นวน 96,093,600 หุ้น

31.4

รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนสำ�รองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555				

หุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนสำ�รองอื่น การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

จำ�นวนหุ้น

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 31.2)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบ
ของหุ้นสามัญสำ�หรับพนักงานธนาคารฯ
สำ�หรับงวด (หมายเหตุ 31.1)

43,528,738,479
21,182,090
-

41,352,301,555
20,122,986
-

27,536,717
(528,399)

117,783,652
(47,659,703)
-

-

-

-

126,799,514

ยอดคงเหลือปลายปี

43,549,920,569

41,372,424,541

27,008,318

196,923,463

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

32.

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินดังกล่าว
ไม่สามารถนำ�มาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างปี
โอนออกระหว่างปี

4,601
1,046
(70)
(514)
(2)

4,784
(72)
(104)
(7)

ยอดคงเหลือปลายปี

5,061

4,601

33.

สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารฯกำ�หนดให้ธนาคารฯต้องจัดสรรกำ�ไร
สุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมี
จำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

34.
34.1

การจัดสรรกำ�ไรและจ่ายเงินปันผล
การจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2554 และการจ่าย
เงินปันผล ดังต่อไปนี้
1 จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวนเงิน 200 ล้านบาท
2 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากจำ�นวนหุ้น 43,548,078,180 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,306 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

34.2

การจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวนเงิน 200 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท จากจำ�นวนหุ้น 43,528,738,479 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 653 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

35.

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่น ๆ

2,488
323
2,994
24,495
378

2,698
88
2,815
20,479
68

2,475
323
2,990
24,292
378

2,691
88
2,809
20,310
68

รวมรายได้ดอกเบี้ย

30,678

26,148

30,458

25,966

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
174

36.

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และธปท.
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้และตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
- อื่น ๆ
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

37.

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

7,883
1,210
2,214

6,794
676
1,749

7,883
1,210
2,214

6,795
676
1,749

1,197
848
252
9

926
1,480
287
-

1,197
849
252
9

926
1,481
287
-

13,613

11,912

13,614

11,914

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ำ�ประกัน
- บัตรเครดิต
- เอทีเอ็ม
- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
ค่านายหน้าและค่าตัวแทน
- อื่น ๆ

340
1,085
1,140

311
1,042
968

340
1,085
1,140

311
1,042
968

1,051
2,954

949
2,171

416
3,116

364
2,304

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

6,570

5,441

6,097

4,989

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
- บัตรเครดิต
- เอทีเอ็ม
- อื่น ๆ

873
496
525

842
389
479

873
496
467

842
389
429

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

1,894

1,710

1,836

1,660

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

4,676

3,731

4,261

3,329

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

38.

กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

39.

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้

1,713
13
(16)

1,952
(70)
26

1,713
13
(16)

1,952
(70)
26

กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

1,710

1,908

1,710

1,908

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากการโอนเปลี่ยนมือ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: ล้านบาท)

2555

2554

(13)
11

-

(2)

-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
176

40.

กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

กำ�ไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป

146
19

48
33

146
19

40
33

รวมกำ�ไรจากการขาย

165

81

165

73

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14
(93)
-

25
-

14
(93)
269

25
275

รวมโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)

(79)

25

190

300

86

106

355

373

กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้พิจารณาและเห็นว่าบบส.พญาไท (“บริษัทย่อย”)มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และคาดว่า
จะมีความสามารถในการทำ�กำ�ไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ของการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน ธนาคารฯจึงโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อให้มูลค่าเงินลงทุนสุทธิใน บบส.พญาไท สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนดังกล่าว

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

41.

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

42.

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(โอนกลับ)

(105)
8,885

62
3,021

(105)
8,967

62
3,158

(29)

21

(38)

1

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจาการด้อยค่า

8,751

3,104

8,824

3,221

ภาษีเงินได้
ธนาคารฯไม่มีภาระภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เนื่องจากธนาคารฯมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ยกมาจากปีก่อน ๆ และได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อลดจำ�นวนกำ�ไรสำ�หรับปีในการคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ยกมามีจำ�นวนมากกว่ากำ�ไรสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเกิดจากกำ�ไรของบริษัทย่อย ซึ่งคำ�นวณขึ้นจากกำ�ไรสำ�หรับปีของบริษัทย่อยหลังจากบวกกลับ
ด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
178

43.

องค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ก) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์
กำ�ไรจากการตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงอื่นในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทรัพย์สิน

1,046

-

1,046

-

(2)

(7)

(2)

(7)

รวม

1,044

(7)

1,044

(7)

69

76

52

73

(103)

(33)

(103)

(33)

รวม

(34)

43

(51)

40

(ค) กำ�ไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดำ�เนินงานในต่างประเทศ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
ระหว่างปี
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สำ�หรับ
กำ�ไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยู่ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน

(14)

43

(14)

43

-

(23)

-

(23)

รวม

(14)

20

(14)

20

57

86

58

86

1,053

142

1,037

139

(ข) กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สำ�หรับ
กำ�ไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยู่ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน จากการดำ�เนินงาน

(ง) กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้
สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

44.

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำ�นวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ธนาคารฯ
อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญ
เทียบเท่า ทั้งนี้ จำ�นวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลดถือตามข้อมูลการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31.2 และข้อที่ 31.3
ไม่มีการคำ�นวณจำ�นวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่ธนาคารฯอาจต้องออกสำ�หรับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้น
ปรับลดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจาก ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้หมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำ�นวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรสำ�หรับปี

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไรต่อหุ้น

2555

2554

2555

2554

2555

2554

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านหุ้น

ล้านหุ้น

บาท

บาท

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตาม
โครงการ TMB PSBP 2010

1,605

4,009

43,544

43,529

0.0369

0.0921

-

-

116

46

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

1,605

4,009

43,660

43,575

0.0368

0.0920

งบการเงินเฉพาะของกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรสำ�หรับปี

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไรต่อหุ้น

2555

2554

2555

2554

2555

2554

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านหุ้น

ล้านหุ้น

บาท

บาท

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตาม
โครงการ TMB PSBP 2010

1,542

3,939

43,544

43,529

0.0354

0.0905

-

-

116

46

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

1,542

3,939

43,660

43,575

0.0353

0.0904

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
180

45.

ทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (มูลค่าที่ตราไว้)
วางเป็นประกันต่อศาล
ฝากไว้เพื่อสภาพคล่องระหว่างวัน
ใช้เป็นหลักประกันการทำ�ธุรกรรมสัญญาซื้อคืน
ทรัพย์สินรอการขาย (มูลค่าตามบัญชี)
อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่มีข้อจำ�กัดในการจำ�หน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหนี้
ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อน
46.
46.1

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

28
20,470
28,938

34
27,056

-

52

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ำ�ประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำ�หนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค้ำ�ประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

208
46
1,471
24,671

149
143
1,578
25,376

32,868
74,188
6,123

30,672
63,749
360

139,575

122,027

นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากตราสารอนุพันธ์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีภาระผูกพันการค้ำ�ประกันอื่นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำ�นวน 11 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
46.2

คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยถูกดำ�เนินคดีตามภาระหนังสือค้ำ�ประกันและสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ จำ�นวน 148 คดี
และ 165 คดี ตามลำ�ดับโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องประมาณ 19,376 ล้านบาท และ 20,256 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จำ�นวน 127 คดี และ
146 คดี มีจำ�นวนทุนทรัพย์ฟ้องประมาณ 14,705 ล้านบาท และ 15,562 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) ซึ่งในการถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีดังกล่าวเป็นการ
เรียกให้ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับผิด 871 ล้านบาท 1 และ 3,603 ล้านบาท 1 ตามลำ�ดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 749 ล้านบาท 1 และ 3,457 ล้านบาท 1
ตามลำ�ดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ประมาณการหนี้สินอันอาจเกิดจากผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจำ�นวน
รวม 75 ล้านบาทและ 150 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จำ�นวน 54 ล้านบาท และ 97 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) ซึ่งฝ่ายบริหารสรุปและเชื่อว่า
ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น
นอกจากนี้ ธนาคารฯยังถูกฟ้องร้องอีกคดีหนึ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ประมาณ 140,261 ล้านบาท จากการออกหนังสือค้ำ�ประกันโดยทุจริตในวงเงิน 200
ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในระหว่างการดำ�เนินการยื่นฎีกา ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับการให้คำ�
ปรึกษาว่าการยื่นฎีกาไม่มีเหตุสนับสนุนเพียงพอและเป็นไปได้ยากที่โจทก์จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าธนาคารฯจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีนี้
1

ไม่รวมความรับผิดของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำ�นวน 3,885 ล้านบาท และ 2,439 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งศาล
ชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำ�พิพากษายกฟ้องหรือพิพากษาลดความรับผิดทำ�ให้ความรับผิดของธนาคารฯลดลง

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

46.3

สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
จ่ายชำ�ระภายใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

220
203

226
271

211
202

213
261

รวม

423

497

413

474

46.4

ภาระผูกพันกับบริษัทย่อย
ในปีก่อน ๆ ธนาคารฯได้มีการโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารฯให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด (“บบส. พญาไท”)
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯยังมีภาระผูกพันที่ต้องโอนสิทธิจำ�นองในหลักประกันของลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่โอนขาย
ดังกล่าวให้แก่บบส. พญาไท

47.
47.1

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
คำ�นิยามและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนชำ�ระแล้วของธนาคารฯ
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการ หมายถึง
2.1		 กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.2		 กิจการที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชำ�ระแล้วของกิจการนั้น
2.3 กิจการที่ธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชำ�ระแล้วของกิจการนั้น (ไม่รวมกิจการที่ถือเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการ
ขึ้นไปสังกัดควบคุมทางการเงิน และวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ หมายถึง
6.1 สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ
6.2		 กิจการที่ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชำ�ระแล้วของกิจการนั้น
6.3 กิจการที่ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เป็นกรรมการที่มีอำ�นาจควบคุม หรือมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสำ�คัญ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
182

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 แล้ว
ลักษณะความสัมพันธ์ที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือ ควบคุมร่วมกันในธนาคารฯ
หรือเป็นกิจการที่ธนาคารฯควบคุมหรือควบคุมร่วมกัน

47.2

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

ไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารฯ
เกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.

เนเธอร์แลนด์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารฯ
เกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น
หรือมีอำ�นาจควบคุม

ไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำ�กัด

ไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้น
ธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด

ไทย

บริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 100
กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของธนาคารฯ

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรคท์ จำ�กัด

ไทย

บริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 99.40
กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของธนาคารฯ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำ�กัด

ไทย

บริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 87.50
กรรมการเกินกึ่งหนี่งเป็นผู้แทนของธนาคาร

บริษัท เมโทร เดซิกนี จำ�กัด

ไทย

บริษัทร่วม ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 30.00
ผู้แทนของธนาคารฯเป็นกรรมการ
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

นโยบายการกำ�หนดราคา
รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำ�หนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
ธนาคารฯมีนโยบายการกำ�หนดราคาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านสินเชื่อ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินให้สินเชื่อเป็นไปตามปกติธุรกิจ ยกเว้น เงินให้สินเชื่อสวัสดิการ
พนักงานใช้อัตราตามระเบียบของธนาคารฯ
2. ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการที่ธนาคารฯเป็นนายทะเบียนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้บริการโอนเงินและรับโอนเงินให้แก่
ผู้ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคารฯ การให้บริการและเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและ
กิจการที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งซึ่งคิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการต่อรองตามปกติของธุรกิจที่พิจารณาจากขนาดของกองทุนและปริมาณ
การซื้อขายหน่วยลงทุน
3. ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืม ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด
4. ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด
5. ด้านการเช่าสำ�นักงานสาขากำ�หนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราตลาด

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

47.3

สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ธนาคารฯเข้าทำ�สัญญาการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มของ ING ซึ่งเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯดังนี้
1. สัญญาแต่งตั้งธนาคารฯเป็นตัวแทนจำ�หน่ายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Distribution Agent Agreement) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยมีอายุสัญญา 10 ปี โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิร่วมเพียง 2 บริษัท ซึ่งได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด ทั้งนี้ก่อนสิ้นสุดสัญญา สามารถมีการเจรจาเพื่อ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ใหม่และกรณีธนาคารฯต้องการที่จะต่ออายุสัญญาจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
อัตราค่าธรรมเนียมที่จะได้รับของแต่ละกองทุนแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละกองทุน โดยอัตราค่าธรรมเนียมรับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ มีมติอนุมัติการแก้ ไขสัญญาDistribution Agent Agreement โดยธนาคารฯ
จะแนะนำ�ลูกค้าที่สนใจบริการบริหารกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จำ�กัด ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารฯจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียม รวมทั้งมีการผ่อนปรนข้อกำ�หนดสิทธิ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด ในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์กองทุน โดยเปิดโอกาสให้ธนาคารฯสามารถนำ�
เสนอผลิตภัณฑ์กองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นให้กับลูกค้าบางกลุ่มของธนาคารฯได้
2. สัญญาแต่งตั้งธนาคารฯเป็นนายหน้าจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Product Distribution Agreement) ให้แก่
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำ�กัด แต่เพียงผู้เดียวโดยมีอายุสัญญา 10 ปี ทั้งนี้ก่อนสิ้นสุดสัญญาสามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขต่างๆใหม่และกรณีธนาคารฯต้องการที่จะต่ออายุสัญญาจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นที่จะได้รับต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบรรษัท บริหารสินทรัพย์ ไทย (กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอำ�นาจควบคุม) ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8

47.4

ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯและบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในกำ�ไร
ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน แยกประเภทได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น - กรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น - ผู้บริหาร
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

32
503
42
111

28
434
33
70

31
459
36
111

28
394
29
70

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารระดับ
ผู้อำ�นวยการขึ้นไปสังกัดควบคุมทางการเงิน และวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย หมายถึง กรรมการและผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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47.5

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯมิได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารฯทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตาม
ปกติ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 และข้อที่ 47.4 ซึ่ง ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารฯและกรรมการผู้แทนของ ING Bank N.V. ที่เป็นผู้บริหารของ ING ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารต้นสังกัด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พำ�นักอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ในธุรกิจของธนาคารฯได้ตามที่จ่ายจริง สำ�หรับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน รวมค่าน้ำ� ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

47.6

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำ�คัญประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		

รายได้
ดอกเบี้ย
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ
6. บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่ ๆ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย
และบริการ
และบริการ

รายได้
จากการ
ดำ�เนินงาน
อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
หนี้สูญ
จากการ หนี้สงสัยจะสูญ
ดำ�เนินงาน และขาดทุนจาก
อื่นๆ การด้อยค่า

86

1

-

-

-

4

-

826
1
-

577
3
3

1,153
1

117
-

4
-

358
-

28
-

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
ดอกเบี้ย
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ
6. บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่ ๆ

โอนกลับหนี้สูญ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
จากการ
จากการ และขาดทุนจาก
ดอกเบี้ย
และบริการ
และบริการ ดำ�เนินงานอื่นๆ ดำ�เนินงานอื่นๆ การด้อยค่า

116

-

11

-

1

-

-

864
1
-

339
2
5

676
2

74
-

8
-

99
-

(86)
-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

งบการเงินเฉพาะ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
ดอกเบี้ย
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ
6. บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่ ๆ

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย
และบริการ
และบริการ

รายได้
จากการ
ดำ�เนินงาน
อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
หนี้สูญ
จากการ หนี้สงสัยจะสูญ
ดำ�เนินงาน และขาดทุนจาก
อื่นๆ การด้อยค่า

86

1

-

-

-

4

-

822
1
-

577
1
3
3

1,153
305
1

117
-

4
2
-

358
-

28
-

งบการเงินเฉพาะ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
ดอกเบี้ย
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการ
3. บริษัทย่อย
4. บริษัทร่วม
5. ผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ
6. บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่ ๆ

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย
และบริการ
และบริการ

รายได้
จากการ
ดำ�เนินงาน
อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย โอนกลับหนี้สูญ
จากการ หนี้สงสัยจะสูญ
ดำ�เนินงาน และขาดทุนจาก
อื่นๆ การด้อยค่า

116

-

11

-

1

-

-

857
5
1
-

339
2
2
5

676
313
2

74
-

8
2
-

129
-

(86)
(7)
-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
186

47.7

ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

47.7.1

ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
กระทรวงการคลัง
เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน)
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน)
กระทรวงการคลัง
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
ภาระผูกพันอื่น
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
1

แสดงด้วยยอด Notional amount

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

3,035

3,033

196

196

4

8
25,376

11,480 1

14,161 1

15

16

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

47.7.2

ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกับกิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

614

5,467

597

5,065

40,682
3

42,587
3

40,682
3

42,587
3

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม

111

83

111

83

ลูกหนี้อื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม

6,213

2,087

6,213

2,087

สินทรัพย์อื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

272
215
17

339
105
2

272
215
17

334
105
2

14,184
300
226
4

4,114
324
157
4

14,184
300
226
4

4,114
324
157
4

เงินลงทุนในตราสารหนี้
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- ด้านสินทรัพย์)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม
บจ. ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
188

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(รวมรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม

23,656

8,776

23,656

8,776

ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม

6,380

6,243

6,380

6,243

หนี้สินอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม

74

13

74

13

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ์
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม

95,235 1

46,960 1

95,235 1

46,960 1

ภาระผูกพันอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ
มีอำ�นาจควบคุม
KOOKMIN BANK

5,829
3

749
4

5,829
3

749
4

1

47.7.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงด้วยยอด Notional amount

ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างธนาคารฯกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์อื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด

-

-

39

29

เงินรับฝาก
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด

-

-

226
31

95
33

หนี้สินอื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด

-

-

-

18

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

47.7.4

ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกับผู้บริหารสำ�คัญของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

35
21
141
-

9
28
125
12

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
47.7.5

ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

4
126
-

3
126
1

4
126
-

3
126
1

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
48.
48.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฐานะและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญจำ�แนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ฐานะจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2555
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
(ด้านสินทรัพย์)
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(ด้านหนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

รวม

31 ธันวาคม 2554
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

711,507

640

712,147

718,193

450

718,643

95,806
109,147

461
-

96,267
109,147

137,731
113,660

411
-

138,142
113,660

428,594
495,989

157
169

428,751
496,158

376,606
452,102

12
214

376,618
452,316

65,981
40,695

72
2,553

66,053
43,248

42,161
99,097

60
3,169

42,221
102,266

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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48.2

ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกรรม
ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกรรมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม 		

(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน

30,674
13,614

42
37

(38) 30,678
(38) 13,613

26,148
11,919

50
43

(50) 26,148
(50) 11,912

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการด้อยค่า

17,060
4,669
2,951
14,265

5
7
9

- 17,065
- 4,676
- 2,951
- 14,274

14,229
3,730
2,849
13,632

7
1
1
9

- 14,236
- 3,731
- 2,850
- 13,641

8,748

3

-

8,751

3,104

-

-

3,104

1,667

-

-

1,667

4,072

-

-

4,072

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของธนาคารฯเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารฯจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำ�นวน
1,437 ล้านบาท (โดยจำ�นวนเงินปันผลดังกล่าวคำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งยังไม่รวมจำ�นวนหุ้น
สามัญที่ธนาคารฯจะต้องออกตามโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้แก่พนักงานธนาคารฯ (TMB PSBP 2010) ในเดือนเมษายน 2556
สำ�หรับพนักงานที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2554 และ 2555 และยังคงสถานะเป็นพนักงานของธนาคารฯ
ณ วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว)
เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีแล้ว

50.

รวม

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
49.

รวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

หน้านี้ปล่อยให้ว่างโดยเจตนา

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555
1.

ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555 ธนาคารได้ทำ�การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณในระดับกลุ่มธนาคาร (Full Consolidation)
และระดับธนาคารพาณิชย์ (Solo Basis) ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทในกลุ่มธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย

		
1.
2.
3.
2.

ชื่อบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ
บริหารสินเชื่อและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริหารจัดการกองทุน
สาธารณูปโภค

บทสรุปผู้บริหาร
ธนาคารมีการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและให้อยู่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำ�หนด ณ สิ้นงวดปี 2555 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงสำ�หรับธนาคารและกลุ่มธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.16 และร้อยละ 18.14
ตามลำ�ดับ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดที่ร้อยละ 8.50
ธนาคารให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจและกำ�หนดกลยุทธ์ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ และความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อให้ธนาคารสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น ธนาคารจึงได้ผนวก
การบริหารความเสี่ยงเข้ากับการดำ�เนินธุรกรรมประจำ�วันและการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเหมาะสมระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

3.
3.1

เงินกองทุน
โครงสร้างเงินกองทุน
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของกลุ่มธนาคาร

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

เฉพาะธนาคาร
รายการ

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 ทุนชำ�ระแล้ว
1.2 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
1.3 ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ)
1.4 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
1.5 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
1.6 เงินสำ�รองที่จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
1.7 กำ�ไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.8 Hybrid Tier 1 ส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้
1.9 อื่นๆ
1.10 รายการหัก
1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1
1.10.2 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50
1.10.3 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
ที่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 2

49,754
41,372
27
400
3,955
4,000

49,754
41,372
27
400
3,955
4,000

49,890
41,372
27
400
4,085
4,000

49,993
41,372
27
400
4,136
4,000

-

-

65
60
60
-

118
60
60
-

-

-

-

-

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.1 เงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนรายการหัก
2.2 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50

31,550
31,550
-

31,485
31,485
-

31,558
31,558
-

31,489
31,489
-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

เฉพาะธนาคาร
รายการ

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฏหมาย
3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก
3.2 รายการหัก
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง

81,302
81,304
2
18.16%
11.11%

81,239
81,239
18.72%
11.46%

81,448
81,448
18.14%
11.11%

81,482
81,482
18.72%
11.49%

สินทรัพย์เสี่ยง
1. สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
2. สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
3. สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (OperationalRisk)
รวมสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

395,493
15,896
36,334
447,723

391,103
9,795
33,125
434,023

395,719
5,896
37,350
448,965

391,530
9,795
33,954
435,279

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
1. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2552 จำ�นวน 5,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 4-5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และปีที่ 6-10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2552 ก่อนกำ�หนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ครบรอบ 5 ปี
เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด
2. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2553 จำ�นวน 8,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี โดยในปีที่ 1-5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.70 ต่อปี และในปีที่ 6-10 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2553 ก่อนกำ�หนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปีเป็นต้นไป หรือ
ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด
3. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555 จำ�นวน 9,400 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
กำ�หนดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ชำ�ระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯ มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555 ก่อนกำ�หนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
			
3.1 ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั้น
		
3.2 ธนาคารฯ แสดงได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้นี้ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
		
3.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำ�หนดเพิ่มเติมให้ธนาคารฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดได้
4. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2555 จำ�นวน 950 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
กำ�หนดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ชำ�ระในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2555 ก่อนกำ�หนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
4.1 ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั้น
4.2 ธนาคารฯ แสดงได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้นี้ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
4.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำ�หนดเพิ่มเติมให้ธนาคารฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดได้
		

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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		 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและไม่ชำ�ระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำ�ไร
		 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบีย้ จ่ายและไม่ช�ำ ระดอกเบีย้ ในปีท่ีไม่มผี ลกำ�ไร
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จำ�นวน 4,000 ล้านบาท ตราสารดังกล่าวไม่มีกำ�หนดระยะเวลาชำ�ระคืน แต่ธนาคารฯมีสิทธิขอ
ไถ่ถอนคืนก่อนกำ�หนดโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารฯยังคงดำ�เนินกิจการในขณะนั้น การไถ่ถอนคืน
ก่อนกำ�หนดเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
		 1. ทุกงวดชำ�ระดอกเบี้ยนับจากวันที่มีอายุครบ 5 ปี เป็นต้นไป
		 2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ทำ�ให้ธนาคารฯ
3. ต้องรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือธนาคารฯไม่สามารถนำ�ดอกเบี้ยมาใช้หักภาษีได้กรณีที่ธนาคารฯไม่สามารถนับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป
		 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี ปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 6 เดือนประเภท
ลูกค้าทั่วไปของธนาคารฯบวกร้อยละ 7 ต่อปี ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกปี
		
		 ทั้งนี้ หากธนาคารฯ มีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย หรือการชำ�ระดอกเบี้ยตามตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนในวันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยใดจะทำ�ให้ธนาคารฯ มีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยนั้น ธนาคารฯ ไม่มีภาระใน
การชำ�ระดอกเบี้ยสำ�หรับงวดดังกล่าว และไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัดๆ ไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ชำ�ระดอกเบี้ยจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3.2		 ความเพียงพอของเงินกองทุน
		 ณ วันสิ้นงวด เดือนธันวาคม 2555 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ระดับร้อยละ 18 สำ�หรับทั้งธนาคารและกลุ่มธนาคาร
ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ งอยูท่ ร่ี ะดับร้อยละ 11.11 สำ�หรับทัง้ ธนาคารและกลุม่ ธนาคาร ทัง้ นี้ อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้
ดังกล่าวอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดไว้ที่ระดับร้อยละ 8.50 การลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
สำ�หรับธนาคาร เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ 18.72 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของฐานะความเสี่ยงโดยรวม
ของธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากการขยายสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น
		 ปัจจุบันธนาคารได้มีการจัดทำ�กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process)
โดยรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดการบริหารเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของธนาคาร
		 ตารางที่ 2 วิธีที่ใช้ในการคำ�นวณเงินกองทุน
วิธีที่ใช้ในการคำ�นวณในแต่ละความเสี่ยง

วิธี

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงสำ�หรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยงด้านเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือน
กับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น

เฉพาะธนาคาร

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

32,199
205

31,511
184

32,124
205

31,451
184

1,848

2,849

1,867

2,880

19,719

18,202

19,719

18,202

6,619
1,796
2,012

6,608
1,533
2,135

6,620
1,796
1,917

6,608
1,533
2,044
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยงด้านเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร

กลุ่มธนาคาร

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

1,417

1,733

1,512

1,829

-

-

-

-

33,616

33,244

33,636

33,280

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงสำ�หรับความเสี่ยงด้าน
เครดิตทั้งหมดที่คำ�นวณโดยวิธี SA

* อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงสำ�หรับความเสี่ยงด้านตลาดสำ�หรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
เงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยงด้านตลาด
(ฐานะในบัญชีเพื่อค้า)

เฉพาะธนาคาร

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

1.351

833

1,351

833

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงสำ�หรับความเสี่ยงด้านตลาด
(โดยวิธีมาตรฐาน)

* อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงสำ�หรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงสำ�หรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (โดยวิธี Basic Indicator approach)

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

3,088

2,816

3,175

2,886

* อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50

4.		 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร
		 การบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารและเป็นส่วนสำ�คัญในการกำ�นนดกลยุทธ์ของธนาคาร ธนาคารใช้หลักการของ
การมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถเพิ่มมูลค่าและ
ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน ธนาคารได้ผนวกการบริหารความเสีย่ งเข้ากับการดำ�เนินธุรกรรมประจำ�วันและการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ธนาคารบริหารความเสี่ยงโดยกำ�หนดให้มีการกำ�กับดูแลที่รัดกุม และสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้พนักงานใส่ใจกับความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และดำ�เนินการปรับลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
		 ข้อมูลในส่วนต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย กระบวนการ เทคนิคในการวัด
และการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของพอร์ตสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคาร
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4.1		 ความเสี่ยงด้านเครดิต
		 ความเสี่ยงด้านเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็นผลมาจากผู้กู้และ/หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะ
ทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น
การค้ำ�ประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น
4.1.1 		 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
		 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นกระบวนการในการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในกระบวนการสินเชื่อและพอร์ตสินเชื่อของ
ธนาคาร
		 ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้
อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนิน
ธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารให้ความสำ�คัญและมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกำ�กับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง
รวมถึงการบริหารความเสีย่ งในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Capital) การปรับปรุงกระบวนการและเครือ่ งมือในการวัดระดับความเสีย่ ง
เช่น Risk Rating Model, Application Scorecard และ Behavior Scorecard จัดทำ�และปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และแนวทางในการวัดและ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
		
		 ธนาคารมีการบริหารความความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร อันประกอบด้วย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่ในการชำ�ระบัญชี (Liquidation) ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
รวมถึงสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด ซึ่งมิได้ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
การจัดการ
ก่อนรับความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยง
รายลูกค้า

การกำ�หนดราคาตาม
ความเสี่ยง / การอนุมัติ

นโยบายด้านเครดิต
มาตรฐาน/แนวทาง
การพิจารณาเครดิต
มาตรฐานความเป็น
มืออาชีพ
การแบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างหน่วยงานบริหาร
ด้านความเสี่ยง
ด้านเครดิตและ
หน่วยงานดูแลลูกค้า

การจัดระดับ
ความเสี่ยงด้านเครดิต

แนวทางการกำ�หนดราคา
ตามความเสี่ยง
การมอบอำ�นาจ
อนุมัติเครดิต

การติดตาม /
ทบทวน

การวัดความเสี่ยงและ
การบริหาร Portfolio

การทบทวนเครดิต
โดยหน่วยงานอิสระ

การกำ�หนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การรายงานภายหลังการ
อนุมัติเครดิต

การกำ�หนดวงเงินการ
กระจุกตัวของ
ลูกค้ารายใหญ่
/ สินเชื่อรายประเทศ

การจัดทำ�เอกสารเป็น
ลายลักษณ์อักษร
รายงาน Credit Risk
Dashboard

การกำ�หนด
การกระจายตัวของสินเชือ่
ในแต่ละภาคธุรกิจ

ระบบ Early Warning

การทดสอบภาวะวิกฤติ

การอบรมด้านเครดิต

4.1.2		 โครงสร้างและผังองค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
		 ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการกำ�กับดูแลความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกระจายอำ�นาจในการอนุมัติ
การบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ กฎเกณฑ์ของทางการและสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

โครงสร้างและผังองค์กรของธนาคารที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นดังต่อไปนี้
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านความเสี่ยง

คณะพิจารณาสินเชื่อ
คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ1
คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ2

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลยุทธ์องค์กร

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

พิจารณาสินเชื่อด้านธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีี้สิน

สินเชื่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดย่อม
นโยบายสินเชื่อธุรกิจ
พัฒนาสินทรัพย์
บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อเชิงกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กร
กฏหมาย
กำ�กับการปฏิบัติงาน*
* รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

สอบทานความเสี่ยง

		 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ทบทวน และกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงอำ�นาจในการอนุมัติกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการดำ�เนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงต่างๆ
		 ธนาคารกำ�หนดให้มีคณะกรรมการความเสี่ยงด้านต่างๆดังนี้
		
		 • คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
ทำ�หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการควบคุมดูแลการกำ�หนดนโยบาย กรอบการทำ�งาน มาตรฐานการพิจารณาเครดิต
รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

		 •

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
			 ทำ�หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

		 • คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
			 ทำ�หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงการบริหาร
สภาพคล่องและเงินกองทุน

		 •

คณะกรรมการสินเชื่อ คณะพิจารณาสินเชื่อ และคณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ
			 ทำ�หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับรายการธุรกรรมด้านเครดิต

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
198

		 สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำ�กับดูแล ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและนำ�การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆมาใช้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จะรายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 การบริหารความเสี่ยงในระดับรายธุรกรรมนั้น สายงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อและสายงานพัฒนาสินทรัพย์มีการจัดทำ�มาตรฐานในการ
วิเคราะห์สินเชื่อ คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครดิตและเครื่องมือในการปฏิบัติด้านเครดิต เพื่อให้มาตรฐานการดำ�เนินงานด้านเครดิตเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกันทั่วทั้งธนาคาร นอกจากนี้ ยังทำ�หน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ บริหาร Portfolio สินเชื่อ ทบทวนคุณภาพสินเชื่อ ติดตามและแก้ ไขคุณภาพ
สินเชือ่ สายงานบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ยังทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย และแนวทาง การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต สายงานบริหารความเสีย่ ง
สินเชื่อเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการวัดความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดยการพัฒนาและติดตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Credit Risk
Appetite) ของธนาคาร วิเคราะห์ Portfolio ด้านเครดิต และสนับสนุนการทำ� Credit Risk Stress Testing ให้การสนับสนุนสายงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ในด้านข้อมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจด้านเครดิต จัดทำ�รายงานต่างๆเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
เครดิต ตลอดจนรายงานต่อทางการ รวมถึงการพัฒนาและติดตาม Credit Risk Models การเปลี่ยน/การนำ� ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านเครดิต
		 หน่วยงานสอบทานความเสี่ยง เป็นหน่วยงานอิสระ ทำ�หน้าที่สอบทานประสิทธิภาพของกระบวนการให้สินเชื่อสำ�หรับกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
และหน่วยงานสอบทานสินเชื่อ เป็นหน่วยงานอิสระ ทำ�หน้าที่สอบทานสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
		
		 หน่วยธุรกิจ ในฐานะของแนวป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น (Fist Line of Defense) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการดำ�เนินธุรกิจของตน เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างผลตอบต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของ
ธนาคาร
4.1.3		 กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
		 การวิเคราะห์ ติดตาม และบริหารจัดการสินเชื่อและภาระผูกพันเป็นกิจกรรมที่สำ�คัญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารทหารไทยและก่อให้
เกิดรายได้หลักของธนาคาร ขณะเดียวกันก็อาจทำ�ให้รายได้และเงินกองทุนของธนาคารตกอยู่ในความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สินเชื่อใหม่อย่างรัดกุมเข้มงวด การติดตามดูแลลูกค้า การเรียกเก็บหนี้และแก้ ไขหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งต่อความมั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคารทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การดำ�เนินการดังกล่าวจะประสบผลสำ�เร็จได้ด้วยด้วยการ
สร้างวัฒนธรรมด้านเครดิตทีเ่ ข้มเข็งภายในธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารซึง่ ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นจะต้องรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้าอย่างรอบด้าน
ตามหลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (3 Lines of Defense Credit Risk Management Framework) ซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร และประกอบด้วยหลักการดังนี้:
		 • ผู้บริหารในสายงานธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสายงาน (1st Line of Defense) นำ�
นโยบาย กระบวนการทำ�งาน มาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมิน
ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
		
		 • สายงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (2nd Line of Defense) เป็นหน่วยงานอิสระจากผู้บริหารและพนักงานที่ดูแลลูกค้า ทำ�หน้าที่สนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงของ The 1st Line of Defense กำ�หนดนโยบาย กระบวนการทำ�งาน มาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิต รวมทั้งติดตามดูแลการดำ�เนินการด้านเครดิตของ the 1st line of Defense
		

•

สายงานตรวจสอบ เป็น the 3rd Line of Defense มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต สายงานตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากรอบการควบคุมดูแลความเสี่ยง
ด้านเดรดิต

		 นอกเหนือจากการใช้หลักการ 3 lines of Defense ในการสร้างวัฒนธรรมด้านเครดิตที่เข้มแข็ง ธนาคารยังปฏิบัติงานภายใต้หลักการสำ�คัญของ
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตดังนี้:
		 • การบริหาร portfolio ด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
			 ธนาคารกำ�หนดองค์ประกอบของ portfolio ด้านเครดิต และกำ�หนดเพดานความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ ง
จากการกระจุกตัวของเครดิตและเพื่อให้มั่นใจว่า portfolio ด้านเครดิตของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
ตามที่ธนาคารกำ�หนด
		 • การสอบทานและถ่วงดุล (Checks and Balances)
			 ธนาคารได้กำ�หนดกรอบการกระจายอำ�นาจการอนุมัติเครดิต เพื่อแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่นำ�เสนอเครดิตและพนักงานที่
อนุมัติเครดิตออกจากกันอย่างชัดเจน (“4 Eyes Principles”) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจด้านเครดิตได้กระทำ�โดยเจ้าหน้าที่หรือคณะ
กรรมการ ที่มีประสบการณ์และความรู้ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้มีอำ�นาจอนุมัติสินเชื่อจะปฏิบัติงานเป็นอิสระจากผู้มีอำ�นาจนำ�เสนอสินเชื่อ
		 • กระบวนการด้านเครดิตที่รัดกุม (Sound Credit Process)
			 ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตผ่านทางกรอบการดำ�เนินงาน ซึ่งมีการกำ�หนดนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านเครดิตไว้ตั้งแต่กระบวนการแรก
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จนถึงกระบวนการสุดท้าย (Credit Life Cycle) โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ การติดตาม การวิเคราะห์และการวัดความเสี่ยงด้านเครดิต
มีการกำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบาย กระบวนการทำ�งาน มาตรฐานขั้นต่ำ�และแนวทางปฎิบัติต่างๆ ซึ่งมี
รายละเอียดเพียงพอที่จะเป็นแนวทางในการปฏิติงานแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสินเชื่อ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกระบวนการที่กำ�หนด ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห์สินเชี่อเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร
		 • มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
			 ธนาคารมีความมั่นใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการด้านเครดิต จะยึดมั่นในจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานธนาคาร รวมทั้งมีความ
เข้าใจและมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของธนาคารได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของธนาคารมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ได้
มาตรฐาน
		 • การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Monitoring and Control)
			 ธนาคารมีการกำ�หนดมาตรฐานของรายงานต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการบริหาร portfolio ด้านเครดิตให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ Automate Early Warning Trigger ในการติดตามหนี้ทั้งในระดับรายลูกค้า และระดับ Portfolio
4.1.4		 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
		 • นโยบายความเสี่ยงด้านเครดิต
			 ธนาคารได้ก�ำ หนดนโยบายสินเชือ่ เพือ่ เป็นแนวทางในการให้สนิ เชือ่ อย่างชัดเจน ธนาคารจะไม่ให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจทีผ่ ดิ กฎหมาย กำ�หนดจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ หรือการปฎิบตั อิ น่ื ใดทีอ่ าจกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคาร นโยบายสินเชือ่ ของธนาคารครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
		 1. ธนาคารมีการกำ�หนดนโยบายคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มลูกหนี้ ประกอบด้วย กลุ่มที่ธนาคารไม่สนับสนุน
กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยง และกลุ่มที่ต้องพึงระมัดระวัง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
		
		 2. การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรม หรือ ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ ลูกหนี้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กำ�หนดให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีการถ่วงดุลระหว่างหน่วยงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบ
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อ และผู้มีอำ�นาจอนุมัติ ออกจากกันอย่างชัดเจน
			 ธนาคารกำ�หนดขั้นตอนการทำ�งานและวิธีปฏิบัติในการบริหารงานด้านเครดิต การวิเคราะห์เครดิตและการติดตาม เป็นลายลักษณ์อักษรใน
นโยบาย กระบวนการทำ�งาน แนวทาง และคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อในการปฏิบัติตามหลักการป้องกัน 3
ลำ�ดับในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (3 Lines of Defense Credit Risk Management) เช่น การพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การวิเคราะห์
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และการพิจารณาเกี่ยวกับหลักประกัน รวมทั้งการปรับลดความเสี่ยงของ
ธนาคาร พอร์ตสินเชื่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดย่อมของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก จะบริหาร Portfolio
เป็นรายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น นโยบายและเงื่อนไขข้อกำ�หนดด้านสินเชื่อจึงมีการกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานแยกรายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
พิจารณาสินเชื่อ การบริหารจัดการ และการรับชำ�ระหนี้ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้มีการนำ� Scorecard และ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Rating Tools) มาใช้
		 • กระบวนการอนุมัติเครดิตและการติดตามดูแล
			 การพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ละราย หรือแต่กลุ่มดำ�เนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ตามอำ�นาจ
อนุมัติที่ระบุไว้ในกรอบการอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักการของการสอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance Concept) ธนาคารใช้ระบบ
การจัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Model) ร่วมกับประสบการณ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ ในการประเมินความเสี่ยง
และพิจารณาสินเชื่อของลูกค้ากลุ่มธุรกิจรายใหญ่ (Corporate) และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และใช้ Application
Scorecards เป็นเครื่องมื่อในการประเมินความเสี่ยงและการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าบุคคล และธุรกิจรายย่อย
			 ธนาคารแยกกระบวนการบริหารสินเชื่อตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (บรรษัทธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจ) ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อย และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ภายใต้กระบวนการบริหารสินเชื่อแต่ละกลุ่มเป็น 2 ด้าน ได้แก่ งานบริหาร
ความสัมพันธ์ลกู ค้า (Relationship Management) และงานบริหารด้านเครคิต (Credit Management) เพือ่ สามารถทำ�การควบคุมและถ่วงดุล
ระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่กำ�กับดูแล
			 แต่ละกลุ่มธุรกิจ ในขณะที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครดิตรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ สายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาด การขายผลิตภัณฑ์ ขยายธุรกรรม การให้บริการลูกค้า
การวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น (Pre-Screening) และจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อ (Credit Application) เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้านเครดิต และจัดทำ�ข้อเสนอแนะการตัดสินใจต่อไป เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสินเชื่อตลอดวงจรเครดิต ตั้งแต่การเริ่มให้สินเชื่อ การติดตาม การบริหารและทบทวนความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าในความที่รับผิดชอบ
สำ�หรับเอกสารสินเชื่อซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อแล้ว จะนำ�เสนอไปยังผู้มีอำ�นาจอนุมัติ ซึ่งจะพิจารณาบน
พื้นฐานข้อมูลของผู้กู้และข้อมูลภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมที่ผู้กู้ดำ�เนินการอยู่ รวมถึงนโยบายของธนาคาร และกฏข้อบังคับของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สินเชื่อที่มีสัญญาณว่าผลประกอบการถดถอย จะมีการดูแลเป็นพิเศษในแง่ของการติดตามและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกัน
การค้างชำ�ระหนี้ ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำ�ระและต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปรับโครงสร้างหนี้เป็นผู้ดำ�เนินการแก้ ไขหนี้ดังกล่าวต่อไป
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			 ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจรายย่อยและเอสเอ็มอี กระบวนการอำ�นวยสินเชื่อได้ถูกวางรูปแบบเป็นมาตรฐานตามรายผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ
การตลาดและการบริหารจัดการสินเชื่อนั้นได้ถูกแยกออกจากกัน โดยการตลาดจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่หน่วยงานที่บริหารจัดการสินเชื่อจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง การเข้าถึงลูกค้าจะดำ�เนินการโดยผ่านช่องทางสาขา ผู้จัดการความสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางทางการตลาดอื่นๆ
ภายใต้การแผนการตลาดตลอดจนการแนะนำ�แนวทางการขายของผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ ธนาคารได้พฒ
ั นาระบบการอนุมตั ิ
สินเชื่อ ผู้บริโภคทั้งสินเชื่อมีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารใช้ระบบ Credit Scoring เป็นส่วนสำ�คัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สินเชื่อผู้บริโภคแบบที่ไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม ในขณะที่หน่วยงานติดตามหนี้รายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้สายงานสินเชื่อผู้บริโภค
และธุรกิจขนาดย่อมมีหน้าที่ในการแก้ ไขและติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีหนี้ผิดนัดชำ�ระ
ตลอดจนการแก้ ไขลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเชื่อผู้บริโภคแบบไม่มีหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อผู้บริโภคแบบที่มีหลักประกัน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม การติดตามแก้ ไขหนี้จะดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้กลุ่มพัฒนาสินทัพย์รายย่อย
		 • การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ
			 ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคู่สัญญาอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในระดับรายลูกหนี้และระดับ
Portfolio ธนาคารใช้หลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่ (3 Lines of Defense Credit Risk Management) กล่าวคือ
เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าติดตามดูแลเป็นรายลูกค้า โดยมีฝ่ายข้อมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจด้านสินเชื่อให้การ
สนับสนุนข้อมูลในระดับ Portfolio ส่วนสินเชื่อรายย่อยจะมีการบริหารติดตามคุณภาพสินเชื่อในระดับ Portfolio สำ�หรับหนี้ด้อยคุณภาพ
ธนาคารกำ�หนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น ธนาคายังมีระบบ Early Warning System เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่ง
ยังเป็นหนี้ที่มีคุณภาพดีแต่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานและคณะกรรมการ
แก้ ไขหนี้ด้อยคุณภาพ และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้
		 • การวัดความเสี่ยงด้านเครดิตและการบริหาร portfolio ด้านเครดิต
			 การวัดความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นส่วนสำ�คัญที่ธนาคารใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับการบริหาร Portfolio โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ธนาคารมีอยู่ ตั้งแต่ระดับรายลูกหนี้จนถึงระดับภาพรวม Portfolio ของธนาคาร
			 ธนาคารได้พัฒนา ติดตามและปรับปรุงแบบจำ�ลองที่ใช้ในการวัดความเสี่ยงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Basel II-AIRB ซึ่งประกอบ
ด้วยแบบจำ�ลองการวัดความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำ�ระหนี้ (Probability of Default Models : PD Models) แบบจำ�ลองการวัดค่าความ
เสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (Loss Given Default : LGD) และแบบจำ�ลองการวัดปริมาณยอดหนี้คงค้างเมื่อมีการผิดนัดชำ�ระหนี้
(Exposure at Default :EAD) ธนาคารใช้องค์ประกอบความเสี่ยงหลักดังกล่าว ในการวัดความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อระบุ วัด และบริหารจัดการ
ระดับที่เหมาะสมของ เงินสำ�รองส่วนเกินเพิ่มเติมสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ เพื่อรองรับความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรู้ (IBNR Provision ) การคำ�นวณทุนทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Capital) และการกระจุกตัวด้านเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารใช้แบบจำ�ลองความเสี่ยงด้านเครดิตในการประเมินคุณภาพเครดิตของ
ผู้กู้ทั้งที่เป็นลูกค้ารายใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (สินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจขนาดย่อม สินเชื่อธุรกิจ และบรรษัทธุรกิจ)
			 ธนาคารมีการกำ�หนดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยอมรับได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ Portfolio และผลิตภัณฑ์ (Credit Risk Appetite Statement
– Credit RAS) ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจ 5 ปีของธนาคาร (TMB’s 5-year Plan) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร
มีการติดตามผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับระดับความเสี่ยงที่ได้กำ�หนดไว้ เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ และปรึกษาหารือกับสายงานธุรกิจ
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นในว่าสายธุรกิจมีการดำ�เนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสม หากผลของการดำ�เนินงานจริงไม่เป็นไปตาม RAS ที่ตั้งไว้
			 ธนาคารได้จัดให้มีการรายงานปริมาณความเสี่ยงและคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อผ่านทาง Credit Risk Dashboard และนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกเดือน ซึ่งรายงาน Credit Risk Dashboard ประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร
ปริมาณการกระจุกตัวของสินเชื่อ การกระจายตัวของสินเชื่อตามระดับความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการและทุนทางเศรษฐศาสตร์
		 • การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต
			 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ portfolio ด้านเครดิตเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารบริหาร
และติดตามดูแลการกระจุกตัวของเครดิตในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญา และลูกหนี้รายใหญ่ โดยธนาคารได้กำ�หนดเพดานความเสี่ยงที่
ธนาคารยอมรับได้ ทั้งในรายภาคธุรกิจ และรายประเทศคู่สัญญา และรายกลุ่มลูกค้าเพื่อบริหารฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ

		 • การติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นอิสระ

			 ธนาคารได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อประเมินและแนะนำ�แนวทางปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหาร การควบคุม และการกำ�กับดูแลความเสี่ยงทั่วทั้งธนาคาร ผู้ตรวจสอบจะทบทวนเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ธนาคารกำ�หนดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางการ
			 นอกจากสายงานตรวจสอบแล้ว ธนาคารจัดตั้งฝ่ายงานสอบทานความเสี่ยงแยกเป็นอิสระจากกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต เพื่อทำ�
หน้าที่สอดส่องดูแลเครดิตที่มีแนวโน้มว่าจะมีคุณภาพที่เสื่อมถอยหน่วยสอบทานเครดิตมีความเป็นอิสระที่จะระบุสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง
ด้านคุณภาพของ portfolio ด้านเครดิตและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพของ portfolio ข้อจำ�กัดของนโยบาย
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กระบวนการ และระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�ในด้านการแก้ ไขหรือการป้องกันปัญหา การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
กระบวนการและวิธีปฏิบัติจะนำ�มาเสนอเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
4.1.5		 นโยบายในการป้องกันความเสี่ยงและ/หรือปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตและกระบวนการในการติดตามประสิทธิภาพของการป้องกัน
ความเสี่ยงและ/หรือการปรับลดความเสี่ยง
		 กระบวนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ได้ระบุไว้ในนโยบายหลักความเสี่ยงด้านเครดิต โดยอาศัยวิธีการที่อิงกับข้อบังคับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยหลักการแล้ว ธนาคารจะปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินและการค้ำ�ประกัน โดยใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงของ
หลักประกันแทนน้ำ�หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
		 ธนาคารจัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุมในการนำ�หลักประกันมาชำ�ระหนี้เมื่อลูกค้าผิดนัดชำ�ระหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะสามารถดำ�เนินการได้ทันที
			
		 ธนาคารกำ�หนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการบริหารและการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความถี่ในการประเมินราคาจะกำ�หนดตามระดับความเสี่ยงของคุณภาพสินเชื่อ
		 ธนาคารรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยต้องมีข้อมูลและวัดได้ ดังนั้น ธนาคารจึงประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของลูกค้า คู่ค้า และการลงทุน
อย่างต่อเนือ่ งสม่�ำ เสมอ เพือ่ พิจารณาความสามารถในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินทีม่ ตี อ่ ธนาคาร ในระหว่างขัน้ ตอนการประเมินสินเชือ่ ใหม่
วงเงินเพือ่ การค้า หรือการลงทุนของธนาคาร หรือทบทวนสินเชือ่ และการลงทุนทีม่ อี ยูใ่ นปัจบุ นั ธนาคารมีก�ำ หนดจำ�นวนและประเภทของหลักประกัน
ทีเ่ หมาะสมทีล่ กู ค้าต้องวางเป็นประกันกับธนาคาร โดยทัว่ ไปจำ�นวนหลักประกันจะขึน้ อยูก่ บั ความเป็นไปได้ทล่ี กู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญานัน้ ๆผิดนัดชำ�ระหนี้
(PD) ในการทำ�ธุรกรรมเพื่อค้า ธนาคารมีการทำ�ความตกลงทางกฎหมายหลายรูปแบบ ซึ่งธนาคารและ/หรือคู่สัญญาอาจต้องวางหลักประกันให้
อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อคุ้มครองฐานะของตนเองจากความผันผวนในตลาด อีกทั้งกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ ย่อมมีผลต่อประเภทและจำ�นวน
หลักประกันที่ธนาคารเรียกจากคู่สัญญาหรือต้องวางเป็นหลักประกัน
4.1.6		 การจัดชั้นหนี้และการกันสำ�รอง
		 ลูกหนี้และ/หรือคู่ค้า จะผิดนัดชำ�ระหนี้เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับธนาคาร ธนาคารจัดชั้นลูกหนี้โดยพิจารณาจาก
สถานะการผิดนัดชำ�ระหนี้และการจัดชั้นลูกหนี้เชิงคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมาและผลประกอบการในอนาคต สภาพคล่อง
และประวัติการชำ�ระหนี้
		 ธนาคารได้ตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำ�หนดให้ธนาคารพาณิชย์แบ่งแยกสินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อ
ออกเป็น 6 ระดับ โดยมีอัตราส่วนร้อยละของการกันสำ�รองแตกต่างกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กันสำ�รอง
ส่วนเกินเพิ่มเติมสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ เพื่อรองรับความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงในอนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรู้ (IBNR) โดยคำ�นวนจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำ�ระหนี้ (Probability of
Default) ตามระดับความเสี่ยง ยอดหนี้คงค้าง (Exposure at Default) ที่คิดจากประเภทของเงินกู้หรือประเภทของลูกหนี้ และค่าความเสียหายเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (Loss Given Default) ซึ่งขึ้นกับประเภทของหลักประกัน
		 ธนาคารมั่นใจว่าได้มีการกันสำ�รองตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดอยู่เสมอ
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ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สำ�คัญ
ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
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รายการ

กลุ่มธนาคาร

ยอด
ยอด
คงค้างเฉลี่ย
คงค้างเฉลี่ย
ระหว่างปี 2555 31 ธ.ค.2555 31 ธ.ค.2554 ระหว่างปี 2555 31 ธ.ค.2555 31 ธ.ค.2554

1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

627,821
509,775
109,252
8,794

630,709
515,008
106,967
8,734

624,932
504,542
111,537
8,853

629,352
510,696
109,462
9,194

632,003
515,818
106,985
9,200

626,700
505,574
111,939
9,187

2. รายการนอกงบดุล 3
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ำ�ประกันและ
		 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด 4
2.3 วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึ่งธนาคารพาณิชย์ ได้
		 ผูกพันไว้แล้ว (Undrawn committed line)

962,317
26,822

981,658
26,397

942,975
27,246

962,317
26,822

981,658
26,397

942,975
27,246

923,143
12,352

944,116
11,145

902,170
13,559

923,143
12,352

944,116
11,145

902,170
13,559

1

2
3
4

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สำ�คัญ
ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จำ�แนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล 3

สินทรัพย์ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อ
รวม รวมสุทธิ 1

เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบี้ย
สุทธิ 2
ค้างรับ)

การรับ
อาวัลตั๋วเงิน
การค้ำ�ประกัน
และ เล็ตเตอร์
รวม ออฟเครดิต

วงเงินที่ยัง
มิได้เบิกใช้
สัญญา ซึ่งธนาคาร
อนุพันธ์ พาณิชย์ ได้
นอกตลาด ผูกพันไว้แล้ว

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละติน
อเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

620,338
7,782

508,308
6,645

106,967
-

5,063
1,137

915,082
10,807

26,330
67

878,865
9,482

9,887
1,258

1,249

5

-

1,244

10,427

-

10,427

-

23

23

-

-

-

-

-

-

1,317

27

-

1,290

45,342

-

45,342

-

รวม

630,709

515,008

106,967

8,734

981,658

26,397

944,116

11,145

31 ธ.ค. 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล 3

สินทรัพย์ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อ
รวม รวมสุทธิ 1

เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบี้ย
สุทธิ 2
ค้างรับ)

การรับ
อาวัลตั๋วเงิน
การค้ำ�ประกัน
และ เล็ตเตอร์
รวม ออฟเครดิต

วงเงินที่ยัง
มิได้เบิกใช้
สัญญา ซึ่งธนาคาร
อนุพันธ์ พาณิชย์ ได้
นอกตลาด ผูกพันไว้แล้ว

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละติน
อเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

613,839
9,990

494,942
9,361

111,537
-

7,360
629

896,604
7,857

27,246
-

857,394
6,262

11,964
1,595

704

1

-

703

12,480

-

12,480

-

192

192

-

-

-

-

-

-

207

46

-

161

26,034

-

26,034

-

รวม

624,932

504,542

111,537

8,853

942,975

27,246

902,170

13,559

* ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
2
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
1

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
204

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล 3

สินทรัพย์ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อ
รวม รวมสุทธิ 1

เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบี้ย
สุทธิ 2
ค้างรับ)

การรับ
อาวัลตั๋วเงิน
การค้ำ�ประกัน
และเล็ตเตอร์
รวม ออฟเครดิต

วงเงินที่ยัง
มิได้เบิกใช้
สัญญา ซึ่งธนาคาร
อนุพันธ์ พาณิชย์ ได้
นอกตลาด ผูกพันไว้แล้ว

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละติน
อเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

621,631
7,782

509,118
6,645

106,985
-

5,529
1,137

915,082
10,807

26,330
67

878,865
9,482

9,887
1,258

1,249

5

-

1,244

10,427

-

10,427

-

23

23

-

-

-

-

-

-

1,318

27

-

1,290

45,342

-

45,342

-

รวม

632,003

515,818

106,985

9,200

981,658

26,397

944,116

11,145

31 ธ.ค. 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการนอกงบดุล 3

สินทรัพย์ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อ
รวม รวมสุทธิ 1

เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบี้ย
สุทธิ 2
ค้างรับ)

การรับ
อาวัลตั๋วเงิน
การค้ำ�ประกัน
และเล็ตเตอร์
รวม ออฟเครดิต

วงเงินที่ยัง
มิได้เบิกใช้
สัญญา ซึ่งธนาคาร
อนุพันธ์ พาณิชย์ ได้
นอกตลาด ผูกพันไว้แล้ว

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละติน
อเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

615,606
9,990

495,973
9,361

111,939
-

7,694
629

896,604
7,857

27,246
-

857,394
6,262

11,964
1,595

704

1

-

703

12,480

-

12,480

-

193

193

-

-

-

-

-

-

207

46

-

161

26,034

-

26,034

-

รวม

626,700

505,574

111,939

9,187

942,975

27,246

902,170

13,559

*
1

2
3

ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

ตารางที่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
จำ�แนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555
รายการ

31 ธ.ค. 2554

อายุไม่เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

404,072
338,658
56,680
8,734

226,637
176,350
50,287
-

630,709
515,008
106,967
8,734

2. รายการนอกงบดุล 3
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ำ�ประกัน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารพาณิชย์ ได้ผกู พันไว้แล้ว

714,830
13,414

266,828
12,983

690,271
11,145

253,845
-

1

2
3

รวม อายุไม่เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

รวม

395,550
330,813
55,884
8,853

229,382
173,729
55,653
-

624,932
504,542
111,537
8,853

981,658
26,397

673,302
13,391

269,673
13,855

942,975
27,246

944,116
11,145

646,352
13,559

255,818
-

902,170
13,559

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

กลุ่มธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555
รายการ

31 ธ.ค. 2554

อายุไม่เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

404,538
338,658
56,680
9,200

227,465
177,160
50,305
-

632,003
515,818
106,985
9,200

2. รายการนอกงบดุล 3
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ำ�ประกัน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารพาณิชย์ ได้ผกู พันไว้แล้ว

714,830
13,414

266,828
12,983

690,271
11,145

253,845
-

1

2
3

รวม อายุไม่เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

รวม

395,884
330,813
55,884
9,187

230,816
174,761
56,055
-

626,700
505,574
111,939
9,187

981,658
26,397

673,302
13,391

272,673
13,855

942,975
27,246

944,116
11,145

646,352
13,559

258,818
-

902,170
13,559

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ
จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
206

ตารางที่ 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
จำ�แนกตามประเภทหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กำ�หนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

498,126
6,738
5
24
9

13,753
-

2,443
-

1,277
-

รวม

504,902

13,753

2,443

1,277

รวม

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

16,412
4
19

532,011
6,742
5
24
28

61
-

16,435

538,810

61

สงสัย สงสัยจะสูญ

31 ธ.ค. 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

471,299
9,510
1
197
12

16,569
36
-

4,368
-

1,925
-

รวม

481,018

16,605

4,368

1,925

*
1

รวม

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

21,166
5
35

515,326
9,551
1
197
46

51
-

21,205

525,121

51

สงสัย สงสัยจะสูญ

ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

498,128
6,738
5
24
9

13,753
-

2,443
-

1,277
-

รวม

504,904

13,753

2,443

1,277

รวม

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

18,360
4
19

533,961
6,742
5
24
28

61
-

18,383

540,760

61

สงสัย สงสัยจะสูญ

31 ธ.ค. 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป

471,299
9,510
1
197
12

16,569
36
-

4,368
0
-

1,925
0
-

23,469
5
35

517,629
9,551
1
197
46

51

รวม

481,018

16,605

4,368

1,925

23,508

527,425

51

สงสัย สงสัยจะสูญ

* ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1
รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รวม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
208

ตารางที่ 10 มูลค่าของเงินสำ�รองที่กันไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดสำ�หรับ
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จำ�แนกตามประเทศหรือภูมิภาค*
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

General
Provision 2

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

10,245

Specific Provision

มูลค่าหนี้สูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
Specific
Provision

13,555
-

2,245
-

61
-

13,555

2,245

61

31 ธ.ค. 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

General
Provision 2

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
*
1
2

8,867

Specific Provision

มูลค่าหนี้สูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
Specific
Provision

11,712
-

2,142
-

51
-

11,712

2,142

51

ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
รวมมูลค่าเงินสำ�รองที่กันไว้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

General
Provision 2

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

10,245

Specific Provision

มูลค่าหนี้สูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
Specific
Provision

14,696
-

2,245
-

61
-

14,696

2,245

61

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

31 ธ.ค. 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1
ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

General
Provision 2

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
*
1
2

8,867

Specific Provision

มูลค่าหนี้สูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
Specific
Provision

13,038
-

2,142
-

51
-

13,038

2,142

51

ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
รวมมูลค่าเงินสำ�รองที่กันไว้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

ตารางที่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ และ
เกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กำ�หนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
ประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำ�กว่ามาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ

5,966
249,244
8,793
50,903
49,111
140,885

182
6,744
711
4,081
1,234
801

11
1,132
121
614
222
343

23
754
20
76
298
106

676
10,213
1,255
2,109
1,865
317

6,858
268,087
10,900
57,783
52,730
142,452

รวม

504,902

13,753

2,443

1,277

16,435

538,810

31 ธ.ค. 2554
ประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำ�กว่ามาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ

4,046
182,851
13,470
55,129
49,002
176,520

234
7,700
1,997
4,691
1,289
694

26
2,990
142
619
347
244

66
1,143
98
128
386
104

1,217
12,036
1,792
2,753
2,876
531

5,589
206,720
17,498
63,321
53,900
178,093

รวม

481,018

16,605

4,368

1,925

21,205

525,121

*

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
210

กลุ่ธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
ประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำ�กว่ามาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ

5,966
249,244
8,793
50,903
49,111
140,887

181
6,744
711
4,081
1,234
801

11
1,132
121
614
222
343

23
754
20
76
298
106

761
11,004
1,588
2,341
1,976
713

6,943
268,878
11,233
58,015
52,841
142,850

รวม

504,904

13,753

2,443

1,277

18,383

540,760

31 ธ.ค. 2554
ประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำ�กว่ามาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ

4,046
182,852
13,470
55,129
49,002
176,520

234
7,700
1,998
4,691
1,289
694

26
2,990
142
619
347
243

66
1,143
98
129
386
104

1,303
13,074
2,315
2,846
3,089
881

5,675
207,759
18,022
63,413
54,113
178,443

รวม

481,018

16,605

4,368

1,925

23,508

527,425

*

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ตารางที่ 12 มูลค่าของเงินสำ�รองที่กันไว้ (General Provision และ Specific Provision) และมูลค่าของหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดสำ�หรับ
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ
เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555

ประเภทธุรกิจ

General
Provision 1

มูลค่าหนี้สูญ
Specific
ที่ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่างงวด

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

31 ธ.ค. 2554

10,245

* รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

186
5,638
520
1,017
503
5,691

26
1,324
103
27
71
694

13,555

2,245

General
Provision 1

8,867

มูลค่าหนี้สูญ
Specific
ที่ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่างงวด
410
8,221
582
1,207
884
408

57
1,316
40
317
78
334

11,712

2,142

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

กลุ่มธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555

ประเภทธุรกิจ

General
Provision

มูลค่าหนี้สูญ
Specific ที่ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่างงวด 1

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

31 ธ.ค. 2554

10,245

247
6,209
714
1,158
572
5,796

26
1,324
103
27
71
694

14,696

2,245

General
Provision

8,867

มูลค่าหนี้สูญ
Specific ที่ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่างงวด1
471
8,944
846
1,311
954
512

57
1,316
40
317
79
334

13,038

2,142

* รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินกันสำ�รองที่กันไว้ (General Provision และ Specific Provision) สำ�หรับเงินให้สินเชื่อ
รวมดอกเบี้ยค้างรับ*
เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555
รายการ
เงินสำ�รองที่กันไว้ต้นงวด
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสำ�รองที่กันไว้เพิ่มหรือ(ลด)ระหว่างงวด
เงินสำ�รองอื่น (เงินสำ�รองที่กันไว้สำ�หรับขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เงินสำ�รองที่กันไว้สำ�หรับการควบรวม
หรือขายกิจการ)
เงินสำ�รองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด

31 ธ.ค. 2554

General
Provision

Specific
Provision

รวม

General
Provision

Specific
Provision

8,867
1,378
-

11,685
2,245
4,115
-

20,552
2,245
5,493
-

8,751
116
-

10,393 19,144
2,142 2,142
3,461 3,577
-

10,245

13,555

23,800

8,867

11,712 20,579

รวม

* รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

กลุ่มธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555
รายการ
เงินสำ�รองที่กันไว้ต้นงวด
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสำ�รองที่กันไว้เพิ่มหรือ(ลด)ระหว่างงวด
เงินสำ�รองอื่น (เงินสำ�รองที่กันไว้สำ�หรับขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เงินสำ�รองที่กันไว้สำ�หรับการควบรวม
หรือขายกิจการ)
เงินสำ�รองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด
* รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

31 ธ.ค. 2554

General
Provision

Specific
Provision

รวม

General
Provision

Specific
Provision

8,867
1,378
-

11,685
2,245
5,256
-

20,552
2,245
6,634
-

9,212
-345
-

11,396 20,607
2,142 2,142
3,784 3,440
-

10,245

14,696

24,941

8,867

13,038 21,904

รวม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
212

ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ ในงบดุลของรายการนอกงบดุล*
แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกค้า
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
บริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo

31 ธ.ค. 2554

สินทรัพย์ใน
งบดุล

รายการนอก
งบดุล**

รวม

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอกงบดุล**

รวม

627,392
127,346

150,023
41,571

777,415
168,917

587,147
139,391

188,096
78,088

775,243
217,479

20,302

84,261

104,563

40,891

65,611

106,502

232,827

22,055

254,882

191,539

42,063

233,602

137,904
45,047
63,966

2,136
-

140,040
45,047
63,966

107,995
44,530
62,801

2,334
-

110,329
44,530
62,801

11,826

1,467

13,293

15,814

1,879

17,693

-

-

-

-

-

-

639,218

151,490

790,708

602,961

189,975

792,936

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

กลุ่มธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกค้า
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัท
หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค. 2554

รายการ
ในงบดุล

รายการ
นอกงบดุล**

รวม

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอกงบดุล**

รวม

626,763
127,364

150,023
41,571

776,785
168,935

586,429
139,793

188,096
78,088

774,524
217,881

20,768

84,261

105,029

41,225

65,611

106,835

232,827

22,055

254,882

191,540

42,063

233,603

137,906
45,047
62,851

2,136
-

140,041
45,047
62,851

107,995
44,530
61,346

2,334
-

110,329
44,530
61,346

12,633

1,467

14,101

16,845

1,879

18,725

-

-

-

-

-

-

639,396

151,490

790,886

603,274

189,975

793,249

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo

4.1.7		 การคำ�นวณเงินกองทุนสำ�หรับความเสี่ยงด้านเครดิต
		
		 • รายนามสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก
			 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำ�นวณเงินกองทุน ธนาคารได้ใช้อันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกดังต่อไปนี้ ในการกำ�หนดน้ำ�หนัก
ความเสี่ยงของลูกหนี้
			 • บริษัทมูดดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส
			 • บริษัทฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)
			 • บริษัททริส เรทติ้ง
		
		 นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้คะแนน Country Risk Classification ของ OECD ในการอ้างอิง Rating เพือ่ กำ�หนดน้�ำ หนักความเสีย่ งของลูกหนีแ้ ต่ละราย
		 • การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อใช้ในการคำ�นวณความเพียงพอของเงินกองทุน
			 ธนาคารปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยใช้หลักประกันทางการเงิน เช่น เงินสด ตราสารหนี้ และตราสารทุน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเลือกใช้
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดย Simple Approach ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ�ที่ ธปท.กำ�หนด ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้ใช้การหักกลบหนี้
(Netting) ไม่ว่าในงบแสดงฐานะการเงินหรือนอกงบแสดงฐานะการเงินในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

รายการที่ ธปท. กำ�หนดให้หักออกจากเงิน
กองทุนของ สง.

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1

100
2,077

50
816

9,254

150

0

20

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

0

107,951

154

-

-

150

ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น

0

3,105

52

100

3,422 17,238 222,457

-

4,714

50

ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น�ำ้ หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-

20

- 41,247 20,765

183,408

0

ยอดคงค้างที่มี Rating

ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล

ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ

ประเภทสินทรัพย์

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

20

1,134

20

50

50

75

35

367

75

101,736
31,565 13,450

35

-

-

-

100

100

1,573
23,442

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating

-

-

-

-

625

-

-

-

-

937.5

-

-

-

-

100/8.5%

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จำ�แนกตามแต่ละน้ำ�หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555

214

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

1,010

150

3,996 11,953

100

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
1
ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ำ�หนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินสำ�รองที่กันไว้ต่อยอดหนี้ทั้งสิ้น

รายการที่ ธปท. กำ�หนดให้หักออกจากเงิน
กองทุนของ สง.

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1

50

0

20

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

0

106,961

7,648

75

83

150

ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น

0

-

100

3,055 26,497

4,375

50

1,239 15,691 183,288

-

ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น�ำ้ หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-

20

- 27,585

232,533

0

ยอดคงค้างที่มี Rating

ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล

ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ

ประเภทสินทรัพย์

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2554

20

1,269

20

50

50

35

38,978

35

75

93,214
5,524

75

-

-

-

100

100

817
26,409

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating

-

-

-

-

625

-

-

-

-

937.5

-

-

-

-

100/8.5%

(หน่วย: ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

รายการที่ ธปท. กำ�หนดให้หักออกจากเงิน
กองทุนของ สง.

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1

20

100
2,274

50
816

9,865

150

0

0

0

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

-

-

-

150

107,957

3,105

-

52

100

ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น

-

- 41,252 21,226

-

ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น�ำ้ หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

4,714

50

-

-

20

ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

0

183,426

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงค้างที่มี Rating

ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล

ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ

ประเภทสินทรัพย์

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

20

1,134

20

50

50

75

35

367

75

101,736
31,565 13,450

35

-

-

-

100

100

1,576
22,321

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating

-

-

-

-

625

-

-

-

-

937.5

-

-

-

-

100/8.5%

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จำ�แนกตามแต่ละน้ำ�หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA (ต่อ)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555

216

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

1,241

150

4,238 12,512

100

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
1
ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ำ�หนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินสำ�รองที่กันไว้ต่อยอดหนี้ทั้งสิ้น

รายการที่ ธปท. กำ�หนดให้หักออกจากเงิน
กองทุนของ สง.

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1

50

0

20

น้ำ�หนักความเสี่ยง (%)

0

106,970

7,648

75

83

150

ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น

0

-

100

3,055 26,831

4,375

50

1,239 15,691 183,288

-

ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น�ำ้ หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-

20

- 27,585

232,936

0

ยอดคงค้างที่มี Rating

ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล

ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ

ประเภทสินทรัพย์

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2554

20

1,269

20

50

50

35

38,978

35

75

93,214
5,524

75

-

-

-

100

100

817
24,945

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating

-

-

-

-

625

-

-

-

-

937.5

-

-

-

-

100/8.5%

(หน่วย: ล้านบาท)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
218

ตารางที่ 16 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกันของแต่ละประเภทสินทรัพย์* โดยวิธี SA จำ�แนกตามประเภทของหลักประกัน
เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

หลักประกัน
ทางการเงิน 1

การค้ำ�ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต

หลักประกัน
ทางการเงิน 1

การค้ำ�ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต

69,716

35,739

71,907

20,350

-

-

-

-

1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือน
กับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

38,444

18,570

31,204

18,533

1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

9,699

1,980

25,416

778

21,553

15,177

15,259

1,039

20

12

28

-

-

-

-

-

641

626

635

555

70,357

36,365

72,542

20,905

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล

1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
รวม

* *มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทั้งในและนอกงบดุลแล้ว
1
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นำ�มาปรับลดความเสี่ยงได้ โดยธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี Comprehensive
ให้ใช้มูลค่าหลังการปรับลดด้วยค่าปรับลด (haircut)

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

กลุ่มธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

หลักประกัน
ทางการเงิน 1

การค้ำ�ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต

หลักประกัน
ทางการเงิน 1

การค้ำ�ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต

69,716

35,740

71,907

20,350

-

-

-

-

1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์

38,444

18,570

31,204

18,533

1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ำ�หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

9,699

1,980

25,416

778

21,553

15,177

15,259

1,039

20

12

28

-

-

-

-

-

641

626

635

555

70,357

36,366

72,542

20,905

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ที่ ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น้ำ�หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล

1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
รวม

* *มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทั้งในและนอกงบดุลแล้ว
1
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นำ�มาปรับลดความเสี่ยงได้ โดยธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี Comprehensive ให้ใช้มูลค่า
หลังการปรับลดด้วยค่าปรับลด (haircut)

4.2			 ความเสี่ยงด้านตลาด
			 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของปัจจัยตลาด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
4.2.1			 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
			 ธนาคารมีหน่วยงานที่เป็นอิสระจากหน่วยงานธุรกิจสองหน่วยงาน ทำ�หน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
			 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
			 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกำ�กับดูแลให้การบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดของธนาคารเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำ�หนด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบอำ�นาจในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินรายวัน รวมทั้งการบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาด ให้แก่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
กำ�หนดแนวทาง/คำ�สั่ง รวมทั้งให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติประเด็นความเสี่ยงด้านตลาด และเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน
			 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธาน และมีคณะผู้บริหารระดับสูงเป็น
กรรมการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อจำ�เป็น เพื่อทบทวนนโยบายที่ใช้ใน
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาทบทวนฐานะ
สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และกำ�หนดระดับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ เงินฝาก และตั๋วแลกเงิน ให้เหมาะสม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
220

		 บริหารความเสี่ยงด้านตลาด (MRM)
		 บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยขึ้น
ตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
		 • พัฒนานโยบายใหม่สำ�หรับกำ�กับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและดำ�เนินนโยบาย หรือปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ของธนาคาร ภาวะตลาด และกฎข้อบังคับขององค์กรที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของธนาคาร
		 • พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด นำ�กระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกำ�กับดูแลให้มีการนำ�ไปปฏิบัติในบัญชีเพื่อการค้า
		 • พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด นำ�กระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกำ�กับดูแลให้มีการนำ�ไปปฏิบัติในบัญชีเพื่อการธนาคาร
		 • พัฒนาแบบจำ�ลองความเสี่ยง (Risk Models) และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำ�ลองด้านราคา (Pricing Models) ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
		 นอกจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (MRM) แล้ว ธนาคารยังมีหน่วยงานตรวจสอบ
(Audit) เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งทำ�หน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร รวมทั้งทำ�หน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารกำ�หนดและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของทางการ
4.2.2		 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
		 หน่วยงานที่ทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาด เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายของธนาคาร
		 บริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นผู้ดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ และหากเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงที่
มีนัยสำ�คัญขึ้นในอนาคตอันใกล้ หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธนาคารจะต้องรายงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
ดำ�เนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
		 เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารกำ�หนดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึง
		 • เพดานความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Limits) ครอบคลุมธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยกำ�หนด
เพดานความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราต่างประเทศเกินดุล (overbought)/
ขาดดุล(oversold) (ฐานะเปิด)
		 • เพดานความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ใช้ควบคุมผลของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
1 basis point สำ�หรับผลิตภัณฑ์ซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย โดยต้องมีการกำ�หนดและติดตามดูแลเพดาน PV01 ในทุกช่วงเวลา (Tenor
Buckets)
			
		 • เพดานความเสี่ยงสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) กำ�หนดระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ผู้บริหารยอมรับได้ (Maximum
Tolerance Levels) เมื่อเกิดกรณีเกินเพดานที่กำ�หนดต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินทราบ เพื่อตัดสินใจและให้
ดำ�เนินการแก้ ไขให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
		 ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่กำ�หนดนี้ ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและการทำ�ธุรกรรมทางการค้าเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับเงินลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่ทบทวนวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์และผลการดำ�เนินงาน รวมทั้งติดตามความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำ�หนด
		 สำ�หรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารอันรวมถึง บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย
จำ�กัด และ บริษัท เดซิกนี ฟอร์อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายซึ่งกำ�หนดแนวทางปฏิบัติขั้นต่ำ�ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาดของบัญชีเพื่อการค้าและเปิดให้บริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ อย่างไรก็ดี
ด้วยลักษณะของธุรกิจของบริษัทย่อยแล้ว ความเสี่ยงด้านตลาด(หากมี)จึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ�
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ตารางที่ 17 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภทโดยวิธีมาตรฐาน (เพื่อการค้า)
เงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยงด้านตลาด
โดยวิธีมาตรฐาน

เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

31 ธ.ค. 2555

30 มิ.ย. 2555

1. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ยงด้านตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

1,341
10
-

795
38
-

1,341
10
-

795
38
-

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รง

1,351

833

1,351

833

* อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.5

4.3		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารหรือบริษัทย่อยไม่สามารถปฎิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�เนินงาน จนทำ�ให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้กำ�หนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำ�หนดเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำ�เนินการที่เหมาะสมหากมีการละเมิดระดับ
ความเสี่ยงที่กำ�หนดไว้ บริหารเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม ธุรกิจตลาดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
สภาพคล่องรายวัน การบริหารสภาพคล่องของบริหารเงินนั้นรวมถึง

•
•
•
•

บริหารแหล่งเงินทุนให้มีการกระจายตัวอย่างดี ทั้งในแง่ของประเภทตราสาร ผู้ให้เงินทุน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตลาด และสกุลเงิน
บริหารความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ถือครองพอร์ตสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและสามารถใช้เป็นหลักประกันที่มั่นคงของเงินทุน (Secured Funding)
ดำ�รงสัดส่วนสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) อย่างเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงประเภทของสินทรัพย์และโอกาสในการหาเงินทุนของธนาคาร
ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
		 • ดูแลหลักการกำ�หนดราคาเงินทุน (Funds Transfer Pricing - FTP) ให้สะท้อนถึงต้นทุนของสภาพคล่องของธนาคาร ทั้งในมุมมองของ
การดำ�เนินธุรกิจในภาวะปกติและในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Contingency)

		
		
		
		

		 ในการกำ�หนดกระแสเงินสดสำ�หรับรายงานสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารได้ปรับกระแสเงินสดของสัญญาด้วยพฤติกรรมของลูกค้า
โดยอาศัยข้อมูลในอดีตเป็นฐาน ธนาคารมีการทบทวนการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำ�
ผลที่ได้ ไปใช้ในการรายงานและวิเคราะห์สภาพคล่องสุทธิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 บริหารเงินได้รับมอบอำ�นาจในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรวมทั้งดูแลรับผิดชอบการทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะ
วิกฤติ (Stress Testing) โดยมีการหารือร่วมกับบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งการทดสอบดังกล่าวจะทำ�ทุกไตรมาส ทั้งนี้ ฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคารจะถูกทดสอบภายใต้สถานการณ์จำ�ลองหลายรูปแบบ เพื่อประเมินว่าธนาคารจะอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานได้หรือไม่
		 ความรับผิดชอบของบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึง
		 • การเป็นเจ้าของ พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับ
ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ใช้ในการทดสอบแบบจำ�ลองภาวะวิกฤติ
		 • ให้ความเห็นชอบและแนะนำ�แนวทางปฏิบัติเสริมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		 • ทบทวน และแนะนำ�สมมติฐานที่ใช้ปรับพฤติกรรมของลูกค้าในการประมาณการกระแสเงินสด และ
		 • ระบุ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อดูแลให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารและข้อบังคับขององค์กรที่มี
หน้าที่กำ�กับดูแลธนาคารอย่างเคร่งครัด
		 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานตรวจสอบ (Audit) เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งทำ�หน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้งทำ�หน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบายที่
ธนาคารกำ�หนดและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของทางการ
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		 กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
		 กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกำ�หนดแนวทางสำ�หรับการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
ทางการ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายโดยรวมของธนาคาร ธนาคารมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องซึ่งกำ�หนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
การบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนและทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารมีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้
		 สำ�หรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติขั้นต่ำ�ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง และเปิดให้บริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะของ
ธุรกิจของบริษัทย่อยแล้ว ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง(หากมี)จึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ�
4.4 		 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
		 ฐานะความเสีย่ งจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร ประกอบด้วยตราสารทุนทีจ่ ดั ประเภทเป็น หลักทรัพย์เผือ่ ขาย และ หลักทรัพย์อน่ื
		
		
		
		
		

ตราสารทุนที่อยู่ในพอร์ต หลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
โครงการร่วมทุน
การปรับโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ
ธุรกิจการเงินและกลุ่มธุรกิจสนับสนุน

•
•
•
•

		 ปัจจุบัน หลักทรัพย์เผื่อขายของธนาคารคงเหลือยอดคงค้างเฉพาะประเภทเงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ส่วนตราสารทุนที่อยู่ในประเภทหลักทรัพย์อื่น ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
เงินลงทุนทั่วไปในโครงการร่วมทุน
เงินลงทุนทั่วไปในการปรับโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนทั่วไปในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนทั่วไปในธุรกิจการเงินและกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน และ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน

•
•
•
•
•
•

ตามกลยุทธ์ของธนาคาร กำ�หนดให้ขายสินทรัพย์ดังกล่าว ยกเว้นตราสารทุนสองประเภทหลังที่อยู่ในพอร์ตเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้านการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน ซึ่งถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และเงินลงทุนทั่วไปบางรายการที่ถือ
เป็นการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งที่ถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
ตารางที่ 18 มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับความเสี่ยง
ด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน
1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
		
- ราคาทุน
		 - ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) *
2. กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวด
การรายงาน
3. ส่วนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนใน
ตราสารประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
แยกตามวิธีการคำ�นวณที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
- วิธี SA

(หน่วย: ล้านบาท)

เฉพาะธนาคาร

กลุ่มธนาคาร

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

14
12
6,111
87

226
205
6,227
79

1,134
1,151
1,936
87

445
428
2,169
86

2

26

22

30

315

323

184

146
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

4.5		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
		 ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน อันเนือ่ งมาจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมาย แต่ไม่รวม
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านชือ่ เสียง (Reputational Risk) ซึง่ การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิผลจะช่วยให้
กระบวนการทางธุรกิจดำ�เนินไปได้อย่างราบรืน่ และช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบตั กิ าร ธนาคารใช้วธิ ี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้รายได้จาก
การดำ�เนินงานเป็นค่าตัวแทนในการคำ�นวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
		 การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารดำ�เนินการโดยผ่านโครงสร้างการกำ�กับดูแลซึง่ มีคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ระดับสูงสุดในการบริหารความเสีย่ งของทัง้ องค์กร คณะกรรมการธนาคารได้มอบอำ�นาจให้กบั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
(Operational Risk Management Committee) ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ทำ�หน้าทีใ่ นการระบุ ประเมิน ติดตาม และ
การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารและบริษทั ในเครือ และดำ�เนินการให้มน่ั ใจว่าการจัดการกับความเสีย่ งได้รบั การดำ�เนินการ
โดยผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
		 ธนาคารได้จดั ตัง้ บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กร (Corporate Operational Risk Management) ซึง่ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง ทำ�หน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในภาพรวมโดยมีหน่วยงานซึง่ มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทำ�หน้าทีด่ แู ล
ความเสีย่ งด้านต่างๆ เช่น ความเสีย่ งในกระบวนการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกระทำ�ที่ไม่ได้รบั
อนุมตั ิ ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและเหตุการณ์วกิ ฤต ความเสีย่ งจากการทุจริต
ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สนิ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยในสถานที่
		 หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานตนเอง ธนาคารได้
แต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ สนับสนุนการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Unit Operational Risk Manager: UORM) ไว้ในแต่ละสายงานธุรกิจและสายงาน
สนับสนุน ซึง่ เป็นผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กรเป็น
ผูช้ ว่ ยสนับสนุนการทำ�งานของ UORM
		 สายงานตรวจสอบทำ�หน้าทีเ่ ป็น “แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามาตรการควบคุม
ภายในซึง่ ดำ�เนินการโดยแนวป้องกันชัน้ ทีห่ นึง่ และสอง ได้รบั การออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสีย่ งในการทำ�ธุรกิจของธนาคารอย่างมี
ประสิทธิผล ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ตรวจสอบจะให้ค�ำ แนะนำ�ทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพือ่ ปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุม
		 ธนาคารได้พฒ
ั นากรอบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยกำ�หนดให้มกี ารระบุความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การวัดผล การติดตาม การ
รายงาน การวิเคราะห์และควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการดำ�เนินงานดังกล่าวครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแล
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรปู แบบการกำ�กับดูแลความเสีย่ งด้วยหลักการป้องกัน 3 ลำ�ดับ (3 Lines of
defense risk governance model) และสอดคล้องกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission)
		 ธนาคารได้ก�ำ หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ส�ำ หรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ พิจารณาความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โอกาสและผลกระทบ)
โดยกำ�หนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคาร ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารโดยรวม
ในกรณีความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สูงเกินระดับทีย่ อมรับได้นน้ั ธนาคารจะกำ�หนดแผนการจัดการความเสีย่ งเพือ่ ลดระดับความเสียหายให้อยูใ่ น
ระดับทีย่ อมรับได้อย่างเหมาะสม
		 นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทำ�นโยบาย มาตรฐานขัน้ ต่�ำ และแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆเพือ่ ใช้ในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารซึง่ ครอบคลุมถึง
กระบวนการและเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ �ำ คัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น การประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ (Key Risk Indicators: KRI)
และการจัดการเหตุการณ์ความเสีย่ ง (Incident Management)
		 การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการระบุและประเมินความเสีย่ งและการควบคุมทีส่ �ำ คัญรวมถึงการพิจารณา
แผนการจัดการความเสีย่ ง ธนาคารยังได้ก�ำ หนดดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพือ่ เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กบั
ผูบ้ ริหารเพือ่ ดำ�เนินการจัดการและควบคุมความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
ในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและเก็บข้อมูลความเสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผบู้ ริหารเข้าใจและตระหนัก
ถึงต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและจุดอ่อนในการควบคุมความเสีย่ ง รวมถึงภาพรวมของความเสีย่ งทีม่ ใี น
ธนาคาร
		 นอกเหนือจากเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารข้างต้น ธนาคารยังได้ออกเครือ่ งมือสนับสนุนเพือ่ ให้เกิดกลไกการลดความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ ารทีส่ �ำ คัญเพิม่ เติม ได้แก่ กระบวนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตาม
ความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking) นโยบายบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก/การให้บริการ
ด้านสนับสนุนแก่บคุ คลอืน่ (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งและแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
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		 ธนาคารได้ก�ำ หนดแนวทางการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Approval Process:
PSAP) ทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการทีธ่ นาคารเสนอมีการระบุและจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการควบคุมทีจ่ �ำ เป็นอย่างเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดงั กล่าวให้ด�ำ เนินการภายใต้ระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้
		 ธนาคารได้น�ำ ระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking System) มาใช้เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการติดตาม
และการบริหารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธกี ารอืน่ (Non-audit Item) ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาทีเ่ หมาะสม
		 ธนาคารได้ก�ำ หนดให้มนี โยบายบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก/การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บคุ คลอืน่ (Outsourcing
/ Insourcing Risk Management) เพือ่ กำ�หนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีประสิทธิผล
		 ธนาคารได้จดั ให้มนี โยบายและมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (BCP / DRP) ซึง่ กำ�หนดแนวทางให้กบั ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง หน่วยงานบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจภายใต้บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กรทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทัง้ ประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ งและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สำ�หรับการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคารนัน้ บริษทั ลูกได้น�ำ กรอบการบริหารความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ าร นโยบาย และมาตรฐานขัน้ ต่�ำ ของธนาคารไปปรับใช้ มีการกำ�หนดโครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการทีด่ แู ลรับผิดชอบการบริหาร
ความเสีย่ งด้านปฎิบตั กิ าร และได้มกี ารจัดทำ�แผนงานเพือ่ นำ�เครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งด้านปฎิบตั กิ าร ได้แก่ การประเมินความเสีย่ งและ
การควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสีย่ ง ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ และการจัดทำ�แผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งไปใช้ตอ่ ไป
4.6		 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
		 ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร หมายถึง ความเสียหายต่อรายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร อันเกิดจากฐานะที่
ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีเพือ่ การค้าซึง่ ได้รบั ผลกระทบทางลบจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ธนาคารได้จดั ทำ�นโยบายซึง่ กำ�หนดกรอบในการบริหาร
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร เพือ่ ดูแลให้การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารเป็นไปด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบ
		 การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารมีปจั จัยพืน้ ฐาน 4 ประการ ดังนี้
		
		
		
		

•
•
•
•

การกำ�กับและควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
การกำ�หนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ขัน้ ตอนการปฎิบตั ใิ นการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง และ
ระบบการควบคุมภายในและระบบสอบทานทีเ่ ป็นอิสระ

		 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ได้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผูค้ วบคุมดูแลการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ให้อยูภ่ ายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสีย่ งทีก่ �ำ หนด โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและ/หรือเป็น
ผูอ้ นุมตั เิ พดานความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (แล้วแต่กรณี) และดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมในกรณีทเ่ี กิดการละเมิดเพดานความเสีย่ งทีก่ �ำ หนดไว้
		 บริหารเงินเป็นหน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร รวมทัง้ ดูแลให้
มัน่ ใจว่าการดำ�เนินงานสอดคล้องกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้มกี ารกำ�หนดไว้ ส่วนบริหารความเสีย่ งด้านตลาดซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระเป็นผูด้ แู ล
รับผิดชอบเพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารได้มกี ารระบุ วัด ติดตาม ควบคุมและรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
กรณีทม่ี กี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ บริหารความเสีย่ งด้านตลาดจะเป็นผูร้ ายงานไปยังผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ จะเป็นผูร้ ายงานไปยังคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ทัง้ นี้ บริหารเงินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการนำ�เสนอแผนงานในการแก้ไขเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ นิ นอกจากนี้ ควบคุมทางการเงินเป็นผูด้ แู ลให้วธิ ปี ฏิบตั ทิ างบัญชีสอดคล้องกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อกำ�หนดของกฎหมาย
		 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานตรวจสอบ (Audit) เป็นหน่วยงานอิสระซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร รวมทัง้ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชี
เพือ่ การธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีธ่ นาคารกำ�หนดและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของทางการ
		 ในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารนัน้ ธนาคารใช้เทคนิค Repricing Gap ในการหาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบีย้ ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารในแต่ละเดือน Repricing Gap ใช้อายุสญ
ั ญาคงเหลือหรือระยะเวลาการ
กำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ครัง้ ต่อไปตามทีร่ ะบุในสัญญา โดยธนาคารมีการกำ�หนดเพดานความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ใช้ในการดูแลและควบคุม
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ตี อ่ รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
		 ธนาคารมีการใช้วธิ กี ารป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพือ่ รองรับความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เช่น การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทัง้ การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ จากหน่วยงานวิจยั ของ
ธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

		 ธนาคารมีการจัดทำ�การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพือ่ ทดสอบผลกระทบจากเหตุการณ์ผดิ ปกติซง่ึ อาจเกิดขึน้ ได้ โดยในปัจจุบนั กำ�หนด
ให้ค�ำ นวนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับรายได้ดอกเบีย้ สุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยตัง้ สมมติฐานว่ามีการเปลีย่ นแปลงเส้นโครงสร้าง
อัตราดอกเบีย้ ในแบบต่างๆ กัน ธนาคารมีการรายงานผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิและต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ เพิม่ /ลด 100 bps และ 200 bps เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ (Parallel Shift) และจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
ที่ไม่เท่ากัน (Twist) ของเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ รวมทัง้ มีการรายงานสถานการณ์วกิ ฤติทใ่ี ช้ทดสอบและผลจากการทดสอบภาวะวิกฤติ
		 ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารโดยให้มรี ะบบตรวจสอบและถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละขอบเขตการควบคุม
นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมภายในซึง่ กำ�หนดกรอบและกระบวนการปฏิบตั งิ านโดยละเอียด รวมถึงการมอบอำ�นาจ การตรวจสอบธุรกรรม
การกระทบยอดรายการ บัญชี การบันทึกเอกสารและสัญญาเพือ่ ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปีข้างหน้า
เฉพาะธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มธนาคาร

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

THB
USD
อื่นๆ

302
9
(7)

(1,521)
(14)
(7)

297
8
(6)

(1,008)
(17)
5

319
9
(7)

(1,535)
(14)
(7)

307
8
(6)

(1,017)
(17)
5

รวมผลกรทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย

304

(1,542)

299

(1,020)

321

(1,556)

309

(1,029)

สกุลเงิน

		 สำ�หรับรายการในงบดุลและนอกงบดุลที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยซึ่งมีกำ�หนดเวลาปรับอัตราดอกเบี้ยภายใน 1 ปีนั้น สัดส่วนของรายการ
ด้านสินทรัพย์ต่อด้านหนี้สิน ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วน ณ สิ้นปี 2554 ส่งผลให้ผลประโยชน์ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปี
ข้างหน้า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นร้อยละ 1 แบบเท่ากันทุกระยะเวลา (Parallel Shift) อย่างไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ย
ปรับลดลงในขนาดและรูปแบบเดียวกัน ผลกระทบในเชิงลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารมีสัดส่วนของหนี้สิน
ซึ่งไม่สามารถปรับลดลงได้ถึงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้น ตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยในระหว่างปี 2555
		 ส่วนผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงินระดับ Full Consolidation เกือบทั้งหมดมาจากส่วนของธนาคาร ซึ่งลักษณะของ
ธุรกิจมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมากกว่า ดังนั้น ผลกระทบจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลกระทบของธนาคาร
		 สำ�หรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติขั้นต่ำ�ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยสำ�หรับฐานะในที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า (อันรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอก
งบดุล) และเปิดให้บริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะของธุรกิจ
ของบริษัทย่อยแล้ว ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย(หากมี)จึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ�
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4.7		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
		 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์หมายถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การนำ�กลยุทธ์ ไปปฏิบตั ทิ ่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธนาคาร ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ รายได้ เงินกองทุน หรือความอยูร่ อดของธุรกิจ
		 นโยบายความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (“นโยบาย”) เป็นนโยบายบริหารความเสีย่ งทีใ่ ห้ความมัน่ ใจว่าธนาคาร และบริษทั ย่อย มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการบริหาร
ความเสีย่ งโดยรวม คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารต้องแสดงบทบาททีใ่ ห้ความมัน่ ใจว่า ธนาคารและบริษทั ย่อยตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจแฝงอยูใ่ นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการใช้เครือ่ งมือ และการนำ�ไปปฏิบตั ิ เพือ่ บริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
		 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรที่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานธุรกิจ/หน่วยงานสนับสนุน
ตลอดจนบริษัทย่อยของธนาคารฯ มีส่วนร่วมในการกำ�หนดกลยุทธ์ การนำ�กลยุทธ์ ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์
		 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการขององค์กรที่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานธุรกิจ/หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจน
บริษัทย่อยของธนาคารฯ ร่วมกันระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ กำ�หนดกรอบวิธีดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตลอดจนดำ�เนินงาน
และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
		 ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลักด้านความเสีย่ งกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ปรับปรุงให้สะท้อนความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอก การเปลีย่ นแปลงนโยบายหลักจะต้องมีการเปลีย่ นนโยบายเสริมกรอบหรือแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกันของหน่วยธุรกิจ/หน่วยสนับสนุนและ
บริษทั ย่อย
		 ทัง้ นี้ ธนาคารจะทำ�การประเมินระดับความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และระดับการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และแนวโน้มสำ�หรับความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
เป็นประจำ�ทุกปี
4.8		 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
		 ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือผลกระทบต่างๆทีธ่ นาคารไม่ได้คาดการณ์ ไว้ลว่ งหน้าอันสืบเนือ่ ง
มาจากการดำ�เนินธุรกิจ โครงการ หรือการกระทำ�ต่างๆของธนาคารซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียง ตัง้ แต่มภี าพลักษณ์ในทางลบไปจนถึง
ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการโดยไม่เจตนา
		 การบริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงของธนาคาร ดำ�เนินการภายใต้นโยบายการกำ�กับการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานขัน้ ต่�ำ โดยนิยามแล้วความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หมายความถึงความเสีย่ งอันเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบตั ทิ บ่ี งั คับกับ
ธุรกรรมต่างๆของสถาบันการเงิน นโยบาย ข้อบังคับ หลักการควบคุมทีด่ ี จรรยาบรรณ รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมของธนาคาร ซึง่ อาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียงของธนาคาร ถูกทางการเข้าแทรกแซง ถูกปรับ และมีความเสียหายทางการเงิน หรืออีกนัยหนึง่ นโยบายการกำ�กับการ
ปฏิบตั งิ าน กำ�หนดแนวทางและผูม้ หี น้าทีค่ วบคุมดูแลมูลเหตุปจั จัยต่างๆอันมีผลต่อการบริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง
		 มูลเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ระบุถึงนี้ ประกอบไปด้วย
		 • พฤติกรรมของพนักงานที่ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง
		 • บริการหรือผลิตภัณฑ์ตา่ งๆของธนาคาร
		 • การปฏิบตั ขิ ององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับความน่าเชือ่ ถือ ความถูกต้อง และหลักการควบคุมทีด่ ขี องธนาคาร
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนประจำ�ปี 2555

		 ธนาคารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงโดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ กำ�กับการปฏิบตั งิ านรับผิดชอบการกำ�กับดูแลการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับโดยผ่านนโยบายเรือ่ งการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(AML/CFT) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำ�นัลและการเลีย้ งรับรอง (Gifts, Entertainment and Anti-Bribery) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
(Insider Trading) นโยบายการทำ�ธุรกรรมทีอ่ าจมีหรือเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blower) บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กรรับผิดชอบการระบุ บริหาร ติดตาม และรายงานความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร
ภายใต้กรอบ นโยบาย มาตรฐานขัน้ ต่�ำ และแนวทางการปฏิบตั งิ าน และเครือ่ งมือ เช่น การรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ กระบวนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และการติดตามความคืบหน้าของ
แผนการจัดการความเสีย่ ง เป็นต้น เหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารจะมีการบันทึกและบริหารภายใต้ขน้ั ตอนการจัดการเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารดำ�เนินการผ่านกระบวนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ลดความเสีย่ ง การป้องกันการทุจริตและการบริหาร
การสอบสวนดำ�เนินการภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการดำ�เนินการสอบสวนของบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
องค์กร ทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบเรือ่ งความประพฤติของพนักงานผ่านการกำ�หนดจรรยาบรรณพนักงาน ลูกค้าสัมพันธ์รบั ผิดชอบดูแลข้อร้องเรียน
ของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กรรับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธ์กบั สือ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคารและการ
สือ่ สารในภาวะวิกฤต นักลงทุนสัมพันธ์ภายใต้กลยุทธ์องค์กรรับผิดชอบดูแลข้อมูลการลงทุนและการวิจยั
		 นอกจากนี้ ตรวจสอบจะตรวจสอบความเพียงพอของมาตรการกำ�กับดูแลและควบคุมที่ได้กำ�หนดไว้และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าธนาคาร
ดำ�เนินการได้ตามนโยบาย แผน ระเบียบปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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หน้านี้ปล่อยให้ว่างโดยเจตนา
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ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้
บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0107537000017

โทรศัพท์

0-2299-1111

โทรสาร

0-2273-7806

ทีเอ็มบี โฟนแบงก์กิ้ง

1558

เว็บไซต์

http://www.tmbbank.com

อีเมล์

ir@tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

41,903,301,555.05 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว

41,372,424,540.55 บาท

หุ้นสามัญ

43,549,920,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734
หรือ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264- 0777

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
230

การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น
รายละเอียดนิติบุคคลที่
บริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไป การลงทุน ชื่อบริษัท
ในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม
2555 โดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่
บริษัทที่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และประกอบธุรกิจด้านการเงิน
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้ว
ของบริษัท ดังต่อไปนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำ�กัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด
โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 0-2299-1278

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

บริษัท เมโทร เดซิกนี จำ�กัด
โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 0-2230-6200

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะ คอลัมน์
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 0-2649-2107-8

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900 ต่อ 1291-2, โทรสาร 0-2679-1820

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681

กรุงเทพฯ

การบริการ

บริษัท ร่วมทุนชนบท จำ�กัด
โทร. 02-3183958, โทรสาร 02-7181851

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

ลำ�พูน

ค้าปลีก/ส่ง

เชียงใหม่

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จำ�กัด
โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-5458-1876

แพร่

การผลิต

บริษัท เมืองค้าส่ง จำ�กัด
โทร. 0-2531-6860, โทรสาร 0-2532-3009

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จำ�กัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำ�กัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)
บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร

บริษัทที่ลงทุนเพื่อผลตอบแทน

บริษัทอื่นๆ

บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟีดมิลล์ จำ�กัด
บริษัท วิงกรุ๊ป จำ�กัด
โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053-331314, 053-331336

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น

การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย
ชนิดของหุ้น

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

อัตรา
การถือหุ้น (%)

จำ�นวนเงิน(บาท)
สุทธิจากค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

2,378,940,256.70

หุ้นสามัญ

10,000,000

8,749,998

87.50

304,480,287.36

หุ้นสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

หุ้นสามัญ

1,000

994

99.40

13,617.80

หุ้นสามัญ

1,000

300

30.00

7,500.00

หน่วยลงทุน

212,430,342

63,138,715.66

29.72

633,750,256.10

หน่วยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

95,367,000.00

หุ้นสามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

หุ้นสามัญ

1,000,000

175,000

17.50

257,250.00

หุ้นสามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

หุ้นสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

หุ้นสามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

หุ้นสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

หุ้นสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
232

ที่ตั้งสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

กระทรวงกลาโหม

02

222-1215, 222-1218, 224-4197

224-7407

กรุงเกษม

02

222-7801, 222-5158, 222-5159, 222-5724,
222-3504

222-5667

กล้วยน้ำ�ไท

02

712-4048, 712-4049, 712-4051

712-4050

กองบัญชาการกองทัพไทย

02

575-6425, 575-6426, 575-6427

575-6427

กองบัญชาการกองทัพบก

02

280-1825, 280-1799

280-1537

กองบัญชาการกองทัพเรือ

02

891-0052, 891-0053, 891-0054, 891-0055

ทุกหมายเลข

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

02

531-8560, 531-8561, 531-8562

531-2427

คลองจั่น

02

377-1370, 377-9636, 377-9737, 375-7872,
375-7871

377-1360

คลองเตย

02

249-1831, 249-6067, 249-1619, 249-1518

240-2237

แคราย

02

951-0840, 951-0842, 588-1778, 588-1418

951-0841

งามวงศ์วาน

02

580-2187, 588-0021, 588-0023

588-3148

จรัลสนิทวงศ์

02

424-5520, 424-5521, 882-4548, 882-4549

435-2393

จามจุรีสแควร์

02

160-5212, 160-5213, 160-5214, 160-5215,
160-5216

160-5215-6

แจ้งวัฒนะ

02

574-0203, 574-0204, 574-0205, 574-5655

ทุกหมายเลข

ช่องนนทรี

02

285-3939, 285-3940, 285-3941, 285-3942

285-3943

โชคชัย 4

02

538-8412, 538-3125, 538-3126, 539-2615,
933-2745

538-3125-6

ซอยหลังสวน

02

652-2090, 652-2091, 652-2092, 652-2093,
652-2094

652-2095

ซีคอนสแควร์

02

721-9560, 721-9561, 721-9562

721-9563

ซีคอน บางแค

02

458-2976, 458-2977

458-2978

เซ็นทรัล บางนา

02

745-7263, 745-7264, 745-7265

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

02

433-1386, 433-1387

433-1390

เซ็นทรัล พระราม 2

02

872-4564, 872-4565

872-4566

เซ็นทรัล พระราม 3

02

213-0803, 213-0804, 213-0805

ทุกหมายเลข

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

02

525-4570, 525-4571, 525-4572, 525-4573,
525-4574

525-4574

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

02

835-3589, 835-3590, 835-3591

835-3592

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9

02

160-2947, 160-2948

160-2949

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

02

937-0356, 937-0357

937-0358

เซ็นทรัลเวิลด์

02

646-1284, 646-1285, 646-1286, 646-1284,
646-1285

646-1286

เซ็นทรัลเวิลด์ 2

02

255-6453, 255-6454

–

เซียร์ รังสิต

02

992-6370, 992-6371, 992-6372

992-6372

เดอะคริสตัล

02

515-0992-3

515-0994

เดอะไนน์ ถนนพระราม 9

02

716-7962, 716-7963

716-7964

เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์

02

121-9241, 121-9242, 121-9243

ทุกหมายเลข

เดอะมอลล์ 3 รามคำ�แหง

02

319-1401, 319-1402, 319-1403

ทุกหมายเลข

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

02

550-0437, 550-0437, 550-0438

550-0439

เดอะมอลล์ บางกะปิ

02

704-7727, 704-7728, 704-7729

ทุกหมายเลข

เดอะมอลล์ บางกะปิ 2

02

734-3575

–

เดอะมอลล์ บางแค

02

454-9433, 454-9434

803-8325

เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

02

346-4457-8

346-4459

ตรีเพชร

02

221-2908, 221-1371, 224-3819, 224-1921,
224-4281, 224-9196, 221-6841

221-8706

ตลาดถนอมมิตร วัชรพล

02

347-0157, 347-0158

347-0159

ตลาดน้อย

02

235-3437, 235-1720, 235-1721, 236-1004,
236-0998

235-3436

ตลาดพงษ์เพชร

02

589-3228, 953-3901, 953-3902, 953-3904,
953-3905

953-3906

ตลาดพลู

02

465-2322, 465-9949, 465-9956

465-9955

ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต

02

536-6844, 536-6845

536-6846

ตลิ่งชัน

02

880-8070, 880-8071, 880-8072, 880-8073

880-8073

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เตาปูน

02

585-1123, 585-1233, 587-8990, 587-8991,
585-9215, 911-5387

911-5386

ถนนจอมทอง

02

476-3886, 476-3951, 476-3631

468-8190

ถนนจันทน์

02

213-2540, 213-2541, 213-2542, 213-2543,
213-1308, 213-1309

213-2541

ถนนเจริญนคร

02

862-4910, 862-4911, 862-4912

862-4913

ถนนแจ้งวัฒนะ

02

584-5549, 584-5550, 583-9997, 962-1695,
962-1697

548-5548

ถนนติวานนท์

02

950-0252, 950-0253, 950-0254

591-0390

ถนนเทพารักษ์

02

383-5618, 383-5619, 383-5968

383-5969

ถนนเทพารักษ์ กม.12

02

312-2123, 312-2124, 312-2125

312-2126

ถนนเทพารักษ์ กม.22

02

706-0995, 706-0996, 706-0997

706-0998

ถนนเทพารักษ์ กม.3

02

753-2860, 753-2861, 753-2862, 753-2863

753-2864

ถนนบรมราชชนนี

02

434-9791, 434-9792, 434-9793

434-2411

ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4

02

744-1214, 744-1215, 744-1216, 744-1217

744-1213

ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี

02

967-5501, 967-5502, 967-5503, 967-5504,
525-3074

526-3526

ถนนประชาอุทิศ

02

870-9124, 870-9125, 870-9126

870-9127

ถนนพัฒนาการ

02

722-6846, 722-6847, 722-6848

722-6849

ถนนเพชรเกษม-บางแค

02

413-0922, 413-0923, 413-3179, 413-3180

804-6001

ถนนเพชรเกษม-หนองแขม

02

431-0308, 431-0309, 431-0310, 431-0311,
431-0312

431-0313

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

02

319-1520, 319-1521, 319-1522, 319-1523,
319-1524

319-1522

ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่

02

678-0164, 678-0165, 678-0166, 678-0167

678-0169

ถนนรัตนาธิเบศร์

02

921-8740, 921-8741, 921-8742, 921-8743

921-8740

ถนนวัดกิ่งแก้ว

02

750-1920, 750-1921, 750-1922, 750-1875

750-1923

ถนนศรีนครินทร์-ลาซาล

02

748-7484, 748-7485, 748-7486

748-7483

ถนนสรงประภา

02

929-7100, 929-7101, 929-7102, 929-7103

929-7104

ถนนสามัคคี

02

574-6221, 980-0400, 980-0401

980-1368

ถนนสายลวด-สมุทรปราการ

02

389-5021, 389-5022, 389-5063, 389-5064,
389-3747

389-3302

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ

02

428-4507, 428-4508, 428-4509, 428-4510,
428-4511

428-4387

ถนนสุขาภิบาล 1

02

509-1062, 509-1064, 509-1065

509-1068

ถนนสุขาภิบาล 2

02

704-8156, 704-8157, 704-8158, 704-8160

704-8159

ถนนสุขาภิบาล 3

02

735-2581, 735-2582, 735-2583, 735-2584

735-2585

ถนนสุขุมวิท-สำ�โรง

02

394-5858, 394-5859, 756-9014, 756-9015

384-2856

ถนนหลวง-วรจักร

02

226-4781, 226-4782, 226-4783, 226-4784,
226-4785

226-4788

ทองหล่อ

02

390-0437, 390-0438, 390-0439, 390-0440,
712-7625, 712-7626, 712-7624, 712-5879

392-3496

ท่าพระ

02

869-0910, 869-0911, 869-0912

869-0915

ทาวน์ อิน ทาวน์

02

530-9560, 530-9561

530-9562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02

134-1818, 134-1819, 134-1820, 134-1821

134-1878

เทเวศร์

02

280-1360, 280-1361

280-1362

ที-สแควร์

02

434-8167, 434-8168

434-8169

เทสโก้ โลตัส นวนคร

02

909-0829, 909-0830, 909-0831

909-0831

เทสโก้ โลตัส พระราม 4

02

672-4515, 672-4516

672-4517

เทสโก้ โลตัส รังสิต

02

567-0720, 567-0722

567-0696

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

02

175-7575, 175-7824, 175-7825

175-7826

เทสโก้ โลตัส บางกะปิ

02

733-0334, 733-0335

733-0336

เทอมินอล 21 สุขุมวิท

02

254-0244, 254-0245

254-0246

ธรรมศาสตร์-รังสิต

02

516-9970, 516-9971, 516-9972

516-9973

ธาตุทอง

02

392-9235, 392-9582, 381-6281, 381-6282,
391-3146

392-3495

บางขุนนนท์

02

424-2826, 424-2322, 424-5740

424-2829

บางเขน

02

513-2805, 513-2807, 513-8201

513-3132

บางจาก

02

332-9290, 332-9291, 332-9292, 332-9293

332-9294

บางซื่อ

02

911-3142, 911-3143, 911-3144

311-3145

บางนา

02

398-4859, 398-4860, 398-4862, 398-4863

ทุกหมายเลข

บางบอน

02

451-0630, 451-0631, 451-0632, 451-0633

451-0634

บางบัว

02

972-9693, 972-9694, 972-9695, 972-9699

972-9693

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

บางบัวทอง

02

920-2510, 920-2511, 920-2512, 920-2513

920-2514

บางพลัด

02

435-4910, 424-6499, 424-5221, 435-4910

435-4864

บางรัก

02

237-1844, 237-2620, 237-2621

266-4115

บางลำ�ภู

02

629-1011, 629-1012, 629-1013

282-5395

บางใหญ่ซิตี้

02

595-0311, 595-0312

595-0316

บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

02

575-1161, 575-1162

575-1163

บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 2

02

563-3236, 563-3237

563-3238

บิ๊กซี สวนหลวง

02

328-0745, 328-0746, 328-0747

328-0747

บิ๊กซี-ถนนพระรามที่ 2

02

416-7806, 416-7881, 416-7950

416-7950

โบ๊เบ๊

02

225-2823, 225-4255, 225-4284, 222-0024

222-3631

ปทุมธานี

02

581-1740, 581-1741, 581-1742

581-2155

ประชานิเวศน์ 1

02

953-8164, 953-8161, 953-8162

953-8163

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

02

425-9879, 425-8205, 425-8499, 425-9667

819-8188

ปากเกร็ด

02

583-8220, 583-8685, 583-4434, 583-4435

583-7153

ปากคลองตลาด

02

222-5828, 222-5809, 222-5826

623-8708

ปู่เจ้าสมิงพราย

02

384-1387, 384-1388, 394-4412, 394-6317

384-1673

พญาไท

02

354-5076, 354-5228, 354-5052, 354-5053

354-5163

พระโขนง

02

381-1117, 381-1118, 381-1126

390-0022

พระประแดง

02

463-3872, 463-3873, 463-3874

463-3909

พระปิ่นเกล้า

02

883-2884, 883-2885, 883-2886, 883-2887

433-5406

พรานนก

02

412-2764, 412-2435, 412-3040, 412-2223,
412-3778

412-3527

พหลโยธิน

02

299-2349, 299-2350, 299-1282, 299-1283,
299-1295, 299-1321, 299-1727, 299-1654

273-7806

พัฒนพงศ์

02

236-9395, 236-9396, 236-9397, 236-9398,
236-9399

634-3246

พาราไดซ์ พาร์ค

02

325-9127, 325-9128

325-9129

พุทธมณฑล

02

441-0120, 441-0121, 441-9392, 441-9393

889-3432

เพนนินซูล่า

02

253-0067, 253-0068, 253-9756, 253-9757,
253-4837

253-9755

เพียวเพลส รามคำ�แหง 110

02

372-3540, 372-3541

372-3542

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เพียวเพลส ราชพฤกษ์

02

924-4324-5

924-4326

เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

02

809-4724, 809-4725

809-4726

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

02

958-0930, 958-0931, 958-0932

ทุกหมายเลข

แฟชั่น ไอส์แลนด์

02

947-5129, 947-5130, 947-5131

947-5131

มหาพฤฒาราม

02

238-5029, 238-5030, 238-0867, 238-0868

237-6302

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02

561-4289, 940-5728, 940-5729

561-4290

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์

02

225-8186, 225-8187

225-8188

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

02

513-7264, 513-7265

513-1700

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

02

465-5690, 465-5691

465-5744

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

02

522-6187, 522-6188, 522-6189

ทุกหมายเลข

เมกาบางนา

02

105-1471, 105-1472

105-1473

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง-หัวหมาก

02

369-1820, 369-1821, 369-1822

369-1822

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

02

579-2268, 579-6094

579-8473

มหาวิทยาลัยสยาม

02

868-5338, 868-5375

868-5932

มาบุญครองเซ็นเตอร์

02

215-2136, 215-2137, 620-9233, 620-9234,
686-3690

686-3689

มีนบุรี

02

517-1222, 517-3778, 517-3779, 918-5714

918-5712

เมืองทองธานี

02

980-5578, 980-5579

980-5580

เมืองใหม่ บางพลี

02

315-1426, 315-1427

315-1428

เมืองเอก รังสิต

02

536-4173, 536-4174, 536-4175, 536-4176

ทุกหมายเลข

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

02

864-6066, 864-6067

864-6068

ยานนาวา

02

289-1132, 291-3464, 688-1508, 688-1509

291-3465

เยาวราช

02

225-9453, 225-9454, 224-7829, 224-7263

225-8254

รังสิต-คลอง 3

02

990-9131, 990-9132, 990-9133

990-9134

รังสิต-ปทุมธานี

02

958-1007, 958-1008, 958-1009

516-8551

รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

02

692-3105, 692-3106, 692-3107, 692-3108

692-3109

ราชดำ�เนิน

02

280-0101, 280-0102, 280-0103

280-0107

ราชประสงค์

02

252-6689, 252-6690, 252-6691, 255-1472

252-6967

ราชวงศ์

02

221-0599, 225-3721, 226-3324, 226-3325

226-3323

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

รามอินทรา กม.8

02

943-1451, 943-1452, 519-3579, 519-3580,
943-1450

519-3581

รามอินทรา กม.4

02

973-0741, 973-0742, 973-7043

973-0745

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

02

369-2657, 369-2658

369-2659

โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม

02

319-0674, 319-0675, 319-0676, 319-0677,
319-0678, 319-0679

319-0680

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

02

212-6300, 212-6301, 212-6302, 675-7905,
675-7906

212-6303

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

02

354-7880, 354-7881, 354-7882, 354-7883,
354-7884

354-7879

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

02

532-2854, 532-2855, 532-2856, 531-6278

532-2854-6

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

02

460-0269, 460-0270, 468-9844, 476-3062

476-3061

โรงพยาบาลวิภาวดี

02

579-3595-6

579-3597

โรงพยาบาลพญาไท 2

02

619-5303, 619-5304

619-5305

ลาดกระบัง

02

739-1820, 739-1821, 739-1822, 739-1823

739-1820

ลาดพร้าว 103

02

370-3167, 370-3168, 370-3169

370-3170

ลาดพร้าว 124

02

514-0802, 514-0562, 514-2916, 934-0974,
934-0975

530-1891

ลาดพร้าว 6

02

511-1819, 511-3983, 513-4052, 513-5186,
938-6618, 938-6619

513-8112

ลาดหญ้า

02

439-7134, 437-3882, 437-1078

439-1064

วงเวียนใหญ่

02

890-0361, 472-1304, 472-1432

890-0362

วังบูรพา

02

221-5121, 221-5122, 623-8833

221-5124-5

วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์

02

585-2650, 585-2651

585-2652

ศรีย่าน

02

243-1447, 243-1446, 241-3865, 243-3867

243-0664

ศิริราช

02

866-2674, 866-2675, 866-2676, 411-3606

411-3552

ศูนย์การค้าวรรัตน์

02

287-3683, 287-3684, 287-3685

ทุกหมายเลข

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร บี)

02

143-8310, 143-8311, 143-8312, 143-8313,
143-8314

143-8314

สนามเป้า

02

278-5240, 278-5241, 278-2555, 278-2556

270-0252

สนามเสือป่า

02

282-3451, 282-3452, 281-6180

282-6099

สมุทรปราการ

02

389-5917, 389-5918, 389-5895, 389-5896,
389-5919, 387-0370

389-5897

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

สยามพารากอน

02

129-4585, 129-4586, 129-4588

129-4587

สยามสแควร์

02

658-1752, 658-1753, 251-2232, 252-6049

252-5856

สวนจตุจักร

02

272-4415, 272-4416, 272-4233

271-4499

สะพานควาย

02

278-2090, 278-2091

278-2092

สะพานนนทบุรี

02

976-5500, 976-5501, 976-5502, 976-5503,
976-5504, 976-5505

ทุกหมายเลข

สะพานเหลือง

02

216-9650, 216-9651, 216-9652

216-2527

สะพานใหม่-ดอนเมือง

02

521-3007, 521-3008, 971-1107

971-1106

สาธุประดิษฐ์

02

294-3487, 294-5510, 295-4217, 295-4218

294-4021

สี่แยกซอยอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์

02

321-6924, 321-6925, 321-6926, 321-6927

322-6093

สี่แยกถนนบางขุนเทียน-ถนนพระรามที่ 2

02

415-0151, 415-0152, 415-0153

415-0154

สีลม

02

236-4452, 236-4453, 236-4432, 236-4824,
236-9500, 236-0213

236-4410

สุขุมวิท 11

02

254-1330, 254-1331, 254-1332, 253-0334,
651-0243

651-0242

สุขุมวิท 31

02

662-3546, 662-3547

662-1933

สุขุมวิท 71

02

711-3080, 711-3081, 711-3082, 391-6514,
391-6785, 392-0313, 391-0710

392-0312

สุขุมวิท กม.28-สมุทรปราการ

02

702-3418, 702-3419, 702-3420

702-3426

สุรวงศ์

02

266-5230, 266-5231, 266-5232, 266-5233,
634-0208

236-3651

สุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร

02

134-1851, 134-1852, 134-1853

134-1874

สุวรรณภูมิ อาคารปฏิบัติงาน ทอท.

02

134-1845, 134-1846

134-1875

เสนานิคม

02

570-1386, 570-1387, 570-1710

570-0874

หนองจอก

02

543-1344, 543-1345, 543-1346, 988-2852

543-1344-6

ห้วยขวาง

02

274-3200, 274-3201, 274-3202, 274-3203,
274-3204, 274-3205

274-3206

หัวหมาก

02

318-0503, 318-0504, 318-0505

718-8057-8

อโศก

02

259-3312, 259-3313, 259-3314, 261-6653,
261-6654, 261-6655

261-6654

อ่อนนุช

02

333-0395, 333-0396, 742-1724

333-0399

อาคารสาทร ซิตี้

02

648-3290, 648-3291, 648-3292

648-3295

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
240

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

อาคารญาดา สีลม

02

652-5165, 652-5166, 652-5175, 652-5176,
236-3915

652-5167

อาคารพหลโยธินเพลส

02

278-1906, 278-1907

278-1908

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม

02

631-0072, 631-0073

631-0073

อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม

02

631-0117, 631-0118

631-0119

อาคารฟอร์จูนทาวน์

02

642-0051-2

642-0053

อาคารอาคเนย์ประกันภัย

02

631-0034, 631-0035

–

อาคารวอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ประตูน้ำ�

02

649-4550, 649-4551

649-4552

อินทรา-ประตูน้ำ�

02

208-0981, 208-0982

208-0906

อินทรารักษ์

02

374-0291, 374-0292

374-0293

อุดมสุข

02

383-9224, 383-9225, 383-9226

383-9227

เอกมัย

02

381-7088, 381-7089, 381-7090

381-7092

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

02

936-0314, 936-0315, 936-0316

936-0316

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

02

670-2200-1

670-2202

ไอ เรสซิเด้นท์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

02

636-6094-5

636-6096

ออล ซีซั่น เพลส

02

654-0135-6

654-0137

เอสพละนาด รัชดา

02

660-9176, 660-9344

–

อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง

02

384-4661, 384-0352

384-0353

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค

ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค
จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

034 512-441, 521-101, 521-102, 511-677

512-442

ท่าเรือ

034 561-745, 561-822, 562-046

ทุกหมายเลข

กระบี่

075 612-718, 612-719, 612-720

630-086

ปลายพระยา

075 687-018, 687-019

687-019

ลำ�ทับ

075 643-595, 643-596, 643-598

643-599

อ่าวนาง กระบี่

075 637-624, 637-657

637-685

จังหวัดกำ�แพงเพชร

กำ�แพงเพชร

055 713-801, 713-802

713-803

จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

043 812-133, 812-135, 821-848

812-134

จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

043 241-497, 241-498, 241-499

334-419

ชุมแพ

043 311-170, 311-270, 386-387

312-470

เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

043 288-034, 288-035

288-036

บ้านไผ่

043 272-750, 272-790

272-733

เมืองพล

043 414-060, 414-061

414-762

ถนนศรีจันทร์-ขอนแก่น

043 246-490, 246-491

246-492

จันทบุรี

039 311-799, 321-215, 350-440, 350-441

311-777

ถนนเบญจมราชูทิศจันทบุรี

039 322-150,3 22-151, 322-152

322-053

หนองคล้า

039 395-471, 395-472, 395-473

395-474

โรบินสัน จันทบุรี

039 322-823, 322-824, 322-825

322-886

ถนนมหาจักรพรรดิ์ฉะเชิงเทรา

038 512-390, 511-912, 514-322

512-549

บางคล้า

038 541-123, 827-231, 827-232, 827-233

541-689

บางวัว

038 538-255, 538-277, 539-003, 539-004

840-909

แปลงยาว

038 589-132, 589-133, 575-230, 851-215

851-214

พนมสารคาม

038 836-516, 836-517, 836-518

836-519

ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา

038 823-794, 823-795, 823-796, 823-797

ทุกหมายเลข

จังหวัดกระบี่

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
242

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท

056 411-118, 412-394, 410-129, 412-372

412-372

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

038 272-984, 272-985, 274-088

274-089

จอมเทียน

038 232-079, 232-080, 232-973, 232-086

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี

038 003-240, 003-241, 003-242, 003-243,
003-244

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยาบีช

038 003-644, 003-645, 003-646

003-647

ถนนทัพพระยา พัทยา

038 303-778, 303-779, 303-780, 303-877

303-778-9

หนองมน

038 392-065, 392-066, 392-067

392-065

บางละมุง

038 367-749, 367-750, 367-751

367-752

บ้านสวน

038 799-301, 799-302, 799-303

799-304

บิ๊กซี บ้านบึง

038 486-539, 486-540

486-541

ปากร่วม บ่อวิน

038 337-949, 337-950, 337-951

337-951

พัทยากลาง

038 411-935, 411-936

411-937

พนัสนิคม

038 787-699, 787-700, 473-169, 473-168

473-169

พัทยา

038 429-501, 429-502, 421-002, 422-966

421-005

รอยัลการ์เด้นฯ

038 429-216, 710-401, 710-402

411-752

โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ

038 244-022, 244-555

244-114

โรบินสัน ศรีราชา

038 314-356, 314-357, 314-358, 314-359

314-360

เทสโก้ โลตัส แหลมฉบัง

038 768-442, 768-923, 768-924

768-280

ศรีราชา

038 313-239, 313-240, 311-824

ทุกหมายเลข

ถนนสุขุมวิท-ชลบุรี

038 260-960, 260-961, 260-962, 260-963

260-960

สัตหีบ

038 437-123, 437-339, 437-678, 438-561

ทุกหมายเลข

หัวกุญแจ-บ้านบึง

038 201-211, 201-212, 201-026

201-212

อ่าวอุดม

038 351-642, 351-643, 351-644

351-643

ชุมพร

077 502-545, 504-960, 504-961

502-544

ทุ่งตะโก

077 536-902, 585-209

585-209

หลังสวน

077 541-233, 541-894

541-333

จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

053 251-058, 251-059, 251-060, 251-061

233-159

ถนนช้างคลาน

053 903-630, 903-631, 903-632

903-535

เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่
แอร์พอร์ต

053 201-843, 201-844, 201-845

201-845

ถนนช้างเผือก

053 211-061, 211-062, 222-966, 218-901

221-545

ตลาดหนองหอย

053 140-123, 140-124, 140-125

801-456

ฝาง

053 451-154, 451-002

453-507

ตลาดวโรรส

053 233-117, 233-118

252-882

สี่แยกข่วงสิงห์

053 410-980, 410-981, 410-982

410-983

ถนนสุเทพ

053 811-674, 811-675, 811-164

ทุกหมายเลข

สันป่าข่อย

053 249-858, 249-859, 249-595

249-861

ถนนห้วยแก้ว

053 404-042, 404-043, 404-044

404-128

ฮอด

053 461-055, 461-056, 831-333

831-334

จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ

044 811-659, 811-666, 822-123

811-666

จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

053 711-100, 711-101, 714-822

713-590

ดอยแม่สลอง

053 765-159, 765-160

ทุกหมายเลข

เทิง

053 795-001, 795-003, 795-040

795-002

ถนนพหลโยธิน

053 714-886, 714-887, 600-716, 600-717

714-890

แม่สาย

053 733-146, 640-351, 640-352

733-145

ห้วยไคร้

053 763-001, 667-350, 667-351, 667-352

763-001

เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

053 179-792, 179-793

179-794

ตาก

055 512-093, 512-094

515-451

แม่สอด

055 533-038, 533-039, 533-040

533-383

ตรัง

075 210-811, 210-812, 214-026

218-344

คลองปาง

075 286-055, 286-066

286-055

ห้วยยอด

075 271-147, 271-425, 235-562

271-148

ตราด

039 520-636, 520-638

520-637

บ่อไร่

039 591-041, 591-042

591-041

หนองคาย

042 420-562, 420-563

420-564

จังหวัดตาก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตราด

จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
244

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดหนองคาย

โพนพิสัย

042 471-266, 471-267, 405-552

ทุกหมายเลข

จังหวัดนครปฐม

นครปฐม

034 219-731, 219-732, 219-733, 219-734

219-736

กำ�แพงแสน

034 351-020, 351-021, 351-022

281-103

นครชัยศรี

034 228-340, 228-341, 228-339

228-342

พระปฐมเจดีย์

034 250-750, 256-116, 256-137

250-751

มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์

034 250-823, 250-824, 250-825

250-826

สามพราน

034 322-885, 322-886, 322-887

321-990

อ้อมใหญ่

034 211-130, 211-131

211-132

บิ๊กซี นครปฐม

02

นราธิวาส

073 512-273, 512-274, 512-275

512-273-5

สุไหงโก-ลก

073 611-555, 615-234, 611-556

611-587

น่าน

054 710-455, 771-971, 772-818

710-477

ท่าวังผา

054 799-679, 799-634

799-138

นครพนม

042 511-023, 511-322, 512-234

512-614

ธาตุพนม

042 541-008, 541-009

541-010

จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

หนองบัวลำ�ภู

042 360-547, 360-548, 360-549

360-551

จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา

044 252-505, 257-680, 252-545

257-681

ค่ายสุรนารี

044 341-872, 341-873, 341-875

341-874

ด่านขุนทด

044 389-101, 389-102

389-279

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

044 393-750, 393-751

393-752

ปักธงชัย

044 441-019, 441-641

441-100

ประทาย

044 479-511, 479-128

489-537

ถนนประจักษ์แยกศาลหลักเมือง

044 255-567, 255-568, 267-471, 255-191

256-202

ปากช่อง

044 315-996, 315-997, 315-998

ทุกหมายเลข

พิมาย

044 471-334, 287-407, 287-408

471-335

ถนนพิบูลละเอียดนครราชสีมา

044 275-200, 275-201, 275-202, 275-204

275-203

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดน่าน

จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์

810-3325, 810-3326, 810-3327

โทรสาร

810-3329

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดนครราชสีมา

เมืองคง

044 459-234, 459-266

459-235

สูงเนิน

044 419-241, 419-865, 419-588

ทุกหมายเลข

เทสโก้ โลตัส โคราช 2

044 264-964, 264-965

264-980

จังหวัดนครนายก

นครนายก

037 312-350, 312-346, 312-348, 312-349

312-588

จังหวัดนครสวรรค์

ชุมแสง

056 282-498, 282-499

282-699

ตาคลี

056 261-537, 261-538

262-155

พยุหะคิรี

056 341-498, 316-699

341-497

แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์

056 222-913, 222-672, 221-782, 313-056

227-414

ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

056 228-223, 228-225

228-224

นครศรีธรรมราช

075 356-801, 345-616, 342-893

356-979

จันดี

075 486-185, 486-304, 486-305

486-184

ตลาดหัวอิฐ

075 316-164, 316-165, 316-166, 316-167

316-168

ทุ่งสง

075 412-446, 412-447, 412-448

412-446-8

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

075 392-116, 392-117

392-118

บุรีรัมย์

044 613-441, 613-442, 613-443

613-443

หนองกี่

044 641-111, 641-112

641-111-2

นางรอง

044 631-456, 631-457, 622-722

631-456

ประจวบคีรีขันธ์

032 601-547, 601-548, 611-919

611-918

ปราณบุรี

032 621-989, 621-990, 621-829, 544-557

621-991

หัวหิน

032 512-205, 512-500, 512-425, 532-151

512-347

หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ

032 526-314, 526-315, 526-316

526-316

ปราจีนบุรี

037 211-355, 211-356, 211-655

211-355-6

ประจันตคาม

037 291-252, 291-509

291-251

จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี

073 332-677, 332-678, 332-679

331-038

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา

035 241-417, 241-418, 242-417

242-417

บางบาล

035 307-942, 307-943

307-944

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
246

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประตูน้ำ�พระอินทร์

035 219-784, 219-785, 19-786, 219-787,
219-788

219-789

วังน้อย

035 215-649, 215-650

215-652

อยุธยา พาร์ค

035 213-061, 213-062

213-008

อุทัย-อยุธยา

035 335-417, 335-418, 213-623, 213-624

ทุกหมายเลข

พังงา

076 411-626, 411-627

411-555

เขาหลัก

076 443-445, 443-446, 443-447, 443-448

443-448

พิจิตร

056 612-219, 613-558, 651-331

612-216

เขาทราย

056 649-060, 649-111

649-060

ตะพานหิน

056 621-194, 621-325

621-477

สามง่าม

056 691-210, 691-211, 665-511

665-511

สากเหล็ก

056 699-266, 699-367

699-267

เพชรบูรณ์

056 711-386, 721-250

721-290

หล่มสัก

056 701-044, 746-270, 701-579, 701-708

746-269

จังหวัดพัทลุง

พัทลุง

074 613-305, 613-313, 626-801

611-965

จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

032 426-005, 426-115

427-165

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

032 493-000, 493-001

ทุกหมายเลข

จังหวัดพะเยา

พะเยา

054 481-720, 481-721, 482-329

482-330

จังหวัดแพร่

แพร่

054 511-655, 621-327

511-646

สูงเม่น

054 541-231, 542-001

541-360

พิษณุโลก

055 245-770, 245-771, 245-772

245-544

เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก

055 215-460, 215-461

215-462

โคกมะตูม

055 212-432, 212-434, 212-435, 212-436

212-436

ทรัพย์ ไพรวัลย์

055 293-076

293-077

ภูเก็ต

076 212-123, 212-978, 213-488

213-487

จังซีลอน ภูเก็ต

076 366-166, 366-167, 366-168

366-169

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

076 248-509, 248-510, 248-511

ทุกหมายเลข

ถลาง

076 311-366, 311-367, 311-484, 311-500,
311-777

311-501

จังหวัดพังงา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดภูเก็ต

ถนนพระบารมี หาดป่าตอง

076 343-455, 343-456, 343-457

343-458

ถนนมนตรี

076 225-486, 230-104, 225-178, 230-137

230-102

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต

076 210-059, 210-065, 210-140

ทุกหมายเลข

โรงพยาบาลวชิระ

076 237-238, 237-239, 237-240

237-241

เสริมไทย คอมเพล็กซ์
มหาสารคาม

043 970-841, 970-842

970-843

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

043 754-141, 754-142

754-143

จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร

042 611-520, 611-855, 631-451, 631-452

611-892

จังหวัดยะลา

ยะลา

073 214-029, 214-384, 211-587, 214-231

215-380

จังหวัดยโสธร

ยโสธร

045 712-301, 712-302

712-303

จังหวัดระนอง

ระนอง

077 823-028, 823-029

823-030

กระบุรี

077 891-027, 891-028

891-294

ราชบุรี

032 321-808, 322-048, 310-410

322-047

ดำ�เนินสะดวก

032 253-348, 253-349, 345-331

253-701

ถนนคฑาธร

032 315-645, 315-646, 315-647

315-817

บ้านโป่ง

032 200-382, 200-383, 344-767, 344-768

200-382

โพธาราม

032 354-047, 354-048, 231-637, 231-062

ทุกหมายเลข

ระยอง

038 617-470, 617-471, 617-472, 617-473,
617-474

617-475

แกลง

038 884-595, 884-596, 884-597

884-463

เนินเขาดิน

038 669-498, 669-500

669-499

บ้านค่าย

038 641-002, 641-003

641-001

บ้านฉาง

038 880-585, 880-586, 880-587

880-588

ศูนย์การค้าแหลมทอง

038 610-229, 610-230, 610-231, 610-232

ทุกหมายเลข

จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

043 511-369, 511-612

512-449

จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี

036 412-093, 422-931, 421-570, 411-945

412-093

บิ๊กซี ลพบุรี 2

036 612-480, 612-481

612-482

วงเวียนสระแก้ว

036 412-729, 413-369

422-915

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดระยอง

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
248

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดลำ�ปาง

ลำ�ปาง

054 224-154, 226-223, 226-522, 322-455

226-155

งาว

054 261-193, 261-194

261-007

เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง

054 811-933, 811-934

811-935

ห้างฉัตร

054 269-206, 269-207

269-208

ลำ�พูน

053 561-460, 561-461, 510-461, 510-462,
510-463

510-460

บิ๊กซี ลำ�พูน

053 552-088, 552-089

552-090

จังหวัดเลย

เลย

042 812-122, 812-133

833-568

จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

045 612-518, 612-519

612-520

จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว

037 242-688, 242-689, 242-690

242-692

อรัญประเทศ

037 231-280, 231-290

232-601

สงขลา

074 311-333, 312-001, 324-373

314-803

ควนเนียง

074 386-572, 386-573

386-574

ถนนจุติอนุสรณ์ หาดใหญ่

074 230-883, 230-884, 244-324

231-289

ถนนเพชรเกษม-หาดใหญ่

074 236-403, 236-404, 239-830

236-405

ระโนด

074 391-030, 391-031, 392-555

391-030-1

ถนนรัถการ-หาดใหญ่

074 238-800, 238-801, 238-802

238-501

ตลาดสันติสุข

074 230-576, 351-611, 351-612, 351-613

230-575

หาดใหญ่

074 231-141, 231-142, 231-143, 355-311,
355-313

355-312

บิ๊กซี หาดใหญ่

074 427-660-1

427-662

สมุทรสาคร

034 412-333, 422-245, 425-992

425-993

กระทุ่มแบน

034 848-977, 848-978

848-979

ถนนเศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร

034 815-609, 815-610, 815-611

815-608

พอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2

034 110-841, 110-842

110-843

อ้อมน้อย

02

431-0975, 431-0976, 431-0977,
420-2347

420-2347

สุราษฎร์ธานี

077 272-753, 272-754, 281-009, 281-010,
210-283, 210-284

281-010

นาสาร

077 341-037, 341-038

341-538

จังหวัดลำ�พูน

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

077 283-459, 283-460, 283-461

ทุกหมายเลข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 355-162, 355-234

355-483

เกาะสมุย

077 421-137, 420-360, 420-361

421-143

เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

077 489-866, 489-867

489-868

บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี

077 224-201, 224-324, 224-809

ทุกหมายเลข

บ้านส้อง

077 257-093, 257-127

ทุกหมายเลข

บ่อผุด เกาะสมุย

077 246-225, 246-226

246-227

จังหวัดสตูล

สตูล

074 721-219, 721-220

721-221

จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย

055 614-358, 611-590, 611-147, 614-359

611-995

บ้านด่านลานหอย

055 689-110, 689-070

689-070

สวรรคโลก

055 642-317, 642-381

641-124

จังหวัดสกลนคร

สกลนคร

042 711-393, 711-993, 712-195, 714-691,
714-692, 741-993

713-403

จังหวัดสระบุรี

สระบุรี

036 222-430, 222-431, 221-429

221-229

พระพุทธบาท

036 266-744, 266-745, 267-799

267-800

ถนนพหลโยธิน-สระบุรี

036 318-271, 318-272, 318-273, 212-023,
212-024

318-270

มวกเหล็ก

036 341-990, 341-017

341-024

วิหารแดง

036 377-258, 377-259

377-725

วังม่วง

036 359-211, 359-212

359-213

สุพรรณบุรี

035 522-356, 522-358

522-360

อู่ทอง

035 552-007, 552-009

552-020

โรบินสัน สุพรรณบุรี

035 454-4391-2

454-393

จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์

044 514-250, 514-251,5 14-252

514-250

จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

034 715-454, 715-455, 714-018, 714-019

715-456

จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

036 511-326, 512-803, 512-804

512-276

จังหวัดอำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

045 511-590, 511-591, 511-594

511-592

จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี

042 241-130, 241-594, 244-776, 244-777,
244-778

244-391

เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

042 921-281,921-282

921-283

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
250

จังหวัด

ชื่อสาขา

จังหวัดอุดรธานี

ถนนทหาร

042 341-951, 341-952, 341-953

341-957

บ้านผือ

042 281-264, 281-265

281-265

ถนนโพศรี

042 249-551, 249-552, 249-553

249-554

จังหวัดอุตรดิตถ์์

อุตรดิตถ์

055 411-655, 411-800

412-380

จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง

035 611-262, 612-418, 625-130

625-131

จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี

056 511-187, 511-122, 524-942

511-613

บ้านไร่

056 539-002, 539-003

539-004

อุบลราชธานี

045 241-313, 254-308, 254-890

254-307

ตระการพืชผล

045 481-111

481-015

ถนนพรหมราช

045 240-215, 240-216, 240-217

240-214

จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
สาขาในต่างประเทศ

สาขาในต่างประเทศ
สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ที่อยู่ไปรษณีย์

TMB Bank Public Company Limited
034/2 Samsenthai Road, Chanthabouly,
Vientiane, Laos P.D.R.

ที่อยู่จดทะเบียน

TMB Bank Public Company Limited
034/2 Samsenthai Road, Chanthabouly,
Vientiane, Laos P.D.R.

ผู้จัดการสาขา

Mr Louchai Louchaisa (คุณลือชัย ลือชัยสา)

โทรศัพท์

856-21-216486

โทรสาร

856-21-214726

อีเมล์

Louchai.lou@tmbbank.com

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ที่อยู่ไปรษณีย์

TMB Bank Public Company Limited Cayman Islands Branch
3000 Phahon Yothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900,
THAILAND

ที่อยู่จดทะเบียน

190 Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005,
Cayman Islands

ผู้จัดการสาขา

Ms Soontaree Cheevaphat (คุณสุนทรี ชีวะพัฒน์)

โทรศัพท์

662-299-1180

โทรสาร

662-242-3139

อีเมล์

Soontaree.che@tmbbank.com

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
252

สำ�นักงานแลกเปลี่ยนเงิน
จังหวัด

สำ�นักงานแลกเปลี่ยน

เลขที่

โทรศัพท์

กระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่

อยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.66 ถนนเพชรเกษม
ตำ�บลเหนือคลอง อำ�เภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

0-7632-7736

สาขาอ่าวนาง กระบี่

146/2 ม.2 ตำ�บลอ่าวนาง อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่

0-7563-7656

จตุจักร ประตู 2

ทางเข้า-ออก ประตู 2 กองอำ�นวยการตลาดนัด ถนนกำ�แพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2272-4715-6

จตุจักร ประตู 3

ทางเข้า-ออก ประตู 3 กองอำ�นวยการตลาดนัด ถนนกำ�แพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2272-4105-6

ชิบูญ่า ประตูน้ำ�

919 อาคารชิบูญ่า 19 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2169-7617

เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 พื้นที่ K-B 205
เลขที่ K2-10/2 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2646-1326

ถนนข้าวสาร
(โรงเรียนพิมานวิทย์)

212 โรงเรียนพิมานวิทย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2629-0579

ท่าเรือสาทร

ท่าเรือสาทร แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2212-1885-6

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ�

604/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2256-0412

แพลทินัม ประตูน้ำ�

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2121-9404

แพลทินัม ประตูน้ำ� 2

ด้านหน้าอาคาร เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222/226
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2121-9493

มาบุญครองเซ็นเตอร์

444 ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2686-3690

รามบุตรี

323 ถนนรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2629-0620-1

โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซอยศูนย์วิจัย

ภายในอาคาร Inter Nation บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2318-9770

สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ E5-10/1 A ถนนสุขุมวิท 24 เขตคลองเตย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2663-7485

สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬา
แห่งชาติ

สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ W1-29 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2612-3132

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1,
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (AH)

222 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2535-3172

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3,
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (DH)

222 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2535-3171

กรุงเทพมหานคร

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
สำ�นักงานแลกเปลี่ยนเงิน

จังหวัด

สำ�นักงานแลกเปลี่ยน

เลขที่

โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร

อาคารญาดา (สีลม)

56 อาคารญาดา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2267-0969

อินทรา-ประตูน้ำ�

120/67 ซอยอินทราถนน แขวงพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2208-0978

อินทราสแควร์

120/126 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-2631-9457-9

โรงแรมซีซาร์ พาเลซ

382/34 ม.9 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3842-9215-6

ถนนทัพพระยา (พัทยา)

315/297 ม.12 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3830-3778

จอมเทียน

334/1-2 ม.12 ถนนชายหาดจอมเทียน ตำ�บลหนองปรือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3823-2079

ชายหาดพัทยา

ถนนเลียบชายหาด ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3841-0747

ซอยบัวขาว

210 ม.9 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3841-0617

ซันไชน์ พัทยา

240/12 ม.5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

0-3837-1440-2

ถนนพัทยาสาย 2 (อัลคาซาร์)

โรงแรมไทยพาเลซ เลขที่ 212 ม.9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำ�บลหนองปรือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3841-5302

ทัพพระยา

ถนนทัพพระยา ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3825-1449

นอติคอล อินน์

262/1 ม.10 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3842-5088

พัทยา

325/67-70 ถนนพัทยาสายกลาง ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

0-3842-6107

โรงแรม แอล เค ดิเอมเพลส

66/33 ม.9 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3842-2267

โรงแรมเชอรี่ พัทยา

โรงแรมเชอรี่ พัทยา เลขที่ 270/3 ม.10 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง 0-3871-0994
จังหวัดชลบุรี
0-3871-0974

โรงแรมมาร์คแลนด์

436/541 ม.9 ถนนเลียบชายหาด ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

0-3841-5294

โรงแรมเมาท์เท้นบีช พัทยา

378/24 ม.12 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3825-2993-4

โรงแรมวินด์ มิลล์ รีสอร์ท
พัทยา

ภายในโรงแรมวินด์มิลล์ รีสอร์ท พัทยา เลขที่ 665 ม.5
ถนนพัทยา-นาเกลือ เขตบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3837-1590
0-3837-1593

ห้างรอยัลการ์เด้น พลาซ่า

218 ม.10 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3841-1750

หาดจอมเทียน

75/19 ม.12 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3823-1441-2

หาดดงตาล พัทยา

69 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0-3823-3734-5

ชลบุรี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
254

จังหวัด

สำ�นักงานแลกเปลี่ยน

เลขที่

โทรศัพท์

พังงา

สาขาเขาหลัก พังงา

19/4-5 ม.6 ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

0-7644-3445-7

ภูเก็ต

ซาบาน่ารีสอร์ท

14/53 ม.ที่ 1 ตำ�บลราไวย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0-7638-8445

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

74-75 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 ม.5 ตำ�บลวิชิต
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0-7624-8514

ดีวาน่า

49/145 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-0035

ท่าอากาศยานภูเก็ต

222 ม.6 ตำ�บลไม้ขาว อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

0-7632-8383-5

บางลา 1

136/1 ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-0157

บ้านไทย

94 ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-0618

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต
วินเทจ พาร์ค

89 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-0698

โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน 1
(ภูเก็ต)

หน้าโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต

0-7634-1048

โรงแรมอมตะ รีสอร์ท

189/29 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-0532

โรงแรมฮอลลิเดย์ อิน รีสอร์ท

52 ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-9698

วงเวียนกะรน

240 ถนนกะรน ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0-7639-6088

สาขาจังซีลอน ภูเก็ต

181 ศูนย์การค้าจังซีลอน ชั้น B ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง
อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7636-6168

สาขาถนนพระบารมี
หาดป่าตอง

256,256/3 ถนนพระบารมี ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-3454-61

ใสน้ำ�เย็นเซ็นเตอร์พอยท์ ภูเก็ต

271 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7629-7026

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น1,
ท่าอากาศยานภูเก็ต

222 ม.6 ตำ�บลไม้ขาว อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

0-7632-6737

หาดกะตะ

ศูนย์รวมสรรพสินค้าคอร์เนอร์พลาซ่า 112/3 ถนนท้ายนา ตำ�บลกะรน
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0-7633-0088

หาดกะรน

643 ถนนปฎัก ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0-7639-6978

อันดามันพรอมานาด ภูเก็ต

คลับอันดามัน ระหว่างห้องที่ 120/10-11 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-7634-1357,
0-7634-1387

สมุทรปราการ

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้า 1 ชัน้ 2, 999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH1)

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้า 2 ชัน้ 2, 999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH2)

0-2134-1813-4

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
สำ�นักงานแลกเปลี่ยนเงิน

จังหวัด

สำ�นักงานแลกเปลี่ยน

เลขที่

สมุทรปราการ

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้า 3 ชัน้ 2, 999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH3)

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้า 4 ชัน้ 2, 999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH4)

0-2134-1813-4

ห้องพักผูโ้ ดยสารขาเข้า 1 ชัน้ 2,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL1)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องพักผูโ้ ดยสารขาเข้า 2 ชัน้ 2,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL2)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องพักผูโ้ ดยสารขาเข้า 3 ชัน้ 2,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL3)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องพักผูโ้ ดยสารขาเข้า 4 ชัน้ 2,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL4)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก 1 ชัน้ 4 ,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH1)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก 2 ชัน้ 4,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH2)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก 3 ชัน้ 4,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH3)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก 4 ชัน้ 4,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH4)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก 5 ชัน้ 4,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH5)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก 2,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DL2)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงรอรับกระเป๋าภายในประเทศ 999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ขาเข้า ชัน้ 2 (DB)

0-2134-1813-4

ห้องโถงเชือ่ มอาคารจอดรถชัน้ 3 ,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (GL1)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงรอรับกระเป๋าต่างประเทศ
ขาเข้าชัน้ 2, ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (IB)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

ห้องโถงรอรับกระเป๋าต่างประเทศ
ขาเข้าชัน้ 2, ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (IB2)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

โทรศัพท์

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
256

จังหวัด

สำ�นักงานแลกเปลี่ยน

เลขที่

โทรศัพท์

สมุทรปราการ

ห้องโถงรอรับกระเป๋าต่างประเทศ
ขาเข้าชัน้ 2, ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (IB3)

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

จุดตรวจลงตราขาเข้าชัน้ 2

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0-2134-1813-4

สาขาบ่อผุด

25/21-22 ม.6 ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0-7724-6225-7

สาขาเกาะสมุย

67/12-13 ม.3 ตำ�บลอ่างทอง อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0-7742-0360-2

สุราษฎร์ธานี

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ
ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ

สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์

โทรสาร

ศูนย์ธุรกิจช่องนนทรี

360/16-19 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

02-285-3874

02-285-3875

ศุนย์ธุรกิจอโศก

189/1 อาคารแกรนด์พาร์ควิว ชั้น 2 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-204-2723-5

02-204-2726

ศูนย์ธุรกิจกรุงเกษม

1514 ถนนกรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ
กรุงเทพฯ 10100

02-221-1085
02-226-1598

02-221-1275

ศูนย์ธุรกิจรังสิต-ปทุมธานี

42 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 4 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

02-567-5646

02-567-5662

ศูนย์ธุรกิจบรมราชชนนี

906,908,910 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

02-886-5435-6

02-434-1756

ศูนย์ธุรกิจสมุทรปราการ

88 ม. 3 ถนนเทพารักษ์ ตำ�บลเทพารักษ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

02-753-3600-1

02-753-3602

ศูนย์ธุรกิจสมุทรสาคร

824/48-52 ถนนนรสิงห์ ตำ�บลมหาชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

034-811-419-20

034-811-418

ศูนย์ธุรกิจสีลม

149/9-1 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-235-8009-10

02-235-8001

ศูนย์ธุรกิจพหลโยธิน

3000 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

02-299-1429,
02-299-3231,
02-299-1422,
02-299-1449,
02-299-1111
ต่อ 5210 ,
02-242-3708

02-242-3505

เชียงใหม่

275/5 สาขาสี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่ ชั้น 2-3 ถนนช้างเผือก
ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

053-410-102

053-410-909

เชียงราย

143/2 ถนนธนาลัย ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000

053-719-373

053-745-108

ลำ�ปาง

173-175 ถนนบุญวาทย์ ตำ�บลสวนดอก อำ�เภอเมือง
จังหวัดลำ�ปาง 52100

054-322-723

054-323-661

พิษณุโลก

90-93 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-249-145

055-248-800

นครราชสีมา

319 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

044-263-620-1

044-258-767

อุบลราชธานี

130 ถนนชยางกูร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

045-284-473-5

045-254-307

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
258

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ

สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์

โทรสาร

ขอนแก่น

127/12 ถนนประชาสโมสร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

043-332-663-4

043-332-664

อุดรธานี

81/1 ถนนอุดรดุษฎี ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

042-344-266 ต่อ 31

042-243-288

สระบุรี

591/14 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000

036-213-237

036-318-541

นครสวรรค์

1319/4 ม. 10 ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

056-312-393

056-312-766

ชลบุรี

62/9 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางปลาสร้อย อำ�เภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000

038-270-794,
038-283-526

038-283-652

พัทยา

579 ม. 5 ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

038-368-126

038-367-536

ระยอง

139/1 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000

038-800-401,
038-800-404

038-800-402

นครปฐม

124/10 ถนนราชวิถี ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

034-256-682

034-256-697

ราชบุรี

319/1 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

032-311-096

032-311-218

สุราษฎร์ธานี

57/68 ถนนศรีวิชัย ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

077-221-823

077-264-228

ปัตตานี

72 ถนนพิพิธ ตำ�บลอาเนาะรู อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
94000

073-311-204

073-318-205,
073-310-896

ตรัง

78/1 ถนนวิเศษกุล ตำ�บลทับเทียง อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
92000

075-223-686

075-223-687

ภูเก็ต

37/53 ถนนมนตรี-ภูเก็ต ตำ�บลตลาดใหญ่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

076-230-083

076-230-084

หาดใหญ่

160 ถนนนิพัทธิ์อุทิศ 2 ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

074-355-750,
074-354-749

074-354-491

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
ประเทศ

ธนาคารตัวแทน

ประเทศ

ออสเตรเลีย

Australia and New Zealand Banking Group
Limited, Commonwealth Bank of Australia,
Westpac Banking Corp., Sydney

สวิตเซอร์แลนด์ Credit Suisse AG,
UBS AG, Zurich (Head Office)

แคนาดา

Bank of Nova Scotia, Toronto

จีน

Agricultural Bank of China, Qingdao,
Bank of China, China Construction Bank, China
Minsheng Banking Corp., Ltd., Hua Xia Bank,
Industrial and Commercial Bank of China

เดนมาร์ก

Danske Bank AS

อังกฤษ

Lloyds TSB Bank

ฟินแลนด์

Nordea Bank Finland

ฝรั่งเศส

BNP Paribas, Credit Agricole CIB, NATIXIS,
Societe Generale

เยอรมนี

Commerz Bank AG, Deutsche Bank AG,
Unicredit Bank AG

ฮ่องกง

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

อินเดีย

State Bank of India, Yes Bank, India Overseas
Bank, Punjab National Bank,
Bank of India, Canara Bank

อิสราเอล

Bank Hapoalim B.M.,
Bank Leumi Le Israel

ญี่ปุ่น

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho
Bank, Sumitomo Mitsui,
Banking Corporation, The Towa Bank Ltd.
(Head Office)

เกาหลี

Korea Exchange Bank

มาเลเซีย

CIMB

เนเธอร์แลนด์

ING Bank N.V.

ฟิลิปปินส์

Asian Development Bank

สิงคโปร์

DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Bank
Corporation Ltd.,
United Overseas Bank Ltd.
Correspondent Bank(s)

สวีเดน

Skandaviska Enskida Banken

ไทย

ธนาคารตัวแทน

Bangkok Bank PLC, Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperative, Bank of Ayudhya
PLC, Bank of Thailand, Export-Import Bank of
Thailand, Government Savings Bank, Industrial
and Commercial Bank of China (Thai) Ltd.,
Kasikorn Bank PLC, Kiatnakin Bank PLC, Krung
Thai Bank PLC, Land & House Retail Bank
PCL, Siam Commercial Bank PLC, Standard
Chartered Bank (Thai) PLC, Thanachart Bank
PLC, The Government Housing Bank,
TISCO Bank PLC

สหราชอาณาจักร Barclays Bank Ltd., National Westminster Bank
PLC, Royal Bank of Scotland PLC,
Standard Chartered Bank
สหรัฐอเมริกา

Bank of America N.A. San Francisco,
CA US, Bank of New York Mellon N.A.
Bank of The West, Citibank N.A.,
JP Morgan Chase Bank N.A.,
Wells Fargo Bank N.A.

เวียดนาม

Bank for Investment and Development
of Vietnam, Joint Stock Commercial Bank For
Foreign Trade of Vietnam,
Military Commercial Joint Stock Bank, Saigon
Thuong Tin Commercial Joint Stock (Previous
name: Sacombank, Vietnam), Vietnam
Technological and Commercial Joint Stock Bank

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2555
260
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ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
เลขทีี่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-299-1111 | โทรสาร 02-273-7806
www.tmbbank.com

