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สารจานกกรรมการ
ประธา ร
ธนาคา
เศรษฐกิจไทยในปี 2552 สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติทางการเงินของโลกมาได้ แม้ว่าจะเกิดการหดตัวในช่วง 3 ไตรมาสแรก ก่อนที่จะ
พลิกฟืน้ กลับมาในไตรมาสที่ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดต�ำ่ ลงเป็นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 2541 โดยลดลงร้อยละ 2.3 แต่ในท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง ธนาคารมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,044 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 383
จากปี 2551 และมีเงินกองทุนตามกฎหมายที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 17.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงินที่สูง และคุณภาพ
สินทรัพย์ที่ดีขึ้น
ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารที่มุ่งเป็น “ธนาคารไทยชั้นน�ำ มาตรฐานระดับโลก” (the leading Thai bank with world-class financial
ฝ่ายบริหารของธนาคาร ภายใต้การน�ำของ คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้วางกลยุทธ์และด�ำเนินการ
เพือ่ เปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของธนาคาร ซึง่ รวมถึงการยกระดับการบริหารความเสีย่ งเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต จากมุมมอง
ภายนอกของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงสามารถมองเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของการให้บริการและภาพลักษณ์ของธนาคาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านช่องทางการบริการต่างๆ ด้วยสีฟ้าสดใส รวมทั้งการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ไม่เคยมีธนาคารใดท�ำมาก่อน จากผลการส�ำรวจรายเดือนของบริษัทวิจัยด้านภาพลักษณ์
ชั้นน�ำของโลก อัตราความสนใจใช้บริการ TMB เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 31 ในไตรมาสที่ 2 เป็นร้อยละ 62 ในเดือนธันวาคม 2552
ส�ำหรับมุมมองจากภายในองค์กรนัน้ ธนาคารก�ำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่จูงใจและส่งเสริม
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าและมีความหมายส�ำหรับลูกค้าของเราต่อไป

solutions)

ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารมีความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในระดับสากลและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ธนาคารจึงมีความภูมิใจที่ในปี 2552 ธนาคารได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ดำ� เนินกิจกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานความ
ร่วมมือกับธนาคารโลก และกระทรวงการคลัง ในโครงการ “Blue Planet“ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และการริเริ่มใหม่ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับภาวะอากาศโลก รวมถึง กิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรของธนาคาร
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ดิฉนั ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ที่ได้ให้ความเชื่อมั่น
และให้การสนับสนุนธนาคารของเรามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร รวมถึง
คณะผู้บริหารและพนักงาน ในการน�ำ TMB ไปสู่การเป็น “ธนาคารไทยชั้นน�ำ มาตรฐานระดับโลก”

เสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าธนาคารทหารไทย (TMB) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในตลอดปี 2552
โครงการเปลี่ยนแปลงธนาคาร (TMB Transformation) ที่ได้ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและพลิกฟืน้ ธุรกิจ ได้นำ� มาซึง่ ผลลัพธ์ทชี่ ดั เจนในการด�ำเนินงานและผลประกอบการ และแม้
ว่าโครงการดังกล่าวยังต้องด�ำเนินต่อไปในระยะยาว แต่ธนาคารก็เริ่มได้เห็นผลส�ำเร็จจากโครงการ
ดัง กล่าวจากการเจริญเติบโตของงบดุล โดย ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารมีกำ� ไรสุทธิ 2,044 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิ 424 ล้านบาทเมื่อปี 2551
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร คือการสร้างความแตกต่างในสามแนวทาง แนวทางแรกเราใช้กลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นเงินฝากเป็นตัวน�ำ (Deposit – led Strategy) เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าโดยผ่านธุรกรรม
บัญชีเงินฝาก เราส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บัญชีธนาคาร TMB เป็นบัญชีหลักที่ใช้เป็นประจ�ำ และพัฒนา
ความสัมพันธ์เชิงลึกด้วยบริการหลากหลายที่ตอบสนองต่อความต้องการในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงบดุลของธนาคารดีขึ้น
แนวทางทีส่ องในการสร้างความแตกต่างจากธนาคารอืน่ คือ การสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ
และการปฏิบัติงาน เราก�ำลังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ขั้นตอนส�ำคัญต่างๆนัน้ ง่าย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารได้มีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้
และมีใจรักการบริการ ควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางบริการให้ลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อต้นปี
2552 ธนาคารได้ย้ายสถานที่ตั้งของสาขาบางส่วน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งโครงการ
ย้ายสถานที่ตั้งสาขาจะยังคงด�ำเนินต่อไปตลอดปี 2553 นอกจากนี้ในปี 2552 เรายังได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงการบริการด้านอินเตอร์เนตแบงกิ้ง เพื่อให้มีระบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะท�ำให้ลูกค้าหันมาใช้บริการและได้รับประโยชน์จากช่องทางบริการนี้มากขึ้นและพึงพอใจกับอัตราค่า
บริการที่คุ้มค่ากว่า
แนวทางที่สาม ได้แก่ การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มมูลค่าการบริการทางการเงิน ซึ่งธนาคาร
จะเพิ่มทางเลือกในบริการทางการเงินที่คู่แข่งของเราอาจมองข้าม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
แต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจ ของลูกค้าในการบริหาร
Supply Chain เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มี ก ารบริ ห าร บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ย และเงิ นทุ น หมุ น เวี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้รับประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ตำ�่ ลง
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจข้างต้น เราจึงได้ประกาศแผนแม่บท ระยะ 5 ปี เพื่อ
ปรับโครงสร้างให้ธนาคารให้เป็น องค์กรทีย่ ดึ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุง่ เน้นการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูง ธนาคารจึงต้องมีการปรับตัวในทุกด้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
16
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โครงการ TMB Transformation แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรกคือ ”การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง” ซึ่งได้ดำ� เนินการถึงสิ้นสุดปี 2552
และในปี 2553 เราจะด�ำเนินการตามแผนในระยะที่ 2 ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ซึง่ จะเป็นช่วง ”การสร้างความแตกต่างและเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ”
และระยะที่ 3 “การสร้างความเป็นผู้นำ� ตลาด” จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป
ระยะแรกของ TMB Transformation ครอบคลุมถึงการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ การปรับปรุงขั้นตอน ระบบทรัพยากรบุคคล
และผลตอบแทนใหม่ พร้อมกับปรับปรุงการบริการ ซึ่งรวมถึง การพลิกโฉมการท�ำงานของสาขา (Branch Transformation)
ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ไตรมาสแรกของ 2552 มีการปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปโฉมของหลายๆสาขาด้วยการตกแต่งด้วยสีสนั สดใส มีการ
บริการลูกค้าทีส่ ะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ และปรับป้ายสาขาให้เห็นเด่นชัดขึน้ การปรับปรุงสาขา โดยการมุง่ เน้นทีล่ กู ค้ากลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่
ท�ำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิง่ ขึน้ ด้วยเหตุนี้ ผลด�ำเนินงานของธุรกิจรายย่อยของธนาคารจึงดีขนึ้
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 เป็นต้นมา และส่งผลดีตอ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ ในช่วงไตรมาสที่ 4
ธนาคารได้ดำ� เนินการหลายด้านเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจในช่วงปี 2552 โดยได้มกี ารปรับปรุงกรอบการบริหารความเสีย่ งตลอด
ปีทผี่ า่ นมา และมีการน�ำมาตรการทีเ่ ข้มงวดมากยิง่ ขึน้ มาใช้ในด้านการจัดชัน้ หนี้ การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การตัง้ ส�ำรองตามมาตรฐานสากล
(International Financial Reporting Standards) พร้ อ มกั บ ระบบจั ด อั นดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งใหม่ ต ามมาตรฐานสากล
การด�ำเนินการเหล่านี้ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร สินเชือ่ ด้อยคุณภาพของธนาคารได้ลดลงเป็นผลมาจาก
การขายสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ และสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้จำ� นวน 20,000 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 และการบริหารจัดการ
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีม่ มี ลู ค่าสูง
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 ธนาคารได้ซอื้ คืนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุน (Hybrid Tier 1) ทีจ่ ำ� หน่ายในต่างประเทศ ในปี 2549
มูลค่า 153 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ต่อมาเราประสบความส�ำเร็จในการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนในประเทศ (TMB-IT1) มูลค่า
4,000 ล้านบาท โดยมีผลก�ำไรเกิดขึน้ 3,174 ล้านบาท ซึง่ ธนาคารได้นำ� ผลก�ำไรดังกล่าวไปใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
ส�ำหรับการส�ำรองกันหนี้สูญ สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางบริหารการเงินอย่างรอบคอบของเรา
เราเชือ่ ว่าความส�ำเร็จของโครงการ TMB Transformation ขึน้ อยูก่ บั พนักงาน TMB ในตลอดปี 2552 เราจึงได้สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมที่จะช่วยให้พนักงาน 8,000 คนของเรามุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ค่านิยม 5 ประการนี้ ได้แก่ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสื่อสารอย่างเปิดกว้าง การมุ่งมั่นสร้างความส�ำเร็จ รู้จักบริหาร
ความเสี่ยง และยึดมัน่ ในความถูกต้อง
“TMB Way”

พนักงานของเราให้การตอบรับ “TMB Way” เป็นอย่างดี โดย ณ สิน้ ปี 2552 มีพนักงานกว่า 700 รายเข้าร่วมการประกวด TMB Way
Awards ซึ่งรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลแก่พนักงานที่มีการท�ำงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม TMB Way ทั้ง 5 ประการ รวมถึง
ให้รางวัลความคิดที่ดีที่สุดในการท�ำให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของการไปสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ คือการช่วยให้พนักงานของเราพัฒนาความรู้
ความสามารถ (Competency) ซึ่งธนาคารได้มีการลงทุนจ�ำนวนมากในด้านการพัฒนาทักษะ การอบรมด้านลูกค้าสัมพันธ์และ
การบริหารจัดการ เราต้องการให้พนักงานของเรามีโอกาสในการเติบโตอย่างแท้จริง และประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทและ
ความรับผิดชอบสูงขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านและสร้างคุณค่าให้กบั ธนาคารได้อย่างเต็มศักยภาพ
เพือ่ ช่วยให้พนักงานของเราค�ำนึงถึงการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากยิง่ ขึน้ เราได้เริม่ ใช้ระบบการการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน
ส�ำหรับปี 2552 ซึง่ ระบบนีจ้ ะพัฒนาไปสูก่ ารปรับปรุงการจ่ายผลตอบแทนโดยรวมทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมการมุง่ เน้นผลการปฏิบตั งิ าน
โดยการจ่ายค่าตอบแทนตามความรูค้ วามสามารถและผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะช่วยให้พนักงานธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำ
งานเป็นทีม การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีแ่ ตกต่างและดียงิ่ ขึน้
ธนาคารมีการด�ำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนดโดยสมัครใจ ในปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 โดยมีบุคลากร 1,180 คน
เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถจัดอัตราก�ำลังใหม่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการด�ำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 1.3 พันล้านบาท ซึง่ ธนาคารได้มกี ารบันทึกบัญชีแล้ว 850
ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2551

18

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเจริญเติบโตของธนาคารในปี 2552 เรามีการออกผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ ล่าสุดธนาคารได้พฒ
ั นานวัตกรรม
ใหม่ ในบริ ก ารลู ก ค้ า เงิ น ฝาก One Touch Account Opening Optimization ซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถเปิ ด บั ญ ชี ใหม่ ได้ โดยใช้ เพี ย ง
บัตรประจ�ำตัวประชาชน โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนบุคคล และ TMB No-Slip ที่ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมฝาก โดยไม่ต้อง
กรอกสลิป ถอน และโอนเงินโดยไม่ต้องกรอกเอกสาร เพียงแต่แจ้งด้วยวาจาและเซ็นรับรองผ่านวิธี “say & sign” พนักงานธนาคาร
ก็จะด�ำเนินการให้ตามประสงค์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบบริการที่เกินความคาดหมายให้กับลูกค้า
แต่ยงั ท�ำให้ธนาคารได้รบั รางวัล 2010 Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ด้าน “นวัตกรรมเพือ่ การมีสว่ นร่วมของลูกค้า”
(Innovation in Customer Engagement) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดย IDC Financial ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารอื่นๆ เช่น
บัญชีเงินฝาก “No Fee” และ บัตรเดบิต “No Limit” ส่งผลให้ธนาคารมีลูกค้าเงินฝากใหม่ กว่า 600,000 บัญชี
หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปี 2552 เป็นปี แห่งก้าวส�ำคัญส�ำหรับ TMB ในการมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการธนาคารทุกท่านทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนแก่ TMB เสมอมา และขอขอบคุณทีมผูบ้ ริหารและพนักงาน TMB ทุกคนทีร่ ว่ มกัน ทุ่มเท
อย่างสุดความสามารถในการด�ำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงธนาคารของเราไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ผมมั่นใจว่า TMB จะสามารถด�ำรงไว้ซึ่งพลังในการขับเคลื่อน ในการด�ำเนินงานตลอดปี 2553 และระยะต่อไปของโครงการ TMB
Transformation จะน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารโดยรวม หลังจาก
ที่ธนาคารได้ก้าวหน้าไปอย่างมากในปี 2552 ขณะนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าปรับปรุงภายในองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องในปี 2553 ต่อไป
ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ผันผวนตลอดเวลา ทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะของตลาด ธนาคารมั่นใจว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูง
จะน�ำมาซึง่ ผลส�ำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรมต่อไป และการมุง่ เน้นในการสร้างความแตกต่างและเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ จะท�ำให้ปี 2553 เป็นช่วงเวลา
แห่งความก้าวหน้าทีส่ ำ� คัญ อีกปีสำ� หรับธนาคารของเรา

บุญทักษ์ หวังเจริญ
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นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
กรรมการ

นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการ

นายธารา ธีรธนากร
กรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการ
22

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิจิตร สุพินจิ
กรรมการ

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการ

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกฤษฏา อุทยานิน
กรรมการ

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
กรรมการ

นายอมร อัศวานันท์
กรรมการ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลประวัติกรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
57 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร
ประธานกรรมการ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• Senior Executive Program (Kellogg - ศศินทร์)
• The Management Development Program, (Wharton School)
• Director Certification Program และ Role of the Compensation
Committee, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น

ต.ค. 52 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง
เม.ย. 52 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง
			จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
		
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
		
(องค์การมหาชน) (สพพ.)
		

ประสบการณ์การท�ำงาน

2551 - ก.ย. 52
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
		
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
2547 - ต.ค. 51
		
กรรมการกิจการสัมพันธ์สถาบันวิจัย
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี
2548 - เม.ย. 51
			ลิสซิ่ง จ�ำกัด
รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2547 - มี.ค. 50
หมายเหตุ : แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2552
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

60 ปี

กรรมการธนาคาร

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ต.ค. 50 - ปัจจุบัน

ผู้บัญชาการทหารบก

ประสบการณ์การท�ำงาน
2546 - ส.ค. 51
		
		
2549 - ก.ย. 50
2548 - 2549
2547 - 2548

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ�ำกัด
(มหาชน)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
แม่ทัพภาคที่ 1
รองแม่ทัพภาคที่ 1

นายวิจิตร สุพินจิ
68 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร
•
•

นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
59 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร
•
•
•

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• MBA (Accounting & International Finance), Columbia University,
U.S.A.
• 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 (India)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
2549 - ปัจจุบัน
		

2549 -ปัจจุบัน

Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd.
(India)
Director, ING Mauritius

ประสบการณ์การท�ำงาน
2544 - ม.ค. 53
พ.ย. 51 - พ.ย. 52
		

2548 - 2551
		

2545 - 2548
		

2542 - 2548
		

2542 - 2548
2542 - 2548
2542 - 2548

Director, ING Asia Private Bank (Singapore)
CEO, Retail and Banking Asia, ING Group
(Singapore)
CEO, Retail Banking Asia, Global Private Banking &
ING Trust, ING Group (Singapore)
CEO, Global Private Banking and ING Trust, ING
Group (Amsterdam)
Board Member, Banque Bruxelles Lambert
(Belgium)
Chairman of the Board, ING Switzerland
Chairman of the Board, ING Luxembourg
Director, ING France

กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• MA (Economics), Yale University, U.S.A.
• BA (Economics) (Honors), University of Manchester, U.K.
• Southend College of Technology, U.K.
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• Director Accreditation Program, Audit Committee Program และ the Role
of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
เม.ย.51 - ปัจจุบัน
		
2550 - ปัจจุบัน
		
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA) 		
มหาวิทยาลัยสยาม
ประธานกรรมการ บริษัท จีสตีล จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา สมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ
กรรมการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)

ประสบการณ์การท�ำงาน
2548 - 2550
2547 - 2550
2546 - 2550
		
2546 - 2550
2546 - 2550
		
2546 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2549
		
2536 - 2539
		
2533 - 2539

ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 		
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เซทเทรด ดอทคอม จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมิลี่โนฮาว จ�ำกัด
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
ผู้ว่าการและประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

25

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
61 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• MBA, New York University, USA
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทน และ Director
Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น

ส.ค. 52 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
		
2551 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
		
2546 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
		
2546 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
		
2538 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรรมการ บริษัท ไชน่าทาวน์ คอมมิวนิตี้
ดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สยามไพโอเนียร์เธอราพิวติกส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท วังลดาวัลย์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท วังสินทรัพย์ จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท
เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท นว 84 จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

2550 – มิ.ย. 52
ประธานกรรมการ บริษัท หินอ่อน จ�ำกัด
2550 – 2551
กรรมการ บมจ. การบินไทย
2548 – 2551
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
		
พระมหากษัตริย์
2544 – 2551
ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน
2546 – 2548
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001)
หมายเหตุ : แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2552
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
53 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
•

Master of Economics, University of Amsterdam, Netherlands

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ม.ค. 53 - ปัจจุบัน
		

มี.ค. 51 - ปัจจุบัน
		

2549 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
		

2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
		
2548 - ปัจจุบัน
		

CEO & Board Member, ING Bank A.S.
(Turkey)
Chairman, ING Asia Private Bank Limited
(Singapore)
Commissioner, PT ING Securities Indonesia
CEO & Head of Wholesale Banking, Asia, ING
Bank N.V. (Singapore)
Director, ING Vysya Bank Limited (India)
Chairman of Risk Management Review
Committee, ING Vysya Bank Limited (India)
Director, ING Asia Private Bank Limited
(Singapore)

ประสบการณ์การท�ำงาน
2545 - 2548

		

Head of Group Credit Risk Management, ING
Group (Netherlands)

นายกฤษฎา อุทยานิน
50 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร
• ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• MSc. (Fiscal Studies), University of Bath, U.K.
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Executive Program, Kellogg School of Management, U.S.A.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• Director Certification Program, Director Accreditation Program และ
Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น

เม.ย. 52 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
		

กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การท�ำงาน

2548 - ธ.ค. 52
กรรมการ ธนาคารสินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - มี.ค. 52
ที่ปรึกษา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
2548 - 2550
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
		
กระทรวงการคลัง
2547 - 2548
กรรมการ บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2548
ผู้อำ� นวยการ ส�ำนักนโยบายระบบการเงินฯ
		
กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
54 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร
• กรรมการธนาคาร
• กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
•
•
•
•

BA (Honors) First Class (Business Studies), Southbank, London,
U.K.
Corporate Finance Diploma, London Business School, U.K.
General Management Program Cedep, Insead, Fontainbleu
(France)
Management in International Banking Cedep, Insead,
Fountainbleu (France)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ก.พ. 53 -ปัจจุบนั
ม.ค. 53 -ปัจจุบัน

		

ก.ย. 52 -ปัจจุบัน

		
		
		

มิ.ย. 52 -ปัจจุบัน

		

2540 - ปัจจุบัน

		

Non-Executive Director, ING Bank (Australia) Ltd.
CEO, Banking Asia, ING Bank N.V. 		
Singapore Branch
Member of Corporate Governance Committee,
Member of Board Credit Committee and
Member of Risk Management and Review
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
Non Executive Director / Director, ING 		
Vysya Bank Ltd. (India)
Member of Management Council, ING 		
Group N.V.

ประสบการณ์การท�ำงาน
ก.พ. 49 -เม.ย. 52

		

2540 - ก.พ. 49

Managing Director & CEO, ING Vysya 		
Bank Ltd. (India)
Chief Executive Officer, ING Bank (Australia) Ltd.

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอมร อัศวานันท์
61 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Stanford-NUS Executive Program, Stanford University ร่วมกับ
•
•

National University of Singapore
Changing Organizational Behavior Program, Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A
Director Accreditation Program และ CEO Performance Evaluation

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น

มี.ค. 49 - ปัจจุบัน
		
2548 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
		
2546 - ปัจจุบัน
		
2531 - ปัจจุบัน
		

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์
จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

2546 - มี.ค. 49
		
2540 - 2548
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ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
65 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
•
•
•

Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, U.K.

Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore
Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
		
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 52 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่ง
แอนด์แคนนิง่ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
2540 - 2547
2540 - 2546

Partner and Director, Linklaters (Thailand) Ltd.
Managing Partner, Linklaters (Thailand) Ltd.

นายธารา ธีรธนากร
53 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
• M.S. (Chemical Engineering), Stanford University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ เหรียญทอง) 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้น�ำระดับสากล มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น

2550 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
		
2549 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
		
2548 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
		
2548 – ปัจจุบัน
		
2541 – ปัจจุบัน
		
2547 – ปัจจุบัน
		

กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนเอเซียเซาท์
จ�ำกัด
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนออฟชอร์
ประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เชฟรอนออฟชอร์ประเทศไทย จ�ำกัด
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น
สหรัฐอเมริกา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต
จ�ำกัด
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน

2549 – มิ.ย. 52
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน 		
		
นิวเวนเจอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2547 – 2548
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์
		
จ�ำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เชฟรอนประเทศไทย
		
ส�ำรวจและผลิต)
หมายเหตุ : แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
53 ปี

ต�ำแหน่งในธนาคาร

• กรรมการธนาคาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วุฒิการศึกษาและการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• MBA (Finance and International Business), New York University
USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
2525 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

2542 - 2550
		

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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30

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

นายมิฮาล ยาน ซูเรค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

32

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ่
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลประวัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

• กรรมการธนาคาร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสินเชื่อ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(แต่งตั้ง 14 กรกฎาคม 2551)
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 		
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2551 – ปัจจุบัน 			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 		
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2525 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท 			
เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
2542 – 2550			
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

34

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายไซมอน แพทริค แอน
ดรูวส์
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ปฏิบัติการ
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• MBA in Banking and Finance,
University of Technology,
Sydney, AUS.

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
2548 – 2552
Risk Director, ING DIRECT
(UK)
2537 – 2548
Head of Direct Sales and
Operations, ING DIRECT
(Australia)

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท

ด้านการเงิน

The Peter F. Drucker Center
– Claremont Graduate
School, California, USA

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2551 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ธนาคารทหาร
ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย, บริหารงาน
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธนกิจและ
ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายมิฮาล ยาน ซูเรค

• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้ารายย่อย

นายปิติ ตัณฑเกษม
•

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master Of Science,

University of Warsaw and
Columbia University

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้าราย
ย่อย ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
2547 – 2552
Vice President of the
Management Board, ING
Bank Slaski
2541 – 2552
Vice President of the
Management Board, ING
Nationale-Nederlanden

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจ
ขนาดใหญ่
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•

ปริญญาเอก Strategic
Management Bangkok
University and The University
Of Nebraska

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2551 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจขนาด
ใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
2550 – 2551
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ดูแลฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
•

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Business

Administration, University of
Eastern Michigan, USA

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2539 – 2552
Director & Chief Financial
Officer, Standard Chartered
Bank (Thai)
2534 – 2539
Business Planning & Analysis
Manager, American Express
(Thai) Co.,Ltd.
2532 – 2534
Manager, J. Film Process Co.,
Ltd.

นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม.
เฮลเลแมนส์
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
บริหารความเสีย่ ง
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•

Bachelor in Applied
Economics, Catholic
University of Leuven,
Belgium

ประสบการณ์ท�ำงาน
ย้อนหลัง 5 ปี

2551 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหาร
ความเสีย่ ง ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
2548 – 2551
Managing Director, Head
Credit Capitals, ING Bank,
Amsterdam, The Netherlands
2546 – 2548
Managing Director, ING Vysya
Bank Ltd.
2542 – 2545
Deputy Managing Director
and BBL representative, The
Vysya Bank Ltd.
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ทีมงาน
ผู้บริหาร
บริหารธุรกิจขนาดใหญ่

โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร,
ชง เม ซานดรา ยู - ผลิตภัณ- ฑ์บริธุรหกรร
ปิยมาศ แอ่งขุมทรัพย์ - บริหารธุรกิจ มสินเชื่อ 2,
เสถียร ตันธนะสฤษดิ์ - ธุร ตลาดเงิสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่,
น 1,
เชาวพัฒน์ เลิศวงศ์เสถียร กิ-จการ
ตลาดธุรกิจขนาดใหญ่,
ปิติ กระแสเศียร - ผลิตภัณฑ์ธุรกรร
มสินเชื่อ 1,
พัชนี ว่องศิลป์วัฒนา - ธุ มทางกา
รเงิน,
พาจนา รุจิเรข - ผลิตภัณรฑ์กรร
สินเชื่อธุรกิจ, ธีระพงษ์ นิลวรสกุล วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ - บริหารค
วามสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ธุร1,กิจตลาดเงิน 2,
จรินทร์ พินธุโสภณ - บริหารความ
สัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2
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บริหาร
กลางแลธุระขกนิจาขดนยา่อดม

ปณชิ า บุรพรัตน์ - บร
ปพนธ์ มังคละธนะกุล - ิหารธุรกิจสายงานลูกค้าเอสเอ็มอี,
พงษ์ศักดิ์ ตัณฑ์ไพโรจ การตลาดและผลิตภัณฑ์ธุรกิจเอสเอ็มอี,
วัลลภา โปษยานนท์ - น์ - สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า,
ธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอีขนา
ดกลาง

บริหารลูกค้ารายย่อนกิยจ,

จุมพล สายมาลา - ธนบดีธ
ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล - ธุรกิจสาขา,
ลือชา ศุกรเสพย์ อ
่
บริหารช งทางการบริการ,
อูรชา พงษ์วัฒนา น
ธุรกิจสิ เชื่อไม่มีหลักประกัน,
- ส่งเสริมการตลาดลูกค้า
ญู
ญ
ทั
กาญจนา โรจว
รายย่อย,
นฝากและ
งิ
เ
ฑ์
ณ
ภั
ต
ผลิ
แบน
เดน
ทามารา แวน
การช�ำระเงิน,
แวน เฮมส
วิลเลี่ยม เฟโย อเล็กซานเดอร์ บารอน หลักประกัน
มี
อ
่
เชื
น
สิ
จ
ตรา - ธุรกิ
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บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

ม.ล. ศิริวรรณ เกษมสันต์ - ก�ำกับการปฏิบัติงาน, มาร์ติน อเลน เชอร์ - สินเชื่อรายย่อย, เฟเปี่ยน ลิออง หลุยส์ มารี ลิเบอร์ท - สินเชื่อรายย่อย, พวงเพชร โอฬารกิจวานิช บริหารสินเชื่อ, อุทุมพร คุณากร - สินเชื่อธุรกิจ, สมศักดิ์ วรวิจักษณ์ - กฎหมาย, สุรเกียรติ วงศ์วาสิน - บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, สุทธาภา อมรวิวัฒน์ - วิเคราะห์ความเสี่ยง
และวิจัย, อรนุช ตันติเมธ - บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

บริหารด้านการเงิน

จันทรเลขา วิริยะวิทย์ - การเงิน,
อภิรดี ล�ำ่ ซ�ำ - บริหารเงิน,
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร - บัญชีบริหาร
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บริหารด้านปฏิบัติการ

สุรินทร์ มัธยธนา - รายงานและบริหารข้อมูลสารสนเทศ,,
สายพิน กิตติพรพิมล - เทคโนโลยี
งการและกระบวนการธนาคาร,
ารโคร
ห
บริ
ฌอง-ปีแอร์ เนลิซเซน ชมภูนชุ ปฐมพร - บริการส่วนกลาง

องค์กรสัมพันธ์

ธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา ทรัพยากรบุคคล, เอกพล ณ
ภารไดย ธีระธาดา - สื่อสารแล
สงขลา - กลยุทธ์องค์ก
ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ - บรรษ ะภาพลักษณ์องค์กร, พีระ ชินวรรณบุตร - ตรวจสอร,
ัทภิบาล
บ,
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การเปลี่ยนแปลง
ิเร่มต้นจากภายใน
ในปัจจุบนั สภาวะการแข่งขันในแวดวงธนาคาร ทวีความเข้มข้นมากขึน้ เรือ่ ยๆ TMB จึงมีวตั ถุประสงค์
ที่จะด�ำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร (Transformation) ให้มีประสิทธิภาพสุงสุดเพื่อให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถก้าวขึ้นเป็นธนาคารไทยชั้นน�ำ มาตรฐานระดับโลก
ให้ส�ำเร็จภายใน 3-5 ปี และสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธนาคาร สามารถพิชิตเป้าหมายที่วางไว้ได้
อย่างแม่นย�ำนัน่ คือ การทีพ่ นักงานในธนาคารทุกคนมีวฒ
ั นธรรมในการปฏิบตั งิ าน มีแนวทางและทัศนคติ
ต่อการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดึงศักยภาพ ของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มความ
สามารถ วัฒนธรรมนัน้ เรียกว่า “TMB Way” ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการ
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ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจของ TMB เกี่ยวข้องกับการบริการเป็นหัวใจส�ำคัญ ดังนัน้ ลูกค้าจึงเปรียบเสมือนคนพิเศษของเรา
เพราะเหตุนี้พนักงานของ TMB จึงท�ำงานด้วยทัศนคติที่ว่า ลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำงาน เพือ่ สร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้าของเรา
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สื่อสาร
อย่างเปิดกว้าง
เปิดใจเต็มที่ในการสื่อสารซึ่งกันและกัน
กล้าที่จะเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และ
ตรงไปตรงมา ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะ
เปิ ด ใจรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น
สิ่ ง เหล่ า นี้จ ะท�ำให้ TMB เป็ น องค์กร
ที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และ
สามารถน�ำมาพัฒนา ปรับปรุงการท�ำงาน
ของเราให้ดียิ่งขึ้น

มุ่งมั่น
สร้างความส�ำเร็จ
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการท�ำงานเป็นทีม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เพื่อผลลัพธ์
ที่ได้คือ งานที่ส�ำเร็จและมีมาตรฐานสูง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็น TMB ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมทั้งสังคม
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รู้จักบริหาร
ความเสี่ยง

สิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับธุรกิจของ TMB คือการบริหารความเสี่ยง
เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ในทุกๆ หน่วยงานต้องท�ำงานด้วยความเข้าใจ
ในผลลัพธ์และผลกระทบ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งหลากหลายรูปแบบ
เพราะถ้าพนักงานมีประสบการณ์ ในด้านการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
ก็สามารถใช้ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในความส�ำเร็จของธุรกิจ
และเชื่อมั่นใน TMB มากขึ้นตามไปด้วย

ยึดมั่นในความถูกต้อง

ความถูกต้องและความซือ่ สัตย์ ถือเปน็ สิง่ ส�ำคัญทีพ่ นักงาน TMB ทุก
คนต้องมี การท�ำงานทุกอย่างต้องค�ำนึงถึงสิง่ เหล่านีเ้ ปน็ อันดับแรก
เช่นเดียวกันกับการรักษาในค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า เป็นเรือ่ งที่
ทุกคนควรต้องปฏิบตั ิ เพราะลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่นนั้
ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่าพนักงานจริงใจและใส่ใจกับเขามากแค่ไหน ในการให้
บริการตามค�ำมัน่ สัญญา
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สร้างความ
แตกต่างในตลาด
TMB มุ่งเน้นท�ำความเข้าใจ ทั้งลูกค้ากลุ่มรายย่อย ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังถูกละเลย หรือไม่ได้รับการตอบสนอง
ที่ดีอย่างเพียงพอ จากคู่แข่ง เพื่อมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ บริการทางด้าน
การเงิน หรือแม้กระทัง่ ทางเลือกทีแ่ ตกต่าง ให้ลกู ค้าทุกกลุม่ สามารถผลักดันเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ให้เป็นไปได้ เพื่อธุรกิจก้าวไกลอย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมเป้าหมาย
การเป็นองค์กร ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
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สร้างความ
เปลี่ยนแปลงกับ
สังคม
โครงการ “ไฟ ฟ้า” ส�ำหรับเยาวชน

48

โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพราะการ “ให้” เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ กลับสู่สังคม เป็นหนึง่ ในจุด
มุง่ หมายส�ำคัญทีเ่ ราทุกคนต่างแสวงหา โครงการ “ไฟ ฟ้า” จึงได้
รับการพัฒนาขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการ
ท�ำหน้าทีอ่ าสามัคร และมอบโอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แก่เยาวชน ด้วยหวังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เปิดวิสัยทัศน์
ใหม่ๆในเชิงบวกผ่านกิจกรรมเชิงศิลปะหลายรูปแบบ อาทิ การแสดง
ดนตรี ปรุงอาหาร รวมทั้งกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ธนาคาร
ตระหนักดีว่า การ “ให้” ที่ยั่งยืน เป็นผลของวัฏจักร แห่งการ
“ให้” และการ “รับ” เพื่อเชื่อมโยงธนาคารและชุมชนให้เป็นหนึง่
เดียวกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก ระดมความร่วมมือร่วมใจ และร่วมความคิด จากพนัก
งาน อาสาสมัคร ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อก�ำหนดทิศทาง
ด�ำเนินโครงการที่เหมาะสม

ในการบริหารโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็น
ช่องทางของเงินสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ
สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ อาทิ
• การร่วมบริหารกองทุนหมุนเวียนเพือ
่ การอนุรกั ษ์พลังงานร่วมกับ
กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้า
• การร่วมมือกับธนาคารโลก กระทรวงการคลัง และกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการบริหาร “โครงการลดและเลิกการใช้สาร
ท�ำลายชั้นบรรยากาศโอโซน” กว่า 50 โครงการ วงเงินกว่า 800
ล้านบาท
• การร่วมมือกับสถานทูตเดนมาร์กประจ�ำประเทศไทยในการบริหาร
“โครงการพั นธมิ ต รความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระหว่างไทย-เดนมาร์ก” โดยมีวงเงินสนับสนุนกว่า 50 ล้านบาท

ในปี 2552 โครงการ “ไฟ ฟ้า” ได้เริม่ ต้นด�ำเนินกิจกรรมศิลปะกับ
พนักงานและเยาวชนในโอกาสต่างๆ อาทิ นิทรรศการ“ไฟ ฟ้า”
แสดงผลงานภาพวาดของเยาวชน สื่อถึงจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน
และโลกของเรา พร้อมด้วยกิจกรรมเรียนรู้จากเพื่อนต่างภาค ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรม “เพลิดเพลิน
กับศิลปะและสุขใจกับการให้” ณ บริเวณห้องโถงธนาคาร เพื่อให้
พนักงานสัมผัสความภาคภูมใิ จจากการประดิษฐ์งานศิลปะด้วยตนเอง
และความสุขใจทีไ่ ด้ “ให้” ผลงานเหล่านัน้ เป็นของขวัญทีร่ ะลึกแก่นอ้ งๆ
เยาวชน

โครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและเยาวชน

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

อาทิ โครงการอบรมนักลงทุนรุ่นเยาว์สำ� หรับนิสิต นักศึกษา ซึ่ง
ธนาคารได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมา 25 ปี โครงการเสริมสร้างผู้
ประกอบการใหม่ ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร และ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเสริมสร้างบุคลากรทางการ
เงินการธนาคารรุ่นใหม่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติซึ่ง
ได้ด�ำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2552

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุน*
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
ส�ำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักส�ำรอง
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไรสุทธิ
รายการส�ำคัญในงบดุล*
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์รวม
เงินฝาก
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2548

2549

2552

2551

20,553

29,152

33,724

36,111

26,000

8,074

13,359

17,282

20,970

11,302

12,479

15,792

16,442

15,141

14,697

2,628

5,076

30,983

13,013

87

9,851

10,716

(14,541)

2,128

14,611

2550

10,069

7,014

6,591

5,894

5,730

17,822

17,114

35,459

20,002

12,409

2,098

616

(43,409)

(11,979)

7,931

35

87

132

200

118

20

106

136

113

13

2,044

424

(43,677)

(12,292)

7,800

369,063

427,582

468,921

546,152

559,510

543,653

601,985

622,161

751,877

714,989

407,776

450,297

465,462

568,467

517,129

496,385

556,939

577,641

703,877

663,742

47,194

44,955

43,886

47,489

50,850

0.05

0.01

(2.60)

(0.86)

0.59

1.09

1.03

1.02

2.59

3.35

ก�ำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)
หมายเหตุ: *งบการเงินรวม

ก�ำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
และเงินปันผล

ก�ำไรสุทธิ (แกนซ้าย)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (แกนขวา)

10,000

ล้านบาท

0

16.3 %

7,800

1.0 %

4.4 %

424

2,044

-25.0 %

-10,000

-80%
-95.6 %
-43,677

-40,000

50

-20%

-60%

-30,000

-50,000

0%

-40%

-12,292

-20,000

20%

2548

2549

2550

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2551

-100%
2552

-120%

18,000

6%
16,442

15,000
12,000

ล้านบาท

20,000

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ (แกนซ้าย)
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล (แกนขวา)

9,000

15,141

15,792

14,697

2.23 %

5%
12,479

2.18 %

2.47 %

2.61 %

2.22 %

4%
3%

6,000

2%

3,000

1%

0

2548

2549

2550

2551

2552

0%

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
ต้นทุนต่อรายได้*
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ฐานะสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ความเพียงพอของเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
คุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
อัตราส่วนส�ำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สัดส่วนส�ำรองส่วนเกินต่อสินเชื่อปกติ**
ข้อมูลอื่นๆ
จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนสาขา
จ�ำนวนตู้ ATM

2552

2551

2550

2549

2548

4.4%

1.0%

-95.6%

-25.0%

16.3%

0.4%

0.1%

-6.4%

-1.7%

1.1%

79.0%

75.0%

153.9%

95.1%

60.7%

2.22%

2.61%

2.47%

2.18%

2.23%

90.3%

94.2%

99.9%

95.2%

107.0%

49.5%

38.6%

41.6%

25.9%

31.7%

12.3%

10.1%

10.5%

7.3%

6.2%

17.1%

13.9%

14.4%

10.4%

9.0%

12.7%

14.3%

16.1%

11.3%

13.4%

57.7%

65.8%

68.1%

51.3%

47.0%

2.5%

2.2%

3.0%

0.5%

1.0%

8,236

9,039

8,700

9,077

8,221

483

470

470

464

426

2,257

1,949

1,714

1,751

1,173

หมายเหตุ: *ไม่รวมรายการพิเศษ **จาก ธ.พ.1.1

เงินกองทุนทั้งสิ้นและอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

สัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
และเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

เงินกองทุนทั้งสิ้น (แกนซ้าย)
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (แกนขวา)
70,000
61,702

60,000

ล้านบาท

50,000

52,497

40,000
30,000

55,608

14.35 %

63,105

17.13 %

18%

63,905

16%
14%

13.91 %

12%
10%

10.43 %

8%

9.04 %

20,000
10,000
0

2549

2550

2551

2552

60%

41.6%

40%
30%
20%

4%

10%

0%

110%

107.0 %

50%

6%
2%
2548

สัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ (แกนซ้าย)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (แกนขวา)

0

99.9 %
31.7%

49.5%

100%

38.6%
94.2 %

95.2 %

105%

90.3 %

25.9%

95%
90%
85%

2548

2549

2550

2551

2552

80%
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ภาวะเศรษฐกิจของไทย
และอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณชิ ย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2552
เศรษฐกิ จ ไทยถึ ง จุ ด ต�่ ำ สุ ด ในช่ ว งไตรมาสแรกของปี 2552 จาก
ผลกระทบของวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก และเริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ
จากการเข้าแทรกแซงทางการเงินของนานาชาติ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล การด�ำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย รวม
ทั้ ง ปั ญ หาทางการเมื อ งที่ ค ลี่ ค ลายลงมาก สั ญ ญานบวกที่ เริ่ ม เห็ น
ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2552 คือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนภาคการผลิตและส่งออกของ
ไทย และท�ำให้เศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายพลิกฟื้นกลับมาขยายตัว
ร้ อ ยละ 5.8 ในขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ม วลรวมของประเทศทั้ ง ปี ล ดลง
เพียงร้อยละ 2.3

ตาราง 2: ดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท และดัชนีราคา
ผู้บริโภค ในปี 2552
ดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท
ดัชนีราคา ผู้บริโภค
4%
3%
2%

1.25%

1.9 %

1%
0%
-1%
-2%

-1.0 %

-0.4 % -0.1 %
-0.2 %
-0.9 %

0.4 %

-1.0 %

-3%
-4%

ตาราง 1: การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

3.5 %

2.00%
1.50% 1.50%

-5%

-3.3 %
-4.0 %

-4.4 %

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หมายเหตุ: ธนาคารแห่งประเทศไทย, Bloomberg
การเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
6%
4%

5.2%
4.6%

4.9%

2%

2.4%

0%
-2%

-2.3%

-4%
2548

2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)
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แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2553
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง คาด
ว่าจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 4.9 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเป็นผลมาจากการด�ำเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย และอัตราดอกเบี้ยในระดับต�ำ่
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปจั จัยเสีย่ งส�ำคัญต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
ซึ่งรวมถึงความเปราะบางของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐฯและประเทศในยุโรป การหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการ
เงินและการคลังก่อนเวลาอันควร ความผันผวนจากภาวะฟองสบู่ใน
ประเทศเกิดใหม่และจากการเคลือ่ นย้ายเงินทุน นอกจากนี้ การปรับเพิม่ ขึน้
ั หา
ของราคาสินค้าตามราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก ความล่าช้าในการแก้ปญ
การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสถานการณ์การเมือง
ในประเทศก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ� คัญ

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2552
ในปี 2552 ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศที่ซบเซา ขณะที่ในปี 2552
เงินให้สนิ เชือ่ หดตัวร้อยละ 0.7 แต่กเ็ ริม่ กระเตือ้ งขึน้ ตัง้ แต่ครึง่ หลังของปี
2552 จากภาวะเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขนึ้ ระบบธนาคารพาณิชย์ยงั คงมี
สภาพคล่องสูง โดย ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาท ดังนัน้
ความต้องการเงินทุนอย่างมากของภาครัฐเพือ่ สนองนโยบายการคลังจึง
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนัน้ ระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่งและสามารถรองรับผลกระทบจากวิกฤติ
การเงินโลกได้เป็นอย่างดี จากฐานเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์
ที่สูงถึงร้อยละ 16 ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ถึงร้อยละ 12

ตาราง 4: เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ
ในปี 2552
ขนส่ง
2.9%

การเงิน
19.1%

ค้าส่ง ค้าปลีก
13.3%

อสังหาริมทรัพย์
7.0%

การผลิต
20.7%

บริโภคส่วนบุคคล
24.3%

ก่อสร้าง
1.8%
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โรงแรม
3.6%

ตาราง 5: เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ในปี 2552
เงินฝาก

7
6
5

ล้านล้านบาท

เงินให้สนิ เชือ่
ธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2552 มีเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิทงั้ สิน้ 5.8 ล้านล้านบาท
ลดลงจากสิน้ ปี 2551 ร้อยละ 0.7 เนือ่ งจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงและ
ธนาคารพาณิชย์มกี ารพิจารณาการปล่อยสินเชือ่ เข้มงวดมากขึน้ แม้วา่
อัตราดอกเบยี้ เงนิ กูล้ ดลงระหว่างปี 2552 ถึงร้อยละ 0.90 อัตราดอกเบยี้ เงนิ กู้
ลูกค้าชัน้ ดีหรือ MLR (Minimum lending rate) ของธนาคารพาณิชย์ไทย
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.85 ณ สิน้ ปี 2552 ลดลงจากร้อย
ละ 6.75 ณ สิ้นปี 2551 ในปี 2552 เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนเกือบหนึง่ ในสี่ของเงินให้สินเชื่อรวมเป็นปีแรก
ที่มีจ�ำนวนรวมสูงกว่า สินเชื่อภาคการผลิตซึ่งเคยมีสัดส่วนมากที่สุด
ในโครงสร้างสินเชื่อทั้งระบบ เงินให้สินเชื่อต่อบุคคลเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6
ในปี 2552 ในขณะที่เงินให้สินเชื่อต่อนิติบุคคลกลับลดลงร้อยละ 5
โดยเงินให้สินเชื่อต่อธุรกิจ SME ลดลงมากกว่าเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate)

อื่นๆ
7.2%
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ในปี 2552
ตาราง 6: เงินฝากแยกตามระยะเวลาในปี 2552
เงินให้สินเชื่อ
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ล้านล้านบาท

มากกว่า 2 ปี
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ไม่เกิน 3 เดือน
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มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
5.6%
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4

กระแสรายวัน
5.1%

4.62
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เงินฝาก
ในปี 2552 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยมีปริมาณทั้งสิ้น 6.6
ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยจากสิน้ ปี 2551 การแข่งขันระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์ไทยในการระดมเงินฝากอยูใ่ นระดับต�่ำ เนือ่ งจากความ
ต้องการเงินให้สินเชื่อทั้งระบบลดลง ระบบธนาคารพาณิชย์มีสภาพ
คล่องส่วนเกินเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนอย่างมากของภาครัฐ
เพือ่ สนองนโยบายการคลัง โดยไม่มผี ลกระทบต่ออัตราดอกเบีย้ ในตลาด
และเป็นครัง้ แรกในรอบ 5 ปีที่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ปรับลด
ลงจากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ส่วนเงินฝากประจ�ำลดลงร้อยละ
0.80 จากภาวะดอกเบีย้ ต�ำ่ ท�ำให้เงินฝากออมทรัพย์มสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้
เป็น ร้อยละ 47 จากร้อยละ 39 ในปี 2551 ส่วนเงินฝากประจ�ำกลับมีสดั ส่วน
ลดลงเหลือร้อยละ 48 จากร้อยละ 57 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
คุณภาพสินทรัพย์
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ้นปี 2552 มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Gross NPL) ทั้งสิ้น 3.76 แสนล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2551 จ�ำนวน
2.1 หมืน่ ล้านบาท และมีสดั ส่วนสินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ตอ่ สินเชือ่ รวม
(NPL ratio) ลดลงเหลือร้อยละ 4.82 ในปี 2552 จากร้อยละ 5.26
จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2552 เริ่ม
กระเตื้องขึ้นและการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ได้เพิม่ เป็น 4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3
ต่อสินเชื่อรวมในระหว่างปี 2552
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2552 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีก�ำไรสุทธิ
รวม 82,914 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยจากช่ ว งเดี ย วกั น
ของปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 3.8 จากภาวะที่ดอกเบี้ย
อยู่ในขาลงและความต้องการสินเชื่ออยู่ในระดับต�่ำสัดส่วนดอกเบี้ย
ลดลงจากร้อยละ 3.4 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 3.1 ในปี 2552

ตาราง 7: NPL จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2552
การธนาคารและธุรกิจการเงิน
การสาธารณูปโภค
2.79%
2.35%
การเกษตร ประมง
การพาณิชย์
และป่าไม้
13.95%
2.2%
การเหมืองแร่
การอุปโภค บริโภค
และการย่อยหิน
ส่วนบุคคล
0.59%
14.39%

ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเติบโตร้อยละ 11 จากธุรกรรม
บัตร ATM ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน
ธุรกรรมการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และค่านายหน้าการขายประกัน
ส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มจากธุ ร กรรมการจั ด จ� ำ หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ
อนิสงค์จากการออกตราสารหนี้เป็นจ�ำนวนมากทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งมีปริมาณการออกเพิ่มขึ้นจาก 5 แสนล้านบาทในปี 2551 เป็น
9 แสนล้านบาทในปี 2552
แนวโน้มภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2553
ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในปี 2553 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
จากภาวะเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ และคาดว่าความต้องการสินเชือ่ จะปรับตัวดีขนึ้
ในปี 2553 จากภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับตัว
ดีขึ้นอย่างชัดเจนและการกระตุ้นจากแผนการลงทุนภาครัฐในโครงการ
ไทยเข้มแข็ง แม้วา่ จะมีผลกระทบจากโครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด แต่คาดว่าความต้องการสินเชื่อของภาคอุตสาหกรรมจะยัง
คงเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและน่าจะส่งผล
ให้ อั ต ราการใช้ ก� ำ ลั ง การผลิ ต ปรั บ สู ง กลั บ ไปสู ่ ร ะดั บ ก่ อ นวิ ก ฤต
ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในด้านเงินฝาก
คาดว่าแนวโน้มการแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนักจากสภาพคล่องส่วนเกิน
ในระบบธนาคารพาณิชย์ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นตั้งแต่ครึ่งปีหลังตามการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการแข่งขันในระบบธนาคารพาณิชย์จะเพิ่มสูงขึ้น
ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้
ธนาคารเพื่อรายย่อยยกระดับขึ้นมาเป็นธนาคารพาณิชย์ และอนุญาต
ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเปิดสาขาและ ATM เพิ่ม
ทัง้ นีย้ งั คาดว่าการแข่งขันในตลาดเงินฝากเพิม่ สูงขึน้ ด้วยเช่นกัน จากการ
ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจากเต็มจ�ำนวนเหลือไม่เกิน 50 ล้านบาทในปี
2554 ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์อาจต้องด�ำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นจาก
การปรับปรุงมาตรฐานเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II

ตาราง 8: ก�ำไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2552 ธนาคารทหารไทยและบริษัทย่อยมีกำ� ไรสุทธิ จ�ำนวน 2,044
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 400 จากปี 2551 และมีผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 4.4 จากร้อยละ 1.0 ในปี 2551 ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรสะท้อนถึงพื้นฐานการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น จากการ
ด�ำเนินโครงการ transformations ที่สำ� คัญระหว่างปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้
• โครงการ branch transformation ในไตรมาส 1 ของปี 2552
ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถดูแลธุรกิจและบริการลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ได้ดีขึ้น โครงการนี้เริ่มส่งผลดีต่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ตั้งแต่
ไตรมาส 2 ของปี 2552 และตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2552 ส�ำหรับ
ลูกค้าธุรกิจ SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
• การขายสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL) และสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (NPA)
จ�ำนวนรวม 2 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2552 ซึ่งแสดงถึง
ความมุง่ มัน่ ของธนาคารในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร

• การยกระดั บ ระบบจั ด การความเสี่ ย งตั้ ง แต่ ไ ตรมาส 4 ของปี
2551 ประกอบด้วยการจัดชั้นสินเชื่อที่เข้มงวด การน�ำมาตรฐาน
IFRS มาใช้ในการตั้งส�ำรองและระบบจัดอันดับสินเชื่อใหม่ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
• การซื้อคืนตราสารหนีก้ ึ่งทุน (HBT1) ที่ออกในต่างประเทศ จ�ำนวน
153 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และการออกตราสารหนี้กึ่ ง ทุ น ในประเทศ
(TMB-IT1) จ�ำนวน 4 พันล้านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2552 ธุรกรรม
ทัง้ สองเป็นโอกาสในการท�ำก�ำไรในเชิง arbitrage ซึง่ ธนาคารสามารถ
บันทึกก�ำไรพิเศษเป็นจ�ำนวน 3,174 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้เพิม่ ความ
แข็งแกร่งให้กับฐานเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร และธนาคาร
ได้นำ� ก�ำไรพิเศษนี้ไปใช้ในการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด
• โครงการเกษียณก่อนก�ำหนดโดยสมัครใจ ในปลายไตรมาส 3 ของปี
2552 เป็นการปรับโครงสร้างพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการธนาคารและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในตลาด

ตาราง 1: ผลการด�ำเนินงานปี 2552
ก�ำไรสุทธิและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 และเงินกองทุนทั้งสิ้น

ก�ำไรสุทธิ (แกนซ้าย)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (แกนขวา)
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4.4 %

424

2,044

-25.0 %

ล้านบาท

0

16.3 %

-10,000
-12,292

-20,000
-30,000

-95.6 %
-43,677

-40,000
-50,000
2548

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

2549

2550

2551

2552

อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

20%

18%

0%

16%

-20%

14%

-40%

12%

-60%

10%

-80%

8%

-100%

6%

-120%

4%

17.13%
14.35 %

13.91 %
12.31 %

10.43%

10.52 %

10.14 %

2550

2551

9.04 %
7.30 %
6.18 %

2548

2549

2552

หมายเหตุ: งบเฉพาะธนาคาร
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ตาราง 2: ผลการด�ำเนินงานปี 2552 (ต่อ)
เงินให้สินเชื่อและอัตราการเปลี่ยนแปลง

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และอัตราส่วน NPL

เงินให้สินเชื่อ (แกนซ้าย)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (แกนขวา)

550,000

7.6 %
553,501

541,037

500,000

-2.3 %

ล้านบาท

450,000

464,895

400,000

-8.7 %
424,286

350,000

-14.1 %

2550

2551

5%

75,000

0%

70,000

-5%

65,000

-10%

368,092

-15%

55,000

-20%

50,000

-25%

45,000

250,000
2549

80,000

-13.2 %

300,000
2548

10%

ล้านบาท

600,000

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (แกนซ้าย)
อัตราส่วน NPL (แกนขวา)

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

74,485

16.1 %

13.4 %

60,000

2552

17%

76,512

16%
69,777

15%
14%

14.3 %
12.7 %

61,918

54,095
11.3 %

13%
12%
11%
10%

2548

2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ตาราง 3: ผลการด�ำเนินงานปี 2552 (ต่อ)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

โครงสร้างเงินฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

110%

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ฝากประจ�ำ
100%

2.8%

107.0 %

80%

105%
99.9 %

100%

28.9%

2.8%
23.0%

4.2%
37.3%

4.9%

33.8%

10.5%

39.0%

60%
94.2 %

40%
95%

95.2 %

68.3%

74.1%

58.4%

61.4%

50.5%

2548

2549

2550

2551

2552

20%
90.3 %

90%

0%
2548
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2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

หมายเหตุ: งบเฉพาะธนาคาร

พร้อมกับความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ดีขึ้น ในระหว่างปี ฐานะการเงิน
ของธนาคารได้ปรับตัวดีขึ้นโดยตลอด อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1
และอั ต ราส่ ว นเงิ นกองทุ นทั้ ง สิ้ นของธนาคารในปี 2552 เพิ่ ม เป็ น
ร้อยละ 12.31 และร้อยละ 17.13 เมื่อเทียบกับอัตราขั้นต�ำ่ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 4.25 และร้อยละ 8.50 ตามล�ำดับ ในขณะที่
เงินให้สินเชื่อของธนาคารลดลงร้อยละ 13.2 จากปี 2551 อันเป็นผล
มาจากโครงการ branch transformation และการชะลอตั ว
ทางเศรษฐกิจระหว่างปี อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื่อของธนาคาร
สามารถมีอัตราเติบโตเป็นบวกเป็นครั้งแรกที่ร้อยละ 1.8 ในไตรมาส 4
ของปี 2552

ผลจากการขาย NPL ระหว่างปี ท�ำให้ยอด NPL ของธนาคารลดลง
เหลือ 54.1 พันล้านบาท จาก 69.8 พันล้านบาทในปี 2551 และมี
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ร้อยละ 12.7 จากร้อยละ 14.3
ในปี 2551
โครงสร้างเงินฝากของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก โดยสัดส่วน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ซึ่งมีต้นทุนต�่ ำ เพิ่มเป็น
ร้ อ ยละ 49.5 จากร้ อ ยละ 38.7 ในปี 2551 ทั้ ง นี้ เป็ น ผลมาจาก
กลยุทธ์ “Deposit-Led Strategy” และภาวะดอกเบี้ยต�่ำในตลาด
ธนาคารมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี โดยมีอัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินฝากที่ร้อยละ 90.3 เทียบกับร้อยละ 94.2 ในปี 2551

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ผลประกอบการ
ธนาคารทหารไทยและบริษทั ย่อย (“ธนาคาร”) มีกำ� ไรสุทธิรวมในปี 2552
จ�ำนวน 2,044 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เกือบร้อยละ 400 หรือ 1,620 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิรวมจ�ำนวน 424 ล้านบาทในปี 2551

ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ได้เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 4.4
ในปี 2552 จากร้อยละ 1.0 ในปี 2551 ความสามารถในการท�ำก�ำไรทีด่ ขี นึ้
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การตั้งส�ำรอง
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงและพื้นฐานการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น
ของธนาคาร

ตาราง 4: ก�ำไรสุทธิ

ตาราง 5: ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสุทธิ
20,000
10,000

ล้านบาท

-

40%
7,800

-10,000

424

20%

2,044

1.0 %

0%

-20,000

-40%

-30,000

-60%

-25.0%

-80%

-43,677

-50,000

-95.6 %

-100%
2548

2549

4.4%

-20%

-12,292

-40,000

16.3 %

2550

2551

2552

2548

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ตาราง 6: งบก�ำไรขาดทุน
(หน่วย: ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
ส�ำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักส�ำรอง
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไรสุทธิ

จ�ำนวน

ร้อยละ

2552

2551

20,553

29,152

(8,599)

-29.5%

8,074

13,359

(5,286)

-39.6%

12,479

15,792

(3,314)

-21.0%

2,628

5,076

(2,449)

-48.2%

9,851

10,716

(865)

-8.1%

10,069

7,014

3,055

43.6%

17,822

17,114

708

4.1%

2,098

616

1,482

240.5%

35

87

(52)

-60.1%

20

106

(86)

-81.6%

2,044

424

1,620

382.5%
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รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลในปี 2552 จ�ำนวน 20,553
ล้านบาท ลดลง 8,599 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.5% จากปี 2551
โดยมี ร ายได้ ด อกเบี้ ย จากเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ จ� ำ นวน 17,651 ล้ า นบาท
ลดลงร้อยละ 26.9 จากปี 2551 โดยเป็นผลจากการลดลงของสินเชื่อ
และอัตราดอกเบีย้ รายได้จากการลงทุนลดลงจ�ำนวน 1,256 ล้านบาท
หรือร้อยละ 36.7 จากปี 2551 ซึ่งเป็นผลจากผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนที่ลดลง

ในปี 2552 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมคิดเป็นจ�ำนวน 8,074
ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 5,286 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.6 ส่วนใหญ่
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากลดลงร้อยละ 39.6 ในปี 2552 ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากปริ ม าณเงิ น ฝากและอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากที่ ล ดลง
รวมทั้ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของสั ด ส่ ว นเงิ น ฝากประเภทกระแสรายวั น และ
ออมทรัพย์ ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวก็ลดลงร้อยละ
52.9 และร้อยละ17.7 ในปี 2552 ด้วยเช่นกัน โดยสาเหตุหลักมาจาก
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ตาราง 7: รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

40,000
35,000

ล้านบาท

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

26,000

36,111

20,970

33,724

17,282

29,152

11,302

20,553

13,359

5,000

8,074

0
2548

2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิและค่าเผื่อหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิจ�ำนวน 12,479 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 3,314 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0 จากปี 2551 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของปริมาณสินเชือ่ และอัตราดอกเบีย้
และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสภาพคล่องสูง และมี
ความเสีย่ งต�ำ่ ท�ำให้สว่ นต่างดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิของธนาคารลดลง
เหลือร้อยละ 2.22 จากร้อยละ 2.61 ในปี 2551

ตาราง 8: รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิและ
ส่วนต่างดอกเบี้ย

ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2552 เป็นจ�ำนวน
2,628 ล้านบาท ลดลง 2,449 ล้านบาทจาก 5,076 ล้านบาทในปี 2551
เนื่องจากในปี 2551 มีการตั้งส�ำรองฯ จ�ำนวน 3,860 ล้านบาท
ในไตรมาส 4 ของปี 2551 จากการที่ธนาคารได้น�ำการจัดชั้นสินเชื่อ
ทีเ่ ข้มงวดขึน้ มาใช้ ซึง่ รวมถึงการจัดชัน้ สินเชือ่ ด้อยคุณภาพจากรายบัญชี
เป็นรายลูกค้า การประเมินมูลค่าหลักประกันที่เข้มงวดขึ้น และการจัด
ชั้นเชิงคุณภาพ

ตาราง 9: ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ (แกนซ้าย)
ส่วนต่างของดอกเบี้ยและเงินปันผล (แกนขวา)
2.61 %

16,000

16,442

ล้านบาท

15,000
14,000
13,000

15,792

15,141
14,697

2.23 %

12,000

2.47 %
2.22 %

2.18 %

35,000

2.6%

30,000

2.5%

25,000

2.4%

20,000

2.3%

10,000

11,000

2.1%

5,000

10,000

2.0%

0

2548

2549

2550
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2551

2552

30,983

15,000

2.2%

12,479
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2.7%

ล้านบาท

17,000

ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

13,013

87

2548

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

2549

2550

5,076

2,628

2551

2552

ตาราง 10: รายละเอียดรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(หน่วย: ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รายได้จากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

จ�ำนวน

ร้อยละ

2552

2551

17,651

24,150

(6,499)

-26.9%

737

1,581

(844)

-53.4%

2,165

3,421

(1,256)

-36.7%

20,553

29,152

(8,599)

-29.5%

5,827

10,197

(4,370)

-42.9%

158

127

31

24.8%

549

1,166

(617)

-52.9%

1,540

1,870

(330)

-17.7%

8,074

13,359

(5,286)

-39.6%

12,479

15,792

(3,314)

-21.0%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2552 จ�ำนวน 10,069 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,055 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 โดยมีสาเหตุ
หลั ก มาจากก� ำ ไรจากการซื้ อ คื นตราสารหนี้ด ้ อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายทุน จ�ำนวน 3,174 ล้านบาท ในปี 2552 ธนาคารมีก�ำไรจาก
เงินลงทุนจ�ำนวน 14 ล้านบาท จากขาดทุนจ�ำนวน 353 ล้านบาท
ในปี 2551 เนื่ อ งจาก มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงเหลือ 4,478 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.6 จากปี 2551 โดยค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับสินเชือ่ ลดลง
และขาดรายได้ ค ่ า ธรรมเนี ย มนายหน้ า หลั ก ทรั พ ย์ จ ากการขาย
เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ TMB Macquarie รายได้จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 6.3 ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก เป็น 3,967 ล้านบาท เนือ่ งมาจากก�ำไรจากการซือ้ คืนตราสารหนี้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในไตรมาส 2 ของปี 2552

ตาราง 11: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
11,000
10,000

10,069

9,000

ล้านบาท

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

8,000
7,000

7,014
6,591

6,000
5,000

5,730

5,894

4,000
2548

2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ตาราง 12: รายละเอียดรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
(หน่วย: ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค�้ำประกัน
อื่น ๆ
ก�ำไรจากการปริวรรต
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

จ�ำนวน

2551

2552

ร้อยละ

(353)

367

N/A

267

465

(199)

-42.7%

4,478

5,011

(533)

-10.6%

14

425

524

(99)

-18.9%

4,054

4,487

(434)

-9.7%

1,012

951

60

6.3%

332

626

(294)

-47.0%

3,967

313

3,653

1,165.7%

10,069

7,014

3,055

43.6%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2552 จ�ำนวน 17,822 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 708 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 จากปี 2551 โดยมีค่า
ใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากปี 2551 อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนและสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน
ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการเกษียณก่อนก�ำหนดโดยสมัครใจ
ในปลายไตรมาส 3 ของปี 2552 เป็นการปรับโครงสร้างพนักงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การธนาคารและเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
แข่งขันในตลาด แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 1.3 พันล้านบาทก็ตาม
(ในจ�ำนวนนี้ 850 ล้านบาท ได้รับรู้ไปแล้วในไตรมาส 4 ปี 2551)
ธนาคารขาดทุ น จากการตั้ ง ส� ำ รองทรั พ ย์ สิ น รอการขายเพิ่ ม ขึ้ น
1,613 ล้านบาท หรือร้อยละ 143.6 จากปี 2551 โดยมาจากการตั้ง
ส�ำรองทรัพย์สินรอการขายจ�ำนวน 1,551 ล้านบาทเพื่อรองรับการ
จ� ำ หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น รอการขายจ� ำ นวน 4,286 ล้านบาทในปี 2552
ส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าของหนี้สินอื่นลดลงจากจ�ำนวน 1,150
ล้านบาทในปี 2551 เป็นการกลับรายการ จ�ำนวน 380 ล้านบาทในปี
2552 จากการประเมินขาดทุนของรายการนอกงบดุลลดลง
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ตาราง 13: ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
40,000
35,000

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

35,459

30,000
25,000
20,000

20,002

15,000
10,000

17,114

17,822

2551

2552

12,409

5,000
2548

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

2549

2550

ตาราง 14: รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
และทรัพย์สินอื่น ๆ
เงินน�ำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟู
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินอื่น
ค่าเสื่อมจากค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

จ�ำนวน

2551

2552

ร้อยละ

502

8.3%

6,543

6,041

2,652

2,585

67

2.6%

672

884

(213)

-24.0%

1,333

1,249

84

6.7%

27

31

(4)

-12.2%

2,737

1,123

1,613

143.6%

1,863

(118)

-6.3%

1,745
309

(49)

358

N/A

(380)

1,150

(1,530)

-133.0%

0

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

0

0

N/A

2,183

2,236

(53)

-2.4%

17,114

708

4.1%

17,822

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

สถานะทางการเงิน

ตาราง 15: โครงสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 543,653
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จาก 601,985 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของสินเชื่อและทรัพย์สินรอ
การขายเป็นหลัก เงินให้สนิ เชือ่ ยังคงเป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดรายได้ คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ในปี 2552 เทียบกับร้อยละ 71.6 ในปี 2551 ในขณะที่เงินลงทุนและ
รายการระหว่างธนาคารคิดเป็นร้อยละ 15.1 และร้อยละ 12.5 ของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามล�ำดับ

100%

1.3%
1.5%
15.6%

80%

1.5%
6.1%

1.7%
7.8%

16.3%

15.5%

1.9%

2.8%

12.3%

12.5%

14.2%

15.5%

60%
40%

81.6%

76.1%

75.0%

71.6%

69.1%

2548

2549

2550

2551

2552

20%
0%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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ตาราง 16: เงินให้สินเชื่อ

ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2552 ธนาคารมี เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ รวมจ� ำ นวน
368,092 ล้ า นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.2 จาก ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2551 สาเหตุ ห ลั ก มาจากผลกระทบของการชะลอตั ว
ทางเศรษฐกิ จ มาตรฐานการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ที่ เ ข้ ม งวดขึ้ น
การด�ำเนินโครงการ branch transformation ในไตรมาสแรกของปี
2552 และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 14,932 ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการ branch transformation ช่วยให้ธนาคารสามารถ
ดู แ ลธุ ร กิ จ และบริ ก ารลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ได้ ดี ขึ้ น โครงการนี้ ไ ด้
เริ่มส่งผลดีต่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี
2552 และตั้งแต่ไตรมาส 4 ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ SME และลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสัดส่วนสินเชื่อโดยแบ่งตาม
ประเภทธุรกิจออกเป็นดังนี้ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ร้อยละ 50.2
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร้อยละ 31.4 และสินเชื่อ
ธุรกิจรายย่อย ร้อยละ 18.4 ของสินเชื่อรวม หากแบ่งตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมโดยมีระยะเวลาและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ร้อยละ 79.7 สินเชื่อเบิกเกินบัญชี ร้อยละ 10.1 และสินเชื่อธุรกิจ
ต่างประเทศ ร้อยละ 7.6 ของสินเชื่อรวม

เงินให้สินเชื่อ
600,000
550,000

553,501

500,000

ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ

541,037

450,000

464,895

400,000

424,286

350,000

368,092

300,000
250,000
2548

2549

2550

2551

2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ค�ำจ�ำกัดความประเภทสินเชื่อ:
(1) สินเชื่อในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) หมายถึง สินเชื่อซึ่งให้แก่
ลูกค้าที่มีรายได้ต่อปีรวม ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
(2) สินเชื่อในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หมายถึง
สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าที่มีรายได้ต่อปีรวมน้อยกว่า 500 ล้านบาท
(3) สินเชื่อในกลุ่มธุรกิจรายย่อย (Retail) หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่บุคคล
ธรรมดา

ตาราง 17: เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ
ธันวาคม 2552
Retail 18.4%

ธันวาคม 2551
Retail 17.5%

Corporate
50.2%

SME 31.4%

Corporate
48.4%

SME 34.1%

หมายเหตุ : งบเฉพาะธนาคาร

ตาราง 18: เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ธันวาคม 2552
สินเชื่อและตั๋วเงิน
79.7%

ธันวาคม 2551
สินเชื่อธุรกรรม
ระหว่างประเทศ
7.6%

สินเชื่อธุรกรรม
ระหว่างประเทศ
8.3%

อื่นๆ

2.5%
OD
10.1%

หมายเหตุ : งบเฉพาะธนาคาร
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สินเชื่อและตั๋วเงิน
82.0%

อื่นๆ

0.7% OD
9.1%

เงินลงทุนสุทธิ
ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิจำ� นวน 82,705 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ลดลงร้อยละ 1.5 จาก 83,983 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 โดยเป็ น เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวจ� ำ นวน 59,365 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 71.8 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น ส่วนเงินลงทุนระยะยาว
คิดเป็นร้อยละ 25.7 และเงินลงทุนอืน่ ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของเงินลงทุน
ทั้งสิ้น

เงิ น ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ในตราสารหนี้ โดยมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 95.9
ของเงินลงทุนทั้งสิ้น และส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีสัดส่วนลดลง
อย่างมากเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต ส่วนเงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม) มีจ�ำนวน
2,508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของเงินลงทุนทัง้ สิน้ ทัง้ นีธ้ นาคาร
มี ส� ำ รองค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า เงิ น ลงทุ นจ� ำ นวน 2,230 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1,293 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ตามล�ำดับ

ตาราง 19: เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
100%

1.8%

2.1%

2.6%

3.0%

25.7%

80%
60%

58.6%

67.6%

67.6%

60.6%

71.8%

40%
20%

2.5%

39.6%

30.3%

29.8%

36.4%

2548

2549

2550

2551

0%
2552

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภท
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ จ�ำนวน
54,095 ล้านบาท เทียบกับ 69,777 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 สาเหตุหลักมาจากการจ�ำหน่ายสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน
14,932 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2552 การแก้หนีข้ องสินเชื่อด้อย
คุณภาพรายใหญ่และการตัดบัญชี อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของ
ธนาคารลดลงเหลือร้อยละ 12.7 จากร้อยละ 14.3 ในปี 2551 โดย
มี ค ่ า เผื่ อ หนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ และการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ �ำนวน 31,208 ล้านบาท ส่วนอัตราส่วนการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ร้อยละ 57.7 เทียบกับร้อยละ
65.8 ในปี 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิจำ� นวน
11,132 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจาก 19,260 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 ปัจจัยหลักมาจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการ
ขายจ�ำนวน 4,286 ล้านบาท การขายทรัพย์สินรอการขายและการตั้ง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายระหว่างปี ธนาคารมี
แผนจะลดทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่องจากนโยบายที่เข้มงวดขึ้น
ทั้งนีก้ ารเพิ่มขึ้นของคุณภาพสินทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
อันต่อเนื่องในการยกระดับการจัดการความเสี่ยงของธนาคารตั้งแต่
ปลายปี 2551 ซึ่งได้แก่การจัดชั้นสินเชื่อที่เข้มงวด การน�ำมาตรฐาน
IFRS มาใช้ในการตั้งส�ำรองและระบบจัดอันดับสินเชื่อใหม่ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
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ตาราง 20: สินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) และ ตาราง 21: ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและ
สัดส่วน NPL
อัตราส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (แกนซ้าย)
สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (แกนขวา)
85,000
16.1 %

ล้านบาท

75,000
70,000
65,000

76,512

74,485

12.7 %
61,918

55,000

11.3 %
54,095

50,000
2548

2549

2550

2551

16%

50,000

14%

69,777

60,000

55,000

15%

14.3 %

13.4 %

17%

11%

25,000

10%

20,000

ล้านบาท

4.5 %

20,000

6%

29,812

5%
4.0 %

22,556

4%

19,260

15,000

3.6 %

3.2 %

10,000

2.0 %
11,132

5,000
0

2%
1%
0%

2548

2549

2550
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3%
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2552

31,763

31,208

45%

35%
2548

7%

50%

40%
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35,000

60%
55%

51.3 %

47.0 %

ทรัพย์สินรอการขาย (แกนซ้าย)
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม (แกนขวา)

25,000

40,000

30,000

2552

65%
57.7 %

45,916

12%

ตาราง 22: ทรัพย์สินรอการขายและสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม

31,875

52,114

35,000
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30,000

65.8 %

35,034

13%

70%

68.1 %

45,000

ล้านบาท

80,000

ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (แกนซ้าย)
อัตราส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (แกนขวา)

2549

2550

2551

2552

การจัดหาเงินทุนและสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 496,385
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.9 จาก 556,939 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551
โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินฝาก อย่างไรก็ตาม เงินฝาก
ยังคงเป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของหนีส้ นิ ทีม่ ดี อกเบีย้ คิดเป็นร้อยละ 87.0
ของหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ส่วนเงินกู้ยืมและรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินและหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนมีสัดส่วนร้อยละ 5.4
และ 2.1 ของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินฝากทัง้ สิน้ จ�ำนวน 407,776
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากสิน้ ปี 2551 เนือ่ งจากการครบก�ำหนด
ของเงินฝากประจ�ำทีม่ ตี น้ ทุนสูง ในส่วนของเงินฝากประเภทกระแสรายวัน
และออมทรัพย์ (CASA) ซึ่งมีต้นทุนเงินฝากต�ำ่ มีสัดส่วนร้อยละ 49.5
ของเงินฝากทั้งสิ้น เทียบกับร้อยละ 38.7 ณ สิ้นปี 2551 การเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วน CASA สะท้อนให้เห็นถึงแผนงานของธนาคารที่มุ่งเน้น
เงิ น ฝากเป็ น ส� ำ คั ญ (“Deposit-Led Strategy”) และเป้ า หมาย
ที่ต้องการเป็นธนาคารที่อ�ำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมให้กับลูกค้า
(Transaction banking) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกู้ยืม
ของธนาคารลดลงเหลือ 50,636 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.6 จาก
ณ สิ้นปี 2551 เนื่องจากการครบก�ำหนดหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ การไถ่ถอน
หุ ้ นกู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ์ และการซื้ อ คื นตราสารหนี้ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยทุ น ใน
ระหว่างปี ธนาคารด�ำรงฐานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
และมีสนิ ทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้ทมี่ สี ภาพคล่องสูงและความเสีย่ งต�ำ่ เป็น
สัดส่วนที่สูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์สภาพคล่อง (รวมเงนิ ลงทุน)
คิดเป็นร้อยละ 29.4 เทียบกับร้อยละ 26.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจที่มีระยะเวลาสั้น ด้วยฐานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง จึงท�ำให้
ธนาคารมีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเพียงร้อยละ 90.3 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 เทียบกับร้อยละ 94.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ตาราง 23: โครงสร้างหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินฝาก
100%
80%

5.7%
4.1%
5.3%

6.0%
6.7%
1.6%

5.5%
5.4%
2.1%

83.3%

85.0%

85.8%

87.0%

2549

2550

2551

2552

6.5%
4.8%
8.5%

5.0%
8.7%

80.2%

2548

3.1%

60%
40%
20%
0%

หมายเหตุ: งบการเงินรวม

ตาราง 24: เงินฝากและสัดส่วนบัญชีกระแสรายวัน
และออมทรัพย์

ตาราง 25: อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

เงินฝาก (แกนซ้าย)
สัดส่วนบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ (แกนขวา)
650,000

50%
49.5 %

600,000

ล้านบาท

550,000
500,000
450,000

568,467

40%
41.6%

517,129
465,462

31.7 %

400,000

45%

38.6 %

450,297
407,776

25.9 %

350,000
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2549

2550

2551

2552

107 %

105%
100%

30%

95%

99.9 %

94.2 %
95.2 %

25%

15%
2548

110%

35%

20%

300,000

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

90.3 %

90%
85%
2548

2549

2550

2551

2552
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ส่วนทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการ
เงินรวมจ�ำนวน 47,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนเกินทุน
จากการบันทึกก�ำไรในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารด�ำรงฐานะเงินกองทุน
ที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นตามเกณฑ์ Basel II
ที่ร้อยละ 17.1

ตาราง 26: อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 และเกณฑ์
ขั้นต�่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย

และอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่หนึง่ ร้อยละ 12.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดให้ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50 โดยเป็นเงินกองทุนขั้นที่หนึง่
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 4.25 อัตราส่วนเงินกองทุนทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากก�ำไรสุทธิ
ระหว่ า งปี การเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ นกองทุ นขั้ นที่ 2 และการลดลงของ
สินทรัพย์เสี่ยง

ตาราง 27: อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น และเกณฑ์
ขั้นต�่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินกองทุนขั้นที่ 1
เกณฑ์ ธปท.
14%

18%

12%

10.5 %

10.1 %

12.3 %

10%
8%

6.2 %

14.4 %

12%

7.3 %

10%
4.25%

4.25%

4.25%

4.25%

4.25%

2%

8%

17.1 %
13.9%

10.4 %
9.0 %

8.50%

8.50%

8.50%

8.50%

8.50%

6%

0

4%
2548

2549
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16%
14%

6%
4%

การด�ำรงเงินกองทุนทั้งสิ้น
เกณฑ์ ธปท.
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2549

2550

2551

2552

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทหารไทย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทริส เรทติ้ง
สกุลเงินบาท
ระยะยาว

- ตราสารหนี้
- ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน
- ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่
ไม่มีผลก�ำไร เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1

แนวโน้ม		

31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2551

A+
A

A+
A

BBB+
Stable

Stable

เอสแอนด์พี 		

สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
- ตราสารหนี้
BB+
- ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน		
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มี
ผลก�ำไร เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1)
B+
ระยะสั้น
- เงินฝาก / ตราสารหนี้
B
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
D+
แนวโน้ม		
Stable

BB+
B+
B
D+
Stable

มู้ดดี้ส์ 		

สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
- เงินฝาก
Baa3
- ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน		
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มี
ผลก�ำไร เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1)
B1
ระยะสั้น
- เงินฝาก / ตราสารหนี้
Prime-3
แนวโน้มทางเงินฝากและตราสารหนี้
Stable
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
Dแนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน
Stable

Baa2
B1
Prime-2
Stable
DStable

ฟิทช์ เรทติ้งส์		

สกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น		
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย
และไม่ชำ� ระดอกเบีย้ ในปีทไี่ ม่มผี ลก�ำไร เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Hybrid Tier 1)
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
เครดิตสนับสนุนขั้นต�ำ่ (Supporting Rating Floor)
เครดิตสนับสนุน (Support)
แนวโน้ม		
ภายในประเทศ
ระยะยาว 		
ระยะสั้น		
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
แนวโน้ม		

BBBF3
BB+

BBBF3
BB+

B
C/D
BB+
3
Negative

BBC/D
BB
3
Negative

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

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

หมายเหตุ:
1. เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2552 มูด้ ดีส้ ์ ได้ปรับลดอันดับอันดับความน่าเชือ่ ถือของเงินฝากระยะยาวของธนาคารทหารไทย เป็น Baa3 จาก Baa2 และปรับลดอันดับความน่า
เชื่อถือของเงินฝากระยะสั้นเป็น P-3 จาก P-2 โดยมีแนวโน้มคงที่
2. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิเงินตราต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย
และไม่ชำ� ระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�ำไร (Hybrid Tier 1) เป็น B+ จาก BB3. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิเงินตราต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย
และไม่ชำ� ระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�ำไร (Hybrid Tier 1) เป็น B จาก B+ และ ปรับเพิ่มอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต�่ำ (Supporting rating floor) เป็น BB+ จาก BB
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กลยุทธ์องค์กร ิจ
และการประกอบธุรก
วิสยั ทัศน์ของธนาคาร “ธนาคารไทยชัน้ น�ำ มาตรฐาน ภายใน 5 ปี ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำตลาด มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดด้านเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น และเป็นธนาคารหลักที่ลูกค้าใช้บริการ
ระดับโลก”
ธนาคารมีวิสัยทัศน์หลักในการเป็น “ธนาคารไทยชั้นน� ำ มาตรฐาน
ระดับโลก” (To be The Leading Thai Bank with World
Class Financial Solutions) เป็นผู้น� ำตลาด สามารถสร้างผล
ก�ำไร อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย ผ่านกลยุทธ์หลักซึ่งประกอบด้วย การใช้เงินฝากเป็นตัวน� ำ
(Deposit-Led Strategy) การให้บริการและการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(Service & Operational Excellence) การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

รากฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมายคือการเพิ่มความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้าให้อยู่ในระดับแนวหน้า การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการเป็นองค์กรที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน ธนาคารได้แบ่งขั้นตอนการ Transformation ออกเป็น
3 ส่วน โดยในปี 2552 ได้ด�ำเนินการไปแล้วในด้านการปรับโครงสร้าง
องค์กร Branch Transformation การปรับปรุงขบวนการ endto-end การปรับโครงสร้างด้านบุคลากร และการยกระดับการจัด
การความเสี่ยง

ตาราง 1: โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท
รอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ

2552

รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
เงินให้สนิ เชือ่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าธรรมเนียมและบริการ
		 การรับรอง รับอาวัลและค�ำ้ ประกัน
		 อืน่ ๆ
ก�ำไรจากการปริวรรต
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ
รายได้อนื่
รวมรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้
รวมรายได้ทงั้ หมด
หมายเหตุ: งบการเงินรวม
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2551

ร้อยละ

ร้อยละ

2550

17,651

57.6%

24,150

66.8%

29,180

72.4%

737

2.4%

1,581

4.4%

756

1.9%

2,165

7.1%

3,421

9.5%

3,788

9.4%

20,553

67.1%

29,152

80.6%

33,724

83.7%

14

0.0%

-353

-1.0%

-831

-2.1%

267

0.9%

465

1.3%

282

0.7%

425

1.4%

524

1.4%

649

1.6%

4,054

13.2%

4,487

12.4%

4,771

11.8%

1,012

3.3%

951

2.6%

1,095

2.7%

332

1.1%

626

1.7%

0

0.0%

3,967

13.0%

313

0.9%

626

1.6%

10,069

32.9%

7,014

19.4%

6,591

16.3%

30,622

100.0%

36,166

100.0%

40,315

100.0%

กลยุทธ์ของธนาคาร

กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่

Deposit-Led Strategy

ธนาคารได้ให้บริการทางการเงินอย่างหลากหลายแก่ลกู ค้าในกลุม่ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ บริษทั ชัน้ น�ำขนาดใหญ่ รวมถึงบริษทั ข้ามชาติ โดยให้บริการภายใต้
หลักการใช้ลกู ค้าเป็นศูนย์กลาง ผูบ้ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า (relationship
manager) เสนอบริการในลักษณะ One-Stop Service มีหน้าทีท่ ำ� ความ
เข้าใจในอุตสาหกรรม แผนธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษทั ลูกค้า เพือ่
เข้าใจความต้องการทางการเงินให้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด และสามารถ
จัดหาทางออกทางการเงินที่ครบวงจรให้กับลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์และ
บริการหลักประกอบด้วย การจัดหาเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว การให้
สินเชือ่ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริการออกหนังสือค�ำ้ ประกัน การให้บริการ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ การจัดการสินเชือ่ ร่วม การให้บริการธนาคารตัวแทน
ในต่างประเทศ และการให้บริการบริหารเงินสด รวมไปถึง การให้สนิ เชือ่ แบบ
Supply Chain

กลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็นตัวน�ำเป็นองค์รวมในการท�ำให้ TMB ก้าวไปสู่
การเป็นผู้นำ� ในตลาดและสามารถสร้างผลก�ำไรที่ยั่งยืน กลยุทธ์นชี้ ่วยใน
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านทางผลิตภัณฑ์
ธุรกรรมเงินฝาก (Transactional deposit account) ท�ำให้ธนาคาร
มีโอกาสที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพิ่มระดับ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและตอบสนองความต้องการตามช่วงชีวิต
ของลูกค้าที่แตกต่างกันไป
Service & Operational Excellence

เพื่อที่จะคงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์การ
ให้บริการและการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (Service & Operational
Excellence) มีความส�ำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนของธนาคาร การจัดการต้นทุน
ได้ ดี จ ะท� ำ ให้ ธ นาคารสามารถเสนอมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งใน 3
กระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า คือ กระบวนการด�ำเนินงาน (process)
พนักงานและช่องทางการให้บริการ กระบวนการทั้ง 3 นี้ ท�ำให้การ
ด�ำเนิน ธุรกรรมของลูกค้ามีความง่าย สะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้
ลูกค้าได้รับบริการจากพนักงานของธนาคารที่มีความรู้ความสามารถ
และ ใส่ใจในการให้บริการ นอกจากนีธ้ นาคารจะปรับปรุงช่องทางการให้
บริการทางเลือกให้ดีที่สุดในตลาดและง่ายต่อการเข้าถึง และให้สาขา
และศูนย์ธุรกิจมีเพียงพอและตั้งอยู่ในบริเวณที่ให้ความสะดวกกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย
Value-Added Financial Services

ธนาคารตั้งใจที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทางเลือกที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง แต่ธนาคารชั้นน�ำอื่นๆ ยังไม่
ได้ให้บริการ ซึ่งเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่ได้บริการที่ดีที่สุดจาก
ธนาคารของตน Supply chain solution เป็นหนึง่ ในบริการทาง
การเงินที่เพิ่มคุณค่าและให้ประโยชน์อย่างมากทั้งกับลูกค้าและธนาคาร
ลูกค้าสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและงบดุลได้ดีขึ้น ในขณะที่
ธนาคารสามารถเข้าใจห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มได้อย่างครบถ้วน และสามารถ
เสนอบริการที่ราคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้า

การประกอบธุรกิจของธนาคาร

สินเชือ่ โครงการ การจัดเงินกู้ สินเชือ่ เงินทุนหมุนเวียนและการออก
หนังสือค�้ำประกัน: ธนาคารให้บริการสินเชื่อโครงการ การจัดเงินกู้
(Corporate Finance) ทัง้ สกุลเงินบาท สกุลเงินต่างประเทศ ทัง้ ระยะกลาง
และระยะยาว โดยเสนอทัง้ อัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละลอยตัว ตามสภาพธุรกิจ
ความเสีย่ งและสภาวะตลาดในช่วงนัน้ ๆ และยังมีบริการสินเชือ่ เงินทุนหมุนเวยี น
ให้บริการออกหนังสือค�้ำประกัน โดยวงเงินสามารถน�ำมาใช้หมุนเวียนได้
ตลอดอายุของสินเชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินต่างๆ ของลูกค้า
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการออกหนังสือค�้ำประกันเพื่อการออก
สิ น ค้ า ในฐานะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบริ ก ารธุ ร กรรมระหว่ า งประเทศ
บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ: เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ทีม่ กี ารขยายตัวอย่างมากและยังเป็นกลุม่ ธุรกิจทีธ่ นาคารให้ความส�ำคัญ
ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถ
ให้บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการซื้อสินค้า เครื่องจักร และ
วัตถุดิบจากต่างประเทศ การให้สินเชื่อเพื่อการน�ำเข้าเพื่อการซื้อสินค้า
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การออกหนังสือค�้ำประกันเพื่อการ
ออกสินค้า การให้สนิ เชือ่ เพือ่ การส่งออก (Packing Credit) ซึง่ ลูกค้า
มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งในช่วงเวลาก่อนและภายหลังจากที่มีการส่งออก
สินค้าแล้ว การเรียกเก็บเงินตัว๋ สินค้าออก และการรับซือ้ และซือ้ ลดตัว๋ เงิน
ค่าสินค้าออก การซือ้ ลดตราสารการเงิน การประกันภัยเครดิตทางการค้า
การด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ TMB BizDirect ธนาคารยังมีแผนการทีจ่ ะให้บริการสินเชือ่
แฟคตอริ่ง โดยรับซือ้ ลูกหนีข้ องผูส้ ง่ ออก

ธนาคารประกอบธุรกิจหลักโดยการให้บริการแก่กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุม่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุม่ ธุรกิจรายย่อย มีการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างครอบคลุมให้แก่ลกู ค้าในกลุม่ ธุรกิจดัง
กล่าว ธนาคารมีความมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้ใหม่และล�ำ้ สมัยเพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าในทุกกลุม่ ได้อย่างครบถ้วน และน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค้านัน้ ผ่านทางหลายช่องทาง ได้แก่ เครือ
ข่ายสาขาของธนาคารซึง่ ครอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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การจัดการสินเชื่อร่วม และการให้บริการตัวแทนและบริการธุรกิจ
หลักทรัพย์: ธนาคารมีศกั ยภาพในการเป็นผูจ้ ดั การการจัดและจ�ำหน่าย
สินเชื่อร่วม เสนอทางออกทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า และยังให้บริการเป็นตัวแทนสินเชือ่ หรือตัวแทนหลักประกันของ
กลุ่มเจ้าหนี้ ธนาคารยังมีบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
แก่ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารทุน หรือนักลงทุนสถาบัน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การให้บริการรวมถึงการเป็นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ นาย
ทะเบี ย น ตั ว แทนช� ำ ระเงิ น ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วน บุคคล และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ผูป้ ฏิบตั กิ ารจัดการกองทุน นายทะเบียนสมาชิก
กองทุน ตัวแทนช�ำระเงิน กองทุนรวม และตัวแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ให้ได้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจัดแบ่งลูกค้า SME ออกเป็น 2 กลุ่ม
เพือ่ การบริการทีค่ รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาทต่อปี และ
ผูป้ ระกอบการขนาดย่อมทีม่ ยี อดขายน้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ธนาคาร
มีสำ� นักงานเขตลูกค้าธุรกิจของธนาคาร 50 แห่ง ทัว่ ทุกภาคของประเทศ
ท�ำให้ทีมผู้จัดการดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าสามารถให้บริหารลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที ธนาคารได้ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกถึงพฤติกรรม
ของลูกค้า SME ในแต่ละกลุ่ม ท�ำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ซึง่ ในปี 2552 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินและสินเชื่อต่างๆ รวมถึงแผนการส่งเสริมการตลาดที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวของลูกค้า SME ได้
อย่างครบครัน
บัญชีธุรกิจ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี: เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ย
ตามยอดเงินคงเหลือทุกวัน และคิดค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายส�ำหรับธุรกรรม
การรับจ่ายเงินกับคู่ค้าผ่านเคาเตอร์ธนาคารเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์นี้
สามารถตอบโจทย์ลกู ค้า SME ซึง่ ส่วนใหญ่ทำ� ธุรกรรมผ่านทางช่องทาง
สาขา และต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร
สินเชื่อ 3 เท่าและสินเชื่อ 3 เท่าด่วน: เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการขยายธุรกิจ ทัง้ เพิม่ เงินทุน หมุนเวียน และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
โดยธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาการมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่เพียงพอให้กับลูกค้า และ
ส�ำหรับสินเชื่อ 3 เท่าด่วน สามารถน�ำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อเบิกใช้
ได้ภายใน 15 วันท�ำการ (นับจากวันที่เอกสารการขอสินเชื่อครบถ้วน)
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สินเชือ่ เพือ่ ผูซ้ อื้ : เป็นวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีทเี่ พิม่ สภาพคล่องให้ลกู ค้า
กลุม่ SME ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง เพอื่ ใช้ในการซือ้ วัตถุดบิ สินค้าหรืออืน่ ๆ
จากผูข้ ายทีไ่ ด้อนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยธนาคารอนุมตั เิ งนิ กูท้ งั้
ส่วนเพิม่ เติมและสินเชือ่ ใหม่สงู สุด 3 เท่าของหลักประกัน ท�ำให้ลกู ค้าสามารถ
มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและขายสินค้าได้มากขึน้
สินเชือ่ ซัพพลายเชนไฟแนนซิง่ : เป็นสินเชือ่ ทีส่ นับสนุนผูซ้ อื้ -ผูข้ าย SME ที่
เป็นคูค่ า้ ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคาร โดยธนาคารพิจารณา
อนุมตั วิ งเงินให้เพียงพอกับยอดการซือ้ ขายระหว่างกันและให้เบิกเงินตาม
จ�ำนวนการซื้อขายจริง โดยผ่านระบบการสั่งซื้อ และการเบิกใช้วงเงิน
สินเชือ่ ออนไลน์
ธนาคารได้เริม่ ท�ำการตลาดในหลากหลายรูปแบบไปยังลูกค้า SME โดยตรง
เพือ่ มุง่ สร้างความตระหนักในแบรนด์ (Brand Awareness) และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเข้าถึงลูกค้า SME ธนาคารยังท�ำการ
ประชาสั ม พั นธ์ ผ ่ า นการโฆษณาทางโทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หนัง สื อ พิ ม พ์
การประชาสั ม พั น ธ์ และการท� ำ ตลาดท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น การจั ด
กิจกรรมทางการตลาดไปตามท้องถิ่นต่างๆ โดยมีทั้งกิจกรรมที่ทาง
ธนาคารจัดขึ้นเองและกิจกรรมที่ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

กลุม่ ธุรกิจรายย่อย
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเงินฝากและผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ
ลูกค้ารายย่อยในหลายรูปแบบ ผ่านเครือข่าย 483 สาขาของธนาคาร และ
เอทีเอ็ม 2,257 ตู้ ธนาคารได้ดำ� เนินโครงการ Branch Transformation
เป็นการขยายช่องทางบริการ ยกระดับการให้บริการและประสิทธิภาพ
การท�ำงาน และพัฒนาบุคลากร แม้ว่าในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศจะชะลอตัวลง ธนาคารก็ยังเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายสาขาและเพิ่มช่องทางให้บริการให้
ลูกค้าสะดวกมากยิง่ ขึน้ โดยมีบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิง้ (TMB Internet
Banking) บริการธนาคารทางโทรศัพท์มอื ถือ (TMB M-Banking) และ
Call Center (1558) เป็นต้น ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ กระชับความสัมพันธ์
อันดีกบั ลูกค้าเก่าและเพิม่ ลูกค้ารายใหม่ เพือ่ สนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงจุดและครบถ้วน ธนาคารได้จัดแบ่งลูกค้า (Customer
Segment) ในกลุม่ ธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ออกเป็น 3 กลุม่ หลักๆ
คือ กลุ่มบุคคลพิเศษ (Affluent) กลุ่มบุคคลระดับกลาง (MiddleIncome Segment) และกลุม่ บุคคลทัว่ ไป (Mass Segment) ด้วยความ
มุ่งหวังให้ลูกค้าของธนาคารได้รับความพึงพอใจสูงสุด

สินเชื่อรายย่อย: ธนาคารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อรายย่อย
หลายประเภทผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร เช่น สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคาร
เลือกใช้กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ฝันอยากจะ
มีบ้านเช่น การเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า ระยะเวลาผ่อนช�ำระที่ขยายให้ยาวนาน การพัฒนาการให้บริการ
ทีร่ วดเร็ว รวมไปถึงการเพิม่ จ�ำนวนพนักงานขาย และการมอบสิทธิพเิ ศษ
เมื่อมีการอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย
สิ น เชื่ อ ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภทสิ น เชื่ อ โครงการและประเภทหลั ก ทรั พ ย์
ธนาคารยังมีทีมขายสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบรับและ
ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในลักษณะ One Stop Service
ตั้ ง แต่ เรื่ อ งอั ต ราดอกเบี้ ย พิ เศษ การให้ บ ริ ก ารถึ ง ที่ เพื่ อ รั บ เอกสาร
การประเมินและการวิเคราะห์สินเชื่อที่รวดเร็ว
ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน ผลิตภัณฑ์ ที่
เด่นของธนาคารได้แก่ TMB Ready Cash, TMB Cash-2-Go
และ TMB Balance Transfer มีการท�ำโปรแกรมส่งเสริมการขาย
อย่ า งสม�่ำ เสมอ เพื่ อ ขยายฐานลู ก ค้ า รายใหม่ แ ละรั ก ษาฐานลู ก ค้ า
รายเดิม และมีการเพิ่มวงเงินให้กับลูกค้าที่มีการผ่อนช�ำระดี ธนาคาร
มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสวัสดิการให้แก่ลูกค้าที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนผ่าน
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับ Visa และ Master Card และมีการ
ออกบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าระดับกลางที่มีรายได้สูง (บัตรเครดิต FIT
Platinum Card) บัตรเครดิตส�ำหรับกลุ่มข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่
(บัตรเครดิต TMB Top Brass Card) และหน่วยราชการ (บัตรเครดิต
TMB G Card)
การให้บริการด้านเงินฝาก: ผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากของธนาคาร
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ บัญชีเงนิ ฝากออมทรัพย์ บัญชีเงนิ ฝากกระแสรายวัน
และบัญชีเงินฝากประจ�ำ ในปี 2552 ตามทิศทางของธนาคารซึง่ ถือลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง ธนาคารได้นำ� เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากทีต่ อบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสามารถ
ท�ำรายการทางการเงินฟรีผา่ นช่องอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชอื่ ผลิตภัณฑ์
“บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ No Fee” และผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�ำที่
เพิ่มความคล่องตัวโดยไม่มีค่าปรับในการถอนก่อนครบก�ำหนด ภายใต้
ชื่อผลิตภัณฑ์ “บัญชีเงินฝากประจ�ำ TMB Up&Up” นอกจากนี้
ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการ “TMB Delight Service” เพื่อปรับปรุง
กระบวนการเปิดบัญชีเงินฝากและลดขั้นตอนการท�ำรายการทางบัญชี
ของลูกค้าผ่านช่องทางสาขา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ
แก่ลูกค้าอีกด้วย

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สาขาในประเทศและสาขาในต่างประเทศ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจ�ำนวน 483 แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นช่องทางหลัก
ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย
ทัว่ ประเทศ ธนาคารได้ทำ� การศึกษาปัจจัยเกีย่ วกับประชากรศาสตร์ในบริเวณ
ทีม่ แี นวโน้มทางธุรกิจเพือ่ ประเมินความเป็นไปได้ในทางธุรกิจและปิดสาขา
ทีม่ ผี ลประกอบการทีไ่ ม่เป็นไปตามเป้าหมาย ธนาคารมีแผนทีจ่ ะเปิดสาขา
ใหม่ในพืน้ ที่ ทีส่ ะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้า เช่น ในห้างสรรพสินค้า ซึง่
เปิดให้บริการทุกวันไม่มวี นั หยุด ธนาคารได้ปรับปรุงรูปแบบสาขาให้มคี วาม
ทันสมัย โปร่งใส สะอาด สวยงาม และพัฒนาเครื่องมือในการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ลกู ค้า ปัจจุบนั เพียงใช้บตั รประชาชน ลูกค้าไม่เพียงแต่
สามารถเปิดบัญชีและท�ำธุรกรรมกับธนาคาร ยังสามารถเข้าถึงบริการ
ทางอินเทอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท์มือถือ “SMS alert” เป็นต้น
โดยไม่ตอ้ งใช้เอกสารเพิม่ ซึง่ นวัตกรรมนีท้ ำ� ให้ธนาคารได้รบั รางวัล “IDC
Financial Insights Innovation Awards/FIIA” ธนาคาร
ยังคงเพิม่ ความสามารถของพนักงานสาขาผ่านการฝึกอบรมพนักงาน
และการพัฒนาความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์
ธนาคารมีสาขาในต่างประเทศจ�ำนวน 3 แห่ง คือสาขาหมูเ่ กาะเคย์แมน สาขา
ฮ่องกง และสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป
ไตยประชาชนลาว สาขาในหมูเ่ กาะเคย์แมนท�ำหน้าทีห่ ลักเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมทุนต่างประเทศให้แก่ธนาคารและด�ำเนนิ กิจการสาขาโดยได้รบั ใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารประเภทบี ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวอนุญาตให้
สาขา ประกอบธุรกิจกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นๆ และบริษัทที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศได้ สาขาฮ่องกงได้รับอนุญาตในปี 2535 เป็นสาขา
ประเภทจ�ำกัดธุรกิจ (Restricted-License Bank) ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของ Hong Kong Monetary Authority ซึ่งให้บริการ
อย่ า งหลากหลายแก่ ลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ซึ่ ง รวมถึ ง
การบริการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับเล็ตเตอร์ออฟเครดิต สินเชือ่ เพือ่ การส่งออก
(Packing Credit) และการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินค่าสินค้าออก (Export
Bills) รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ สาขาในประเทศลาวมีใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบ (Full Banking License) ด�ำเนินกิจการ
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของธนาคารแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และให้บริการด้านธนาคารพาณิชย์แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบริษัทที่ท�ำการค้า
ระหว่างประเทศและบริษทั ร่วมทุน โดยให้บริการทัง้ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สิน
เชื่อและธุรกรรมระหว่างประเทศ
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ตาราง 2: สาขาธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามเกณฑ์ในการจัดกลุ่มลูกค้า และความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า
ภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้และภาคตะวันตก

รวม

จ�ำนวนสาขา*
223
47
51
53
50
59
483

* จ�ำนวนสาขาต่างๆ ไม่รวมสาขาของธนาคารในต่างประเทศจ�ำนวน 3 แห่ง

ส�ำนักงานเขตลูกค้า SME ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศและส�ำนักงาน
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ธนาคารมีสำ� นักงานเขตลูกค้าธุรกิจ
SME จ� ำ นวน 50 แห่ ง กระจายอยู ่ ในพื้ นที่ ศู น ย์ ก ลางของธุ ร กิ จ
ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีทีมผู้จัดการดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
ให้ค�ำปรึกษาและบริการในเรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางด้านการเงิน
ให้กบั ลูกค้า SME ปัจจุบนั ธนาคารอยูร่ ะหว่างแบ่งกลุม่ ทีมผูจ้ ดั การดูแล
ความสัมพันธ์ลกู ค้าให้มาดูแลแต่ละกลุม่ ลูกค้า SME ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ ลูกค้า
ผู้ประกอบการขนาดกลางและกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อมเพื่อ
สามารถให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าได้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ ศู น ย์ ธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศทั้ ง 13 แห่ ง ธนาคาร
อยู่ระหว่างขยายขอบเขตการให้บริการให้เป็นศูนย์ธุรกิจที่ครบวงจร
และให้ บ ริ ก าร ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค รอบคลุ ม เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า น
ธุรกรรมทางการเงิน ให้แก่ลูกค้าในแหล่งธุรกิจที่ส�ำคัญ ซึ่งสอดรับ
กับแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงาน ของธนาคารในปี 2553
ธนาคารให้บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศผ่านส�ำนักงานแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศทั้ง 103 แห่ง ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ในตลาดและมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ที่จะเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ ส�ำนักแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของธนาคารตัง้ อยูใ่ น
แหล่งธุรกิจทีส่ ำ� คัญ เช่น ส�ำนักงานแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจ�ำนวน
19 แห่ง ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธนาคารยังให้บริการผ่านรถ
ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด

ช่องทางบริการทางเลือก
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบริการ Merchant Services: ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีตเู้ อทีเอ็มให้บริการจ�ำนวน 2,257
เครื่ อ งทั่ ว ประเทศ ตั้ ง อยู ่ ในท� ำ เลที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางยุ ท ธศาสตร์
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ตามผลการวิจัยทางการตลาด นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการ แก่
ผู้ถือบัตรของธนาคารเองแล้ว ตู้เอทีเอ็มของธนาคารยังให้บริการ
ทางธุรกรรมแก่ผถู้ อื บัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard,
Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay ธนาคารยังได้
ท�ำข้อความตกลงกับธนาคารอื่น ท�ำให้ลูกค้าของธนาคารทหารไทย
ท�ำรายการผ่านเครือข่ายเอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ ปัจจุบัน ธนาคาร
สามารถให้บริการแบบ Self-Service ส�ำหรับการโอนเงินระหว่างธนาคาร
(ORFT) และการช�ำระค่าบริการและสินค้า ด้วยเงินสดผ่านบริการเครือ่ ง
รับฝากเงินสดอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในปี 2552 ธนาคารได้ปรับเปลีย่ น
รูปแบบหน้าจอใหม่ รวมทั้งได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรักษา
ความปลอดภัย ด้วยการติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันการจารกรรม และกล้อง
วงจรปิด ให้กบั เครือ่ ง ATM และ ADM ทุกตัวของธนาคาร ในอนาคต
ธนาคารมีแผนที่จะย้ายเครื่องเอทีเอ็มไปตั้งในต�ำแหน่งที่มีความเหมาะสม
ทางยุทธศาสตร์และมีภมู ทิ ศั น์ทดี่ ี และมีแผนเพิม่ จุดการให้บริการรับ ฝาก
เงินสด ที่สาขาและนอกสาขา ในส่วนธุรกิจการให้บริการ Merchant
Services ของธนาคาร ธนาคารได้ให้บริการธุรกรรมการ ขายตาม
จุด แก่ลกู ค้าผ่านเครือ่ ง EDC ทีม่ มี ากกว่า 12,000 เครือ่ งทัว่ ประเทศ
บริการทางอินเทอร์เน็ตและบริการทางโทรศัพท์มือถือ: ธนาคาร
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งผ่านเว็บไซต์ www.tmbdirect.com
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปโฉมเว็บไซต์ให้
ดูสวยสะอาดตา เพิม่ บริการใหม่ มีความสะดวกสบายในการใช้งาน และเพิ่ม
ระบบความปลอดภัย โดยติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบตรวจสอบ
ตัวตนผูเ้ ข้าใช้งานสองชัน้ (Two Factor Authentication System)
ซึ่งลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการประจ�ำ ธนาคาร ให้บริการทาง
อินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมงทุกวัน และลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ
เช่น สอบถามยอดเงินคงเหลือ โอนเงิน ระงับการจ่ายเช็ค ช�ำระค่าบริการ
โอนเงินให้แก่บคุ คลภายนอก โอนเงินต่างธนาคาร ตลอดจนก�ำหนดตัง้ การ
โอนเงินล่วงหน้า ผ่านระบบความปลอดภัยระดับสูง
เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
ที่แข็งแกร่ง ธนาคารได้ขยายบริการทางโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ
“TMB M-Banking” ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ
ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เช่ น การสอบถามยอดคงเหลื อ โอนเงิ น
ช�ำระค่าสินค้าและบริการ ท�ำรายการโอนเงินไปต่างธนาคารได้แบบทันที
(Online Real-Time) รวมทัง้ สามารถสอบถามอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคโนโลยีด้าน Internet ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ธนาคารยังให้บริการ “TMB SMS Alert” โดยส่ง
SMS แบบ Real-Time ให้กับลูกค้าทันทีหลังจากมีธุรกรรมเกิดขึ้น
ในบัญชีเงินฝาก

บริการแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์: ธนาคารมีศนู ย์ให้บริการแก่ลกู ค้า ทาง
โทรศัพท์ โดยใช้หมายเลข โทรศัพท์พเิ ศษ 4 หลัก 1558 เพือ่ รองรับการ
ให้บริการลูกค้าให้ได้รับ ความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวัน
ต่อสัปดาห์ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ท�ำรายการทางการเงิน หรือ
แจ้งค�ำติชมและเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบอัตโนมัติหรือพูดคุยโดยตรง
กับเจ้าหน้าทีบ่ ริการลูกค้า ศูนย์ให้บริการแก่ลกู ค้าทางโทรศัพท์ “1558”
มีบริการทีห่ ลากหลายดังต่อไปนี้ สอบถามข้อมูลบัญชีรายการเดินบัญชี
โอนเงิน ช�ำระค่าสินค้า ยอดเช็คคืน ข้อมูลอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น
คะแนนสะสมบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
ขอส�ำเนาใบสรุปบัญชีทางโทรสาร แจ้งอายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
และบัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตกรณีฉกุ เฉิน และแจ้ง
เปลี่ยนที่อยู่ เป็นต้น
การขายตรง: อีกช่องทางเลือกหนึง่ ที่ส�ำคัญของธนาคารคือทีมงาน
ขายตรง ซึ่งน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มี
หลักประกันให้แก่ลกู ค้ารายย่อยโดยตรง ผลิตภัณฑ์หลักทีผ่ า่ นช่องทางนี้
ได้ แ ก่ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
โดยทีมงานขายตรงมีพนักงานขายตรงและพนักงานขายผ่านโทรศัพท์
ที่ มี ค วามสามารถในการให้ บ ริ ก ารและการขาย เพื่ อ ช่ ว ยธนาคาร
เพิ่มลูกค้าใหม่

การให้บริการอื่นๆ ของธนาคาร
บริการตัวแทนธนาคารต่างประเทศ: ธนาคารให้บริการธุรกรรมระหว่าง
ประเทศผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศทั่วโลก โดยมีบริการ
trade finance บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และบัญชีเงินฝากสกุลเงิน
บาทส�ำหรับผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันธนาคารได้แลกเปลี่ยน
Bilateral Keys หรือ BKEs กับธนาคารต่างประเทศมากกว่า 1,000
แห่ง และตั้งวงเงินให้กับธนาคารต่างๆ มากกว่า 300 แห่งทั่วโลก
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายของธนาคารตัวแทน
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจบริการด้านเงินตราต่างประเทศ
การบริหารเงินสด: ธนาคารให้บริการบริหารเงินสดแบบครบวงจร
ได้แก่ การรับเรียกเก็บเงิน บริการด้านช�ำระเงินและบริการทางบัญชีเงินฝาก
บริการ TMB BizDirect ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ รี ะบบรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ช่วยให้ลกู ค้าสามารถด�ำเนินธุรกรรม และตรวจสอบ
การบริหารเงินสด การบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ และการบริการ
ทางบัญชีออนไลน์ได้ อย่างสะดวกสบาย ธนาคารยังได้ขยายบริการให้
ครอบคลุมบริการรับช�ำระค่าสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Payment
และ Direct Debit Online ซึ่งเป็นช่องทางทางเลือกให้กับลูกค้าบริษัท
ธนาคารจึงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าบริษทั ขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น

บริการวาณิชธนกิจ: ธนาคารให้บริการวาณิชธนกิจที่ครอบคลุม
อาทิ เช่ น บริ ก ารการเป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น การจั ด จ� ำ หน่ า ย
หลักทรัพย์ ตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ การให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการจัดหา
แหล่งเงินกู้ การปรับโครงสร้างองค์กร การประเมินมูลค่าหุน้ และการหา
พั นธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และนัก ลงทุ น โดยให้ บ ริ ก ารด้ า นวาณิช ธนกิ จ
ทั้งแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม ธนาคารมี ใ บอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ จั ด จ� ำ หน่ า ย
ตราสารหนีท้ งั้ แบบ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปและบุคคลในวงจ�ำกัด ซึง่
ครอบคลุม ตราสารหนี้หลายประเภท เช่น หลักทรัพย์ที่มีกองสินทรัพย์
หนุนหลัง และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารมีทีม
การตลาดลูกค้าสถาบัน ทีมบริการลูกค้าธนบดีและเครือข่ายสาขา
ของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางการกระจายที่แข็งแกร่ง
ต่อนักลงทุนสถาบัน ลูกค้าธนบดีและนักลงทุนทั่วไป
ธุรกิจจัดการกองทุนและประกัน: ธนาคารให้บริการจัดการกองทุน
เพือ่ การบริการทางการเงินทีค่ รบวงจรผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศ โดยเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด ที่ธนาคารถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 75 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด หนึง่ ในกลุ่มไอเอ็นจี ธนาคารยังเป็นนายหน้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยด�ำเนินการร่วมกับบริษัท ไอเอ็นจี
ประกันชีวิต จ�ำกัด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายและ
บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย หลายแห่ ง ส� ำ หรั บ บริ ก ารรั บ ประกั น ภั ย
หลักประกันสินเชื่อและประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น
ผลิ ต ภั ณฑ์ ธุ ร กิ จ ตลาดเงิ น : ธนาคารให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณฑ์ ธุ ร กิ จ
ตลาดเงินให้กับลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ และ SME โดยมีผลิตภัณฑ์
หลากหลาย เช่ น การซื้ อ ขายเงิ นตราต่ า งประเทศ แบบ Spots
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Forwards) สั ญ ญาอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(Swaps) และสัญญาสิทธิเลือกซือ้ ขาย (Options) เพือ่ ให้จดั การความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ ธนาคารมีบทบาททีส่ ำ� คัญใน
ตลาดตราสารหนีข้ องไทย โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรรัฐบาลทีเ่ ป็นสกุล
เงินบาท โดยในปี 2552 ธนาคารได้รบั การจัดอันดับของผูค้ า้ ตราสารหนี้
อยูใ่ นอันดับที่ 4 ตามมูลค่าการซือ้ ขายแบบ Outright ของตราสารหนี้
ทุกประเภททีม่ อี ายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และอันดับที่ 9 ส�ำหรับ
การจัดอันดับประเภทเดียวกันของตราสารหนีท้ มี่ อี ายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการด้าน
ธุรกรรมแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงบริการค้าเงินตรา ต่าง
ประเทศ การโอนเงินทางไกล การโอนเงินผ่านระบบ MONEYGRAM
บริการเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินระหว่างประเทศ

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

73

ะ
ล
แ
ง
ย
่
ี
เส
ม
า
ว
ค
ร
า
ห
ิ
ร
การบ
ัปจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารทหารไทย
การบริหารความเสีย่ งของธนาคารอยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
คณะต่ า งๆ ซึ่ ง ช่ ว ยก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
อย่างครอบคลุม รวมถึงนโยบาย กรอบการปฏิบัติงานในการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานประเด็นและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ธนาคารมี เป้ า หมายในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนตามความเสี่ยงให้มากที่สุด โดยการควบคุมความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการ
แข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ในปีที่ผ่านมา
ธนาคารให้ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
บุคลากร การก�ำกับดูแลด้านการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการ เครือ่ งมือ
และระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความ
เสี่ยงในรูปของทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) การปรับปรุง
กระบวนการและเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เช่น risk rating
model ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม Application Scorecard และ Behavior Scorecard
ส�ำหรับลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

ปัจจัยด้านบริหารความเสี่ยงสินเชื่อที่ส�ำคัญ
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการทีผ่ กู้ หู้ รือคูส่ ญ
ั ญา
ไม่สามารถช�ำระสินเชือ่ คืนให้ธนาคารหรือไม่ปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันตาม
สัญญาที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารจากธุรกรรมการให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันนอกงบดุล หรือเงินลงทุนในตราสารที่ถูกลดระดับความน่า
เชื่อถือด้านเครดิต
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ผู้กู้: ในส่วนของผู้กู้ ธนาคารบริหารพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและ
ทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคู่สัญญาอย่างสม�่ำเสมอ ธนาคารได้ตั้ง
ส�ำรองเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญอย่างเพียงพอส�ำหรับความเสียหายทีค่ าดว่า
จะเกิ ด ขึ้ นตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และตั้ ง
ส�ำรองส่วนเกินเพื่อรองรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับหนี้คุณภาพดี
ในอนาคตโดยค�ำนวณจากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดช�ำระหนี้
ในแต่ละระดับความเสี่ยงและยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้
หลั ก ประกั น : สิ น เชื่ อ ส่ ว นใหญ่ ข องธนาคารมี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน ซึ่งมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวอาจ
ได้รับผลกระทบจาก การตกต�่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
จัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อก�ำหนดแนวทางและมาตรฐานในการ
ประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด โดยความถีใ่ นการประเมินราคาหลักประกันขึน้ กับคุณภาพ
ของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ: เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารมุ่งที่จะป้องกัน
ไม่ให้มีการกระจุกตัวของสินเชื่อในภาคธุรกิจ ประเทศคู่สัญญา หรือ
ลูกหนี้รายใหญ่ โดยธนาคารได้ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคาร
ยอมรับได้ทั้งในรายภาคธุรกิจ และในแต่ละประเทศคู่สัญญา เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีการ
กระจายตัวอย่างเหมาะสม นอกจากนีธ้ นาคารยังได้กำ� หนดเพดานความ
เสีย่ งด้านสินเชือ่ ส�ำหรับลูกหนีร้ ายใหญ่รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องไว้ดว้ ย รวมทัง้
มีการติดตามและรายงานสถานะความเสีย่ งจากการกระจุกตัวด้านสินเชือ่
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�ำ่ เสมอ

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) และปัจจัย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผกผันของ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือราคาหุ้น
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี น โยบายความเสี่ยงด้านตลาดอย่างหลากหลาย
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้
มาตรฐานที่กำ� หนดในนโยบาย ในขณะที่สายงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาดควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวมของธนาคารอย่างเป็น
เอกเทศ ธนาคารได้ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยจ�ำกัดความเสี่ยง
และความเสียหายสูงสุดตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ ย งด้ า นอั ตราแลกเปลี่ย น: สายงานธุรกิจ ตลาดเงินเป็น
ผู้รับผิดชอบฐานะเงินตราต่างประเทศในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร
สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดก�ำหนดแนวทางการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงที่มากเกินไปจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหรืออัตราผลตอบแทนของ
บัญชีเพือ่ การค้าและเงินลงทุนของธนาคาร โดยมีการควบคุมความเสีย่ ง
ดังต่อไปนี้ 1) ระดับความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ครอบคลุมธุรกรรม
ด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทัง้ หมด 2) ระดับความเสีย่ งด้าน
อนุพนั ธ์อตั ราแลกเปลีย่ น ซึง่ ใช้กบั ตราสารด้านอนุพนั ธ์อตั ราแลกเปลีย่ น
และรายการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย FX Option
Delta (ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงไปของราคาตราสารอนุพันธ์ เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนของตราสารอนุพันธ์นนั้ เปลี่ยนแปลง) และ Matrix Limit
(เป็นการจ�ำลองก�ำไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นและความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงการจ�ำลองใน
สถานการณ์ร้ายแรงที่สุด)
ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดนี้ สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงินเป็นผูร้ บั
ผิดชอบในการจัดการและการท�ำธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อเงินลงทุน คณะกรรมการบริหาร
สิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบกระบวนการกลยุ ท ธ์
และผลการด�ำเนินงาน ส่วนสายงานบริหารความเสีย่ งด้านตลาดมีหน้าที่
ในการติดตามความเสีย่ งให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดไว้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย: การบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ ย ได้ ด� ำ เนินการตามกรอบนโยบายที่ ได้ รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร มี ก ารก� ำ หนดและควบคุ ม ขอบเขตของ
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของรายได้
การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด และการจ�ำกัดการขาดทุนสูงสุด
คณะกรรมการบริ ห ารสิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น เป็ น ผู ้ ค วบคุ ม การบริ ห าร
ความเสีย่ ง ด้านอัตราดอกเบีย้ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งด้านอัตรา
ดอกเบีย้ เพือ่ จัดการผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เช่น
การปรั บ สมดุ ล ระหว่ า งสิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น หรื อ การก� ำ หนดระดั บ
ความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลา โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์อัตรา
ดอกเบี้ยโดยสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย

ภาระผูกพันต่างๆ เมือ่ ครบก�ำหนด เนือ่ งจากธนาคารไม่สามารถจัดหา
เงินทุนได้เพียงพอกับความต้องการหรือเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจท�ำให้ธนาคาร
เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีสภาพ
คล่องเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติที่
อาจเกิดขึ้นได้ สามารถด�ำรงระดับสภาพคล่องสูงกว่าขั้นต�ำ่ ตามเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องและแผนบริหารสภาพคล่องเป็นประจ�ำ หรือเป็นกรณีพิเศษ
หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ฐานะสภาพคล่องของธนาคาร สายงานบริหารเงินรับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ในการติดตามและควบคุม
สถานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด โดยจัดท�ำรายงานและจ�ำลองสภาพ
คล่องในภาวะวิกฤติ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและด�ำรงไว้ซึ่งสภาพ
คล่องที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือ
ความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร
หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคารซึ่งรวมความเสี่ยงด้านกฎหมาย
แต่ไม่รวมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์และด้านชือ่ เสียง การบริหาร ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจด�ำเนินไปได้
อย่างราบรื่นและช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบัติการ
โครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ล: ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบัติการผ่านโครงสร้างการก�ำกับดูแลซึ่งมีคณะกรรมการธนาคาร
เป็นผู้รับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้กบั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร ท�ำหน้าทีใ่ นการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัด
การความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารและบริษัทในเครือ และด�ำเนิน
การให้ มั่ น ใจว่ า การจั ด การกั บ ความเสี่ ย งได้ รั บ การด� ำ เนิ น
การโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้จัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการท�ำหน้าที่
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมโดยมีฝ่ายงานซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยง
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการกระท� ำ ที่ ไม่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ความเสี่ ย งด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความต่อเนือ่ งทาง
ธุรกิจและเหตุการณ์วิกฤต ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติด้านการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่
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หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ใน
การบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง
ธนาคารได้แต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ สนับสนุนการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิ
การไว้ในแต่ละหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
งานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ส่วนสายงานตรวจสอบท�ำหน้าที่
เป็น “แนวป้องกันชั้นที่สาม”

ธนาคารฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ออก
ใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
และบริการที่ธนาคารฯเสนอมีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและการควบคุมที่จ�ำเป็น
อย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่าวให้ด� ำเนินการภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารฯยอมรับได้

กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: ธนาคารได้พัฒนา
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร โดยก�ำ หนดให้ มี ก าร
ระบุ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการการวัดผล การติดตาม การรายงาน
การวิเคราะห์และควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าว
ครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการด�ำเนินงาน และการก�ำกับ ดูแล
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยมีรูปแบบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้วยหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับ
และสอดคล้องกับแนวทาง COSO

ธนาคารฯ ได้น�ำระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการ
ความเสี่ยงมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตาม และการบริหาร
จัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและจากวิธีการอื่น ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตามเวลาที่เหมาะสม

ธนาคารฯได้ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณาความ
เสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยก�ำหนดระดับดัง
กล่าวจากข้อมูลในอดีต ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดสูงเกินระดับที่ยอมรับได้นนั้ ธนาคารจะก�ำหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายมาตรฐานขั้นต�่ำ
และแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ Basel II เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ด้ ว ยตนเอง (RCSA) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญและการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง
เครื่ อ งมื อ การจั ด การความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร: การประเมิ น
ความเสี่ยง การควบคุมและการประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็น
กระบวนการที่ช่วยระบุความเสี่ยง การควบคุมที่ส�ำคัญและแผนการจัด
การความเสี่ยง ธนาคารยังได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญเพื่อ
เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กบั ผูบ้ ริหารในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการในเชิงรุก การรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั กิ ารเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและเก็บข้อมูลความเสียหาย ยังช่วยให้ผบู้ ริหาร
เข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ ารและจุดอ่อนในการควบคุมความเสีย่ ง รวมถึงภาพรวมของ
ความเสีย่ งทีม่ ใี นธนาคาร ธนาคารยังมีเครือ่ งมืออืน่ ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญได้แก่ กระบวนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการใหม่
การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง นโยบายบริหาร
ความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกและการให้บริการ ด้าน
สนับสนุนแก่บุคคลอื่นและแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและ
แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ธนาคารฯ ได้ก�ำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอกและการให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น
เพือ่ ก�ำหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารฯ ได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งก�ำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ภายใต้สายงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว
ประเมินระดับความพร้อม และประสานงานการพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
เพื่อเพิ่มระดับความพร้อมของธนาคาร

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการก�ำ หนดแผน
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุม เชิงกล
ยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภายในและ
ภายนอกองค์กร จากวิสัยทัศน์ของธนาคารที่จะก้าวเป็น “ธนาคาร
ไทยชั้นน�ำ มาตรฐานระดับโลก” มี “โครงสร้างองค์กรที่ยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง” ผ่านกลยุทธ์การใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็น ตัวน� ำ
(Deposit-Led Strategy) ธนาคารได้ จั ด ท� ำ แผนกลยุ ท ธ์ 5 ปี
ซึ่งก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�ำตลาด
ด้านเงินฝาก และจัดท�ำแผนธุรกิจปี 2553 ให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เริ่มจะฟื้นตัว

การจัดการความเสีย่ งด้านกลยุทธ์: ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ นอกจากนีย้ งั ได้จดั ให้มกี ารประชุมระหว่างผูบ้ ริหารและหน่วย
งานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และได้เริม่ พัฒนาระบบเตือนความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
เพือ่ รายงานให้ผบู้ ริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
เป็นรายไตรมาส ตลอดจนการจัดท�ำการประเมินผลตนเอง ในความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์เป็นรายปี ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ การจัดองค์กรและอัตราก�ำลัง การด�ำเนินโครงการต่างๆ
ตลอดจนกระบวนการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์หลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างสม�ำ่ เสมอ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุม
ธนาคาร และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

2 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
และผู้รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องก�ำหนดนโยบายการรับลูกค้า
การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้อง
ด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง เมือ่ เริม่ ท�ำธุรกรรมครัง้ แรก โดยต้อง
ตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด�ำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความ
สัมพันธ์กับลูกค้า และเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเป็น
เวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
3 เพิ่มบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13, 14, 16, 20, 20/1, 21,
22, 22/1, 35 หรือ 36 จากเดิมที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสน
บาท เป็นการปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ปัจจุบัน ส�ำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการจัดท�ำกฎกระทรวงและประกาศ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคารเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผล
กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ในปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎระเบียบและกฎหมาย โดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2552 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน
2552 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญ ดังนี้
1 ก�ำหนดผู้ประกอบอาชีพอีก 9 ประเภท มีหน้าที่ต้องรายงานการ
ท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินจ�ำนวนที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แก่ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) ได้แก่
• ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด�ำเนินการ การให้ค�ำแนะน�ำ หรือการ
เป็นที่ปรึกษาในการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย
เงินทุนที่มิใช่สถาบันการเงิน
• ผู้ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�ำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย
อัญมณีเพชรพลอย หรือทองค�ำที่เป็นนิติบุคคล
• ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นนิติบุคคล
• นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนิติบุคคล
• ผู้ค้าของเก่าที่เป็นนิติบุคคล
• ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน
• ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน
• ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
• ผู้ให้บริการรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
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รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร” ซึ่งได้จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อให้บุคลากรของธนาคารทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมการธนาคาร
ฝ่ายจัดการ และพนักงาน พึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลและติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ� หนดไว้ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การน�ำไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดเวลา
ในปี 2552 ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ที่จะพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากผล
ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (สถาบัน IOD) ในปี 2552 ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) โดย
ธนาคารได้มีการส่งเสริมและด�ำเนินการในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สรุปได้ดังนี้
1. การทบทวนปรับปรุงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของธนาคาร โดย
คณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของธนาคาร
ให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.การจั ด ให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งจรรยาบรรณกรรมการ โดยคณะ
กรรมการ ธนาคารได้บัญญัติ “จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร”
นอกเหนือจากจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมในระดับ
สูงเพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ สี ำ� หรับพนักงานของธนาคาร
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ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติทางด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจึงขอสรุป
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้อำ� นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพนื้ ฐานต่าง ๆ
ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
และการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่อย บุคคลธรรมดา รวมถึงสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม
กันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่ถูกต้องทันเวลา
ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี (31 ธันวาคม)
และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ในการประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้น�ำส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยอย่างน้อยที่สุดขั้นตอนต่างๆ
ต้องสอดคล้องกับข้อก� ำ หนดของทางการทั้งในเรื่องระยะเวลาและ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก� ำหนด
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียด นอกจากนี้
ธนาคารยังได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง โดยธนาคารได้จัดให้มีกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วน

ธนาคารมีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ทางการ
ที่เกี่ยวข้อง วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้มีการ
จั ด ส่ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ล่ วงหน้าตามเวลาที่เหมาะสมโดยมีข้อมูลเพียงพอ
ส�ำหรับการพิจารณาและตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงมติ
ในแต่ละวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ และในวัน
ประชุมธนาคารได้จัดให้มีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่าง
เหมาะสม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2552 ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี
2552 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7
ส�ำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ�ำนวน 1,612 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน
30,650,130,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.41 ของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม 10 คน โดยแนว
ปฏิบตั ใิ นการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารได้เป็นไปตามหลักการ ก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู ้ ถื อ หุ ้ นของธนาคารทุกรายจะได้รับข้อมูลรายละเอียดที่จ� ำเป็นและ
เพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดย
ธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดประกอบการประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และมีการจัดส่งเอกสารโดยธนาคาร
มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของธนาคาร เป็นผูด้ �ำเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา
สถานที่ประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน ในหนังสือ
เชิญประชุมมีการน�ำเสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทัง้ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีการระบุรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างชัดเจน
ว่าเป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา หรือเพือ่ ทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จ� ำเป็นเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นน�ำมาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีธ่ นาคารได้จดั
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

แนวปฏิบัติในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ด� ำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ธนาคารได้จัด
ให้มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจัด
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มา
ประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไป
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ราย รวมถึ ง ธนาคารได้ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ
จุดต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถอย่างเพียงพอ
ในการด� ำ เนินการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2552 ประธาน
กรรมการธนาคารท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม โดยมี
ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบ
ด้ ว ย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล และประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการ
นับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความ
สะดวกมากยิง่ ขึน้ ธนาคารได้จดั เจ้าหน้าที่ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ารแปลเป็นภาษา
อังกฤษระหว่างการประชุมเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการลิดรอนสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของธนาคาร เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่จ�ำกัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดำ� เนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยใน
วาระใดทีก่ รรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีสว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง โดย
เฉพาะวาระพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการซึ่ ง ต้ อ ง
ออกตามวาระประธานจะแจ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ นทราบ และกรรมการท่ า น
นั้ น จะไม่ ร ่ ว มประชุ ม ในวาระดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ธนาคารยั ง
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย ง ตลอดจนเปิ ด โอกาส
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซั ก ถามคณะกรรมการในทุ ก วาระอย่ า งเต็ ม ที่ ร วมทั้ ง
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ข้ อ เสนอแนะหรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น จากผู ้ ถื อ หุ ้ น โดย
ได้มีการชี้แจงข้อซักถามที่ส�ำคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะน�ำ
ข้ อ คิ ด เห็ นที่ เป็ น ประโยชน์ ไปพิ จ ารณาด�ำ เนินการต่ อ ไป ส� ำ หรั บ การ
ลงคะแนนและการนั บ คะแนนเสี ย ง ธนาคารได้ ด� ำเนิ น การ
เป็ น ไปอย่ า งเปิ ด เผยและโปร่ ง ใสโดยการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใน
ปี 2552 ธนาคารได้ เ ชิ ญ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจาก บริ ษั ท วี ร ะ
วงค์ , ชิ น วั ฒ น์ และเพี ย งพนอ จ� ำ กั ด ท� ำ หน้ า ที่ เป็ น พยานในการ
ตรวจนั บ คะแนนทุ ก ครั้ ง ในทุ ก วาระ ทั้ ง นี้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
ได้ บั น ทึ ก การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และการลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระอย่ า ง
ครบถ้ ว น รวมทั้ ง ได้ ร ะบุ ป ระเด็ น ซั ก ถามและข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ส� ำ คั ญ
อย่างถูกต้องครบถ้วน
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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แนวปฏิบัติภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ธนาคารได้นำ� รายงาน
การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ จ ะเสนอเพื่ อ รั บ รองในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ในครั้งต่อไป ส่งให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด และได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบด้วย
ในปี 2552 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประเมินคุณภาพการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (Annual General Meeting: AGM)
ประจ�ำปี 2552 โดยผลการประเมินของธนาคารทหารไทย ได้รบั ผลคะแนน
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้ให้ความส� ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่า
สิทธิของตนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทุกราย
จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งธนาคารได้มี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค ดังนี้
การให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุมแทน
โดยธนาคารได้จัดให้มีกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมเป็นบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน หรือผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนด้วยก็ได้เช่นกัน
การให้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
เป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึง่ หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการนับคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างเปิดเผยถูกต้อง โดยธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นมติพเิ ศษบางกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง
ธนาคารก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมธนาคารได้แจ้ง
ผลคะแนนการออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนน
การออกเสียงเป็นจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และจ�ำนวนบัตรเสีย รวมถึงธนาคารได้มีการบันทึกมติที่ประชุมตามผล
คะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ธนาคารได้ มี ว าระการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง
กรรมการธนาคาร โดยธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือก
ตั้ ง กรรมการที ล ะคน ซึ่ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กบุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเข้ามาท�ำหน้าทีก่ รรมการเพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ซึ่งท�ำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีวาระการน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปีด้วย
การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ ทั้ ง ของธนาคารและบริ ษั ท ในเครื อ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
รอบคอบ โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลรายการต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา ตลอดจน
ดู แ ลส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และไม่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด กฎเกณฑ์ ข องทางการที่ เ กี่ ย ว
กับความขัดแย้งของผลประโยชน์
ในการพิ จ ารณารายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์
หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการระหว่ า งกั นนั้น ธนาคาร
ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารด� ำ เนินการให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ท างการ
และมาตรฐานสากล โดยธนาคารเน้ น ให้ ก ารท� ำ รายการลั ก ษณะ
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารด�ำ เนินธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร
ซึ่ ง จะพิ จ ารณารายการเหล่ า นี้ เ สมื อ นเป็ นการท� ำ รายการที่ ก ระท� ำ
กั บ บุ ค คลภายนอก โดยผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในรายการใดจะไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในกระบวนการอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว และธนาคารจะมี ก ารเปิ ด
เผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารถือปฏิบัติอย่างจริงจังในการที่จะมิให้ธนาคาร กรรมการและ/
หรือพนักงานน�ำข้อมูลหรือความลับของลูกค้าไปใช้ในการท�ำธุรกิจแข่งขัน
กับลูกค้าของธนาคาร และธนาคารไม่สนับสนุนให้พนักงานกระท�ำการ
ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการหาประโยชน์
จากอ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ โดยธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/
ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคารส�ำหรับพนักงานธนาคาร และแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการซือ้ /ขายหลักทรัพย์ในบัญชี Watch List /Restricted
List และ Blackout Period ส�ำหรับพนักงานธนาคาร ทั้งนี้รวมถึง
กรรมการของธนาคารด้วยนอกจากนี้ ในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน ธนาคารได้กำ� หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทที่ างการก�ำหนดโดยครบถ้วนเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์รวมถึงรับทราบถึง
ข้อห้าม และบทลงโทษในการใช้ข้อมูลภายในธนาคารเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น และการน�ำข้อมูล ไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
ชนก่อนเวลาอันควร

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและหลักเกณฑ์
การพิจารณาของธนาคารอย่างชัดเจน รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลา
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอวาระประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลได้ เ ป็ น
การล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ  ม
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ผู้ลงทุน
หน่ ว ยงานราชการ สั ง คม และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า ง
เท่าเทียมกัน ธนาคารจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมอย่างระมัดระวัง ธนาคาร
มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่ให้ไวกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยหลัก
การแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างยุตธิ รรม
และเสมอภาค โดยมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาด้ า นการฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม
ความรู้และประสิทธิภาพในการท�ำงานให้แก่พนักงานและมีการก�ำหนด
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีขึ้นในองค์กรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างได้รับสิทธิอย่างเต็มที่
เป็นธรรม และเหมาะสม ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ : ธนาคารมีเป้าหมายทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการทีด่ ยี งิ่ ขึน้
และให้ มี ก ารเติ บ โตของผลตอบแทนที่ ต ่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น อั น เป็ นการ
เพิ่มมูลค่าของธนาคารแก่ผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น ทั้งในรูปการเพิ่มมูลค่าหุ้น
และการจ่ายเงินปันผลทีจ่ งู ใจ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
และข้อก�ำหนดของทางการอย่างครบถ้วนโปร่งใส

ลู ก ค้ า : ธนาคารมุ ่ ง เน้ นการให้ บ ริ ก ารโดยยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
แต่ละรายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
คูค่ า้ และเจ้าหนี:้ ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงกันอย่าง
เคร่งครัด โดยให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจในระยะยาวและยั่งยืนใน
ลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน
ผู้ลงทุน: ธนาคารได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตาม
เวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
หน่วยงานราชการ: ธนาคารมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และ/หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม: ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และมี
ความ ตัง้ ใจในการด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของ
สังคมในด้านต่างๆ รวมทัง้ มีการติดตามผลเพือ่ ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน: คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติ
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ดูแลวิธีปฏิบัติในการแจ้ง
เบาะแส (Whistleblower Procedure) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ของธนาคารสามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนในการ
กระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ
การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การยักยอก การทุจริต โดย
พนักงานหรือบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเสียหายทีเ่ ป็นได้ทงั้ ตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้โดยการแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.
tmbbank.com ซึ่งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนต่างๆ จะถูกส่งต่อให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว และจะมี
การแจ้งกลับให้ทราบถึงการด�ำเนินการของธนาคาร รวมถึงธนาคารจะ
เก็บชื่อและเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

พนัก งาน: ธนาคารมี ค วามมุ ่ ง มั่ นที่ จ ะให้ ก ารพั ฒ นาอบรมความรู ้
ความสามารถให้ แ ก่ พ นัก งานในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เล็งเห็นถึงการสร้างให้
มีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงจัดให้พนักงานมีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานโดยได้รบั ผลตอบแทนทีด่ แี ละเหมาะสมอันจะก่อให้
เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธนาคารได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเพียงพอต่อผูล้ งทุน
ในการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการธนาคารมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงาน
อธิบายถึงผลการด�ำเนินงานของธนาคารและเหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอดจนรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงานทางการเงินต่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป
และได้มกี ารเปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ�ำปี รวมถึงธนาคารยังได้
จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการ
เงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีด้วย
นอกจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ตาม
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดแล้ ว ธนาคารยั ง ได้ ให้ ค วามส�ำ คั ญ ในเรื่ อ งการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของธนาคารต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และ
สาธารณชนอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารได้ก�ำหนดให้ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations Department) สังกัดสายงาน
กลยุทธ์องค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างชัดเจน โดยมีนโยบายและเป้าหมาย
ที่จะมุ่งเน้นการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ของธนาคารให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์และบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ให้เกิดกับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในปี 2552 ที่ผ่านมา ธนาคารได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง ใน
โอกาสส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ
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จ�ำนวน
ครัง้

จ�ำนวน
บริษทั

จ�ำนวน
คน

การเข้าพบสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว
การประชุมทางโทรศัพท์
การประชุมนักลงทุน
และนักวิเคราะห์

53

50

98

10

8

10

3

98

104

รวม

66

156

212
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นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ส� ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.)
• กระทรวงพาณิชย์
• หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
• โทรทัศน์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
• การจัดประชุมและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร ทหารไทย (News
Release)
• บริการให้สอบถามข้อมูลทางอีเมล์และทางโทรศัพท์
ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ชั้น 28 ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-299-2519
โทรสาร 02-299-1211
Email address : ir@tmbbank.com
Website: http://www.tmbbank.com
ติดต่อ เลขานุการธนาคารและบริการผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 02-299-2769, 02-299-1406
โทรสาร 02-299-2758
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการของธนาคารมีจำ� นวน 12
คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน
กรรมการอิสระ 4 คน
ธนาคารได้กำ� หนดโครงสร้างของกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่ทำ� ให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือ
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ มีอำ� นาจโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด และเพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจ
ทีเ่ หมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดตามทีท่ างการก�ำหนดและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในปั จ จุ บั น
โดยธนาคารได้ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้มีความเข้มงวดกว่า
ทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด ทัง้ นี้ กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็น
ได้โดยอิสระเป็นกลางเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอเป็น
ประจ�ำทุกเดือน โดยมีการก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง นอกจากการประชุมตามปกติ
แล้วอาจจัดให้มกี ารประชุมวาระพิเศษขึน้ ตามความจ�ำเป็นวาระการประชุม
ก�ำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุมัติโดยประธานกรรมการ
เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าเพือ่ ให้กรรมการ
ได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการแต่ละท่าน
สามารถน�ำเสนอวาระเข้าประชุมได้ และใช้เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการพิจารณา
เรื่องต่างๆ รวมถึงกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็น
อิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลข้อคิด
เห็นและสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุม
ทั้ ง นี้ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ครั้ ง เลขานุ ก าร
คณะกรรมการธนาคารได้จัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรและได้มกี ารเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม ครัง้
ถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว เลขานุการคณะ
กรรมการธนาคารจะด�ำเนินการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบและสะดวกใน
การสืบค้นอ้างอิงพร้อมส�ำหรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนินงาน
ในนามของธนาคารหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึง
มี ห น้ า ที่ ในการสนั บ สนุน และดู แ ลงานของคณะกรรมการในด้ า นที่
เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best
Practice)
การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ธนาคารก�ำหนดกระบวนการแต่ง
ตั้ง กรรมการธนาคารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาและ
กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารต่อไป ทัง้ นี้ ผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ นอกจากจะต้องมีคณ
ุ
สมบัตติ ามข้อก�ำหนดของธนาคาร และของทางการ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติ
ส่วนตนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ มีความเป็นผู้น�ำ พร้อมด้วยวิสัย
ทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถน�ำธนาคารไปสู่การเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคารด้วย

ในกรณีตำ� แหน่งกรรมการธนาคารว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
ธนาคารจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งแทนโดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล โดยให้อยูใ่ นต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ อง กรรมการ
ที่ตนแทน
หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหากรรมการอิ ส ระ: ธนาคารตระหนัก ดี ว ่ า
กรรมการอิสระมีส่วนส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้างความเป็นอิสระให้กบั คณะกรรมการ
และดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของทางการ รวมทั้งหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะ
กรรมการธนาคารจึงได้ก�ำหนดแนวทางในการพิจารณาเลือกกรรมการ
อิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสม สามารถให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ รวมทัง้ มีความเทีย่ งธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยคณะกรรมการสรรหา ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
และบรรษัทภิบาล จะเป็นผูพ้ จิ ารณาในเบือ้ งต้นก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย
คุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามที่ธนาคารก� ำหนด และ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูง: ในการแต่งตั้งผู้บริหาร
ระดับสูงตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานขึน้ ไป คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะมีหน้าที่สรรหาและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายในธนาคารที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่ง และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
โดยกระบวนการเป็นไปตามข้อก�ำหนดและข้อบังคับของธนาคาร
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานลงมา ฝ่าย
จัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่บางต�ำแหน่งได้มีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไว้ชัดเจน
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะด�ำเนิน
การสรรหาเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบวาระ
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่
เหมาะสม มีความโปร่งใส และเพียงพอในการจูงใจและด�ำรงไว้ซงึ่ กรรมการ
และผู้บริหารที่มีความสามารถโดยค่าตอบแทนดังกล่าวธนาคารได้มีการ
พิจารณาจากประสบการณ์ ความช�ำนาญ ความรู้ความสามารถ
ความ ตั้งใจและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานประกอบกับผลงานหรือคุณ
ประโยชน์ที่กรรมการหรือผู้บริหารรายนัน้ ท�ำให้แก่ธนาคาร
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นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสามารถเทียบเคียงได้
อย่างเหมาะสมกับอัตราทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
และมีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจ� ำปีตามที่
ทางการก�ำหนด โดยหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนส�ำหรับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการธนาคาร แต่งตั้งขึ้นเพื่อ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ติ ด ตามการด� ำ เนินงาน
ของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดอันได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ก�ำหนดไว้ดังนี้
1.1 กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee
Fee) และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee)
1.2 กรรมการที่เป็นพนักงานธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของธนาคารและ ผล
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและ
ธนาคารได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม คณะกรรมการได้มีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบท�ำหน้าที่ในการสอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ
ระเบียบของธนาคาร และระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีสายงานตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการ
พิจารณา และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อม
ทั้งเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำด้วย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในส่วนของการก�ำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร
ของกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อก�ำหนดของทางการ โดยกรรมการและผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ
ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงิน มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
และรายงานการถือหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคาร ทัง้ ของตนเอง คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
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หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) รวมถึ ง รายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารซื้ อ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
จรรยาบรรณกรรมการ
กรรมการธนาคารเป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในฐานะเป็ น ผู ้ น� ำ ธนาคาร
ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนินธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยเป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
แนวนโยบายและชี้ น� ำ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในธนาคารให้ เป็ น ไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) คณะกรรมการธนาคารจึงได้บัญญัติ “จรรยาบรรณ
กรรมการธนาคาร” ซึ่ ง ครอบคลุ ม จริ ย ธรรมในระดั บ สู ง เพื่ อ เป็ น
แบบอย่างที่ดีส�ำหรับพนักงานของธนาคารทุกระดับ โดยมีหลักส�ำคัญ
ดังนี้
ความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรง: กรรมการจะต้ อ งปฏิ บั ติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรง ไม่แสวงหา ประโยชน์
ส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เล่นพวกเล่นพ้อง และไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรม หรือกิจการใดๆ ที่ตน
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
รวมถึงต้องสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ อัน
จะท�ำให้ธนาคารเกิดความเสียหาย
การรักษาความลับ: กรรมการจะต้ อ งรั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เป็ นความลั บ
ทางธุ ร กิ จ ของธนาคารและข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ไม่ ให้ รั่ ว ไหลไปยั ง บุ ค คลอื่ น
รวมทั้ ง ไม่ น� ำ ข้ อ มู ล ความลั บ ของธนาคารและลู ก ค้ า ไปแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา เว้น
แต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคารหรือเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งใน
ระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ของ
ธนาคารไปแล้วไม่เกิน 1 ปี
การเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์: กรรมการจะ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว และข้ อ มู ล ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตน
ตามกฎเกณฑ์ของทางการและของธนาคาร รวมถึงเปิดเผยข้อมูลใน
เรื่องที่เป็นหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้การด�ำเนินการใดๆ ระหว่างธนาคาร
กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคาร ต้ อ งอยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
(Arm’s Length Basis) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และธุ ร กรรมส่ ว นตั ว : กรรมการจะต้ อ งไม่
ประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของธนาคารไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์
ของบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
จ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะเดียวกันและ/
หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร
การตัดสินใจทางธุรกิจ: กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความ
สุจริต และกระท�ำการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Loyalty and
Duty of Care) ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจ
หรือลงมติบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอมีความสมเหตุสมผล ในระดับที่
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารพึงมี
จรรยาบรรณพนักงานและจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
ซึ่ ง นอกเหนื อ จากการที่ ธ นาคารก�ำ หนดให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการของธนาคารแล้ว คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มจี รรยาบรรณ
พนักงาน (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปรับปรุง
ครั้งล่าสุดในปี 2550 โดยน�ำมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่และก�ำหนดแนว
ทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่ ง ครั ด และต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เนื้ อ หาหลั ก ๆ ในจรรยาบรรณได้
ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย อาทิ ความซื่อสัตย์
การรักษาความลับ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ การใช้ต�ำแหน่ง
หน้าที่ในทางมิชอบ การประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้
ธ น า ค า ร ได ้ ยึ ด ห ลั ก ก า ร ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อ ย ่ า ง ต ร ง ไป ต ร ง ม า
อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานของทางการและของธนาคารเอง เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
การพัฒนากรรมการ
ธนาคารมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการเข้ า รั บ การอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักสูตรการเป็นกรรมการ
บริ ษั ท ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
เช่ น หลั ก สู ต ร Directors Certi fi cation Program (DCP)
และหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) เป็นต้น
ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ธนาคารยังได้จัด
เตรียมเอกสารคูม่ อื กรรมการ ซึง่ มีเนือ้ หาต่างๆ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้กรรมการ
ใหม่ได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของทางการ
และในส่วนของธนาคารเอง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงสรุปแนะน�ำ
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้น เสมือนการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียด
เอกสารหลักอันได้แก่

คูม่ อื กรรมการ: ซึง่ รวบรวมเนือ้ หาส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
กรรมการธนาคารและอื่นๆ
คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น: ซึ่ ง มี เนื้ อ หาที่ ส� ำ คั ญ ๆ ได้ แ ก่
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการรักษาสิทธิและการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารอื่ น ๆ: ได้ แ ก่ หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ บั ง คั บ รายงาน
ประจ�ำปี นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารและจรรยาบรรณ
ของกรรมการ รวมทั้ ง คู ่ มื อ กรรมการสถาบั นการเงิ น และหนัง สื อ /
ประกาศของทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ได้ ป ระมวลหลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก� ำ หนดโดยหน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลธนาคาร ได้ แ ก่
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
และการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคาร (Self-Assessment) เป็นประจ�ำ ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการที่ ผ ่ า นมา รวมถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ
ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ ประกอบด้ ว ย
1. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
(Board of Directors)
2. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ (Committees) ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสรรหา
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลและคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง
ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะประเมินโดยกรรมการทุกท่าน และ
กรรมการธนาคารทีไ่ ปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ก็จะมีการประเมินแยกเป็นรายคณะ รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการแต่ละ
คณะก็จะร่วมในการประเมินด้วย
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โครงสร้างการจัดการของธนาคาร

1.ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
โครงสร้างการจัดการของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสิน
เชื่อ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ และศึกษากลั่นกรองงานที่ส�ำคัญเพื่อน�ำเสนอ
ความเห็นต่อ คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการแต่ละคณะมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
และกรรมการอิสระซึง่ มีความเป็นอิสระอย่างเต็มทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ ยังเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจของการก�ำกับดูแลกับ
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอีกด้วย
คณะกรรมการธนาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางเสาวนีย์ กมลบุตร*
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
นายวิจติ ร สุพนิ จิ
นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์**
นายกฤษฎา อุทยานิน***
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
นายธารา ธีรธนากร**
นายวอน นิเจล ริกเตอร์
นายอมร อัศวานันท์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ****

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

หมายเหตุ :
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552
** เป็นกรรมการธนาคารตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2552
*** เป็นกรรมการธนาคารตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552
**** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนธนาคาร
นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการสอง
คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของธนาคาร
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ด้านนโยบาย
1. ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร รวม
ทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน แผน
ธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
2. แต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึง่ เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด�ำเนิน
กิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ
ตลอดจนองค์ประกอบ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
ส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการ แต่งตั้งขึ้น
4. พิจารณาทบทวนหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคารให้
มีความเหมาะสมและเป็นที่รับรู้ของผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาแผนการเพิ่มทุน
ด้านการบริหารงาน
1. ก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
นโยบาย และภารกิจที่คณะกรรมการก�ำหนดให้ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ที่แข่งขันได้ดี ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารมีการก�ำหนดนโยบาย กระบวนการ
และการควบคุมด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย
ทบทวนและอนุมัตินโยบายของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ การปฏิบัติจริงอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การตลาด การ
ลงทุน การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย การบริหาร สินทรัพย์และ
หนี้ สิ น รวมถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งความเสี่ ย งของอั ต รา
ดอกเบี้ย และด้านอื่นๆ ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. พิจารณาอนุมัติการมอบอ�ำนาจซึ่งผูกพันธนาคารกับบุคคลที่สาม
รวมถึงการให้บุคคลที่สามปฏิบัติงานแทนธนาคาร
4. ดูแลให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร รายงานเรื่องที่สำ� คัญ
ของธนาคารต่อคณะกรรมการอย่างทันเวลาและเหมาะสม
5. ติดตามผลรายงานการประชุมและตรวจสอบผลการด� ำเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ
6. มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการคณะย่อยต่างๆ มีอ�ำนาจอนุมัติการ
ท�ำธุรกรรมในระดับที่แตกต่างกัน เช่นการก�ำหนดวงเงินและอ�ำนาจ
อนุมัติ โดยคณะกรรมการธนาคารมีการมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการ
คณะย่อยต่างๆ มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการตามวงเงิน
และอ�ำนาจอนุมัติที่ได้ก�ำหนดไว้
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
1. ก�ำกับดูแลให้การบริหารธนาคารมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. ตรวจสอบรายงานการบริหาร และรายงานทางบัญชีเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส

3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ธนาคารปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบาย
ของทางการและของธนาคาร เช่น เรื่องระดับเงินทุนที่เหมาะสม โดยจัด
ให้มีการตรวจสอบเป็นประจ�ำแต่ละเดือน
4. ด�ำเนินการให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบที่เพียงพอ รวมทั้งการแต่งตั้งดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
5.จั ด ให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
ด้านการพนักงาน
1. พิ จ ารณาอนุ มั ติ การจ้ า ง การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ถอดถอน
ก� ำ หนดผลตอบแทน ก� ำ หนดโทษทางวิ นั ย เลิ ก จ้ า ง การลาออก
ของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้ ง ข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านต่างๆ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปีละสองครั้ง
ทั้ ง นี้ การมอบหมายอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการธนาคารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบ
อ�ำนาจ ช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงาน อื่น
ที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทย่อยของธนาคาร ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่ เป็ น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว้
2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการของธนาคาร
องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารจะมีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ หมวดที่ 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระ
ส�ำคัญได้ดังนี้
1. ธนาคารมี ก รรมการคณะหนึ่ง เพื่ อ ด� ำ เนินกิ จ การของธนาคาร
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยเก้าคน และไม่มากกว่ายี่สิบสอง
คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารจะก�ำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. กรรมการนัน้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ตามแต่ที่ประชุม
จะเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ง
นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้า
จ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ� ำ นวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ง ในสาม กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนธนาคาร ถ้ามิได้ท�ำ
ความตกลงไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้วให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อๆ
ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อธนาคาร
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงธนาคาร
5. ถ้าต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม คณะ
กรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ� ำนวนกรรมการที่
เหลืออยู่
3. วิธีการคัดเลือกกรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนัก ดี ว ่ า กรรมการอิ ส ระมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยการเสริมสร้างความ
เป็นอิสระให้กับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของทางการรวมทั้ ง หลั ก การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีแนวทางในการเลือกสรร
กรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมและให้ความเห็นที่เป็นอิสระ สามารถให้ความ
เห็ นที่ เป็ น อิ ส ระ และมี ค วามเที่ ย งธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน โดยคณะ
กรรมการสรรหา ก�ำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา
ในเบื้องต้นก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารต่อไป
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กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถท�ำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการอิสระของธนาคารประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที่มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์เหมาะสม มีความเห็นเป็นอิสระและมีความเที่ยงธรรม
ในการปฏิบัติงาน ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการ
อิสระเป็นไปตามนิยามที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร เป็นดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ ป รึ ก ษาที่ ได้ เงิ น เดื อ นประจ�ำ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของธนาคาร
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม
ของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

88

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทาง
การค้ า ที่ ก ระท� ำ เป็ น ปกติ เพื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่าย
หนึง่ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้ง
แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณ
ภาระหนีด้ ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึ้นในระหว่างหนึง่ ปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของธนาคาร
และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของ
ส� ำ นัก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของ
ธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของธนาคาร
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ นการแข่ ง ขั น
ทีม่ นี ยั กับ กิจการของธนาคาร หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวน
หุ ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยว
กับการด�ำเนินงานของธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส *
นายวอน นิเจล ริกเตอร์
นายกฤษฎา อุทยานิน
นายอมร อัศวานันท์
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ **

หมายเหตุ : *ประธานคณะกรรมการบริหาร **ผู้บริหารธนาคาร
โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็นโดย
ค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ของธนาคารก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร และติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอให้เป็นไปตามที่กำ� หนด
2. ติดตามและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับระดับของ
เงินกองทุน รวมถึงการปรับปรุงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
ของธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติการลงทุน นอกเหนือจากธุรกรรมปกติของธนาคาร
ค่าใช้จ่าย การร่วมทุน และบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่นอก
เหนือจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
4. ดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร รวมถึงวิเคราะห์
และสรุปสถานการณ์ เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการธนาคาร
ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสร้างองค์กร
และบุคลากรตามอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
5. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ้างงาน และการแต่งตัง้ การโยกย้าย การถอดถอน
การก�ำหนดผลตอบแทน การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง และการ
ลาออกของผู้บริหารในระดับที่กำ� หนด
6. ติ ด ตามผลการด� ำ เนินงานของคณะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
และรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ยังให้ค�ำปรึกษา
กับกลุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหารส�ำหรับประเด็นเร่งด่วนหรือส�ำคัญ
รวมทั้งดูแลและกลั่นกรองในการที่ฝ่ายจัดการยกประเด็นที่ส�ำคัญเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารให้ครบถ้วน ทันเวลา และเหมาะสม
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้
คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ าม
ไว้ในประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับธนาคาร
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยยกเว้ น เป็ นการอนุ มั ติ ร ายการที่ เป็ น ไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ทที่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ไิ ว้

คณะกรรมการสินเชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายกฤษฎา อุทยานิน *
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
นายอมร อัศวานันท์
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ **
นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส์ **

หมายเหตุ : * ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ **ผู้บริหารธนาคาร
โดยปกติคณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็น
โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

ขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนอันเป็นธุรกรรมปกติของธนาคาร และ
การปรับโครงสร้างหนีท้ ี่นอกเหนือจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาทบทวนรายการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่
4. ก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์และพัฒนาด้านสินเชื่อให้เป็นไปตาม เป้า
หมายของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ
ธนาคาร
5. ทบทวนสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.

นายวิจติ ร สุพนิ จิ *
นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

หมายเหตุ : * ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่
จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจ
สอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ เพียง
พอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ เกีย่ ว
กับการตรวจสอบภายใน
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

89

3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วย
งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้า
ร่วมประชุมด้วยเป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างหรือการท�ำข้อตกลงกับผู้สอบ
บัญชีในภารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
(audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดัง
ต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของธนาคาร
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน
ของธนาคาร
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
(ฉ) จ� ำ นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะ
กรรมการธนาคาร

90

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็ น สมควร ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ มี ข ้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ
การกระท�ำดังต่อไปนี้
(ก) ผลประโยชน์ทับซ้อน
(ข) กรณี ทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ บ่ ง ชี้ ว ่ า อาจมี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ บกพร่ อ ง
ที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อก�ำหนดของ ทางการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หากคณะกรรมการธนาคารหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น
การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท�ำดังกล่าว
ไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี และรายงานต่ อ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการด�ำเนินการแก้ไขของ
ฝ่ า ยจั ด การตามรายงานผลการตรวจสอบและการสั่ ง การของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของ
บริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ธนาคาร ก�ำหนดขึ้น เพื่อให้บริษัทในเครือถือปฏิบัติ รวมทั้งที่เกี่ยวกับ
การ ควบคุมภายในและการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1.
2.
3.
4.

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ *
นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
นายกฤษฎา อุทยานิน
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

หมายเหตุ :
* ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
โดยปกติคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุม
ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�ำเป็นโดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ด้านสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหากรรมการ ของธนาคาร
และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูง และกรรมการในกิจการทีธ่ นาคาร
ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ รวมถึงจ�ำนวน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมตั ิ
4. ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ธนาคาร
5. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญ กับการเพิม่ มูลค่าของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession Plan)
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของ
ธนาคาร และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ทีธ่ นาคารจัดตัง้ ขึน้ ผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงาน เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ก�ำหนด ติดตาม และสือ่ สารแนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน
และภายนอกธนาคารได้รบั ทราบ
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ขอ้ พึงปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญของธนาคาร ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงการเสนอแนะข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
4. ติดตามแนวทางการปฏิบตั ขิ องหน่วยราชการและทีเ่ ป็นสากลเกีย่ วกับ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำมาทบทวนและใช้ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
กับธนาคาร
5. ก�ำกับดูแลให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี ผี ลในทางปฏิบตั ใิ ห้มคี วาม
ต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร
6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคาร พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล*
นายธารา ธีรธนากร
นายอมร อัศวานันท์
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ **
นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส์**

หมายเหตุ :
* ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง **ผู้บริหารธนาคาร
โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่
จ�ำเป็นโดยค�ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. อนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
2. อนุมัตินโยบาย กรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารความ
เสี่ยง (risk governance matters) ซึ่งทางการก�ำหนดให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมตั ริ ะดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้โดยรวม (risk appetite) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง
(risk concentration)
4. อนุมัติการจัดสรรวงเงินด้านความเสี่ยงตามที่กำ� หนดไว้ในนโยบาย
และกรอบการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนและก�ำกับดูแลความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของธนาคาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของธนาคารในการปฏิบัติ
การตามแนวทางของโครงการ Basel II
6. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กรรมการ และภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งคณะต่างๆ
ในระดับของฝ่ายจัดการ
7. รายงานผลการบริหาร ประเด็นและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการต่างๆ และคณะท�ำงานอื่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คณะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ
คณะนโยบายบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
คณะพิจารณาสินเชือ่
คณะพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจ และคณะพิจารณาสินเชือ่ เพือ่
ธุรกิจรายย่อย
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ผิ ลการประเมินราคา
คณะพัฒนาสินทรัพย์ธรุ กิจ
คณะพัฒนาสินทรัพย์รายย่อย
คณะท�ำงานพิจารณาราคาซือ้ ทรัพย์สนิ
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
คณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ธนาคารให้บรรลุเป้าหมาย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เป็นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ อยูใ่ นระดับ
ที่เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะ
ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้ง
เพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนที่ก�ำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะรวมอยู่ภายใน
จ�ำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการก�ำหนดไว้อย่างอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยมี ค ณะกรรมการสรรหา ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล
ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี
โดยได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
• เงินประจ�ำต�ำแหน่ง (Retaining Fee) กรรมการที่ดำ� รง ต�ำแหน่งจะ
ได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่งเพียงต�ำแหน่งเดียว
• ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) กรรมการจะได้รับค่าตอบ
แทนกรรมการส�ำหรับทุกคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) กรรมการจะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

92

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2552 กรรมการรวม 15 คน ได้รบั
ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และในฐานะกรรมการใน
คณะกรรมการ ชุดย่อยอืน่ ๆ เป็นจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 21,660,200 บาท
หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2552 ได้
อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ให้เท่ากับอัตราค่า ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ไม่มี
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู้บริหารจ�ำนวน
46 คนของธนาคารได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 227.24
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และผลตอบแทนอืน่ ๆ (ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
เทียบเท่ากับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความ
รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตามประกาศ กลต.)
นอกจากนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ธนาคารได้ออกและเสนอขาย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของธนาคารทหารไทย (“ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ”) ให้แก่พนักงานภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่
พนักงาน จ�ำนวน 68,158,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท โดย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธินมี้ อี ายุ 5 ปี นับจากวันทีอ่ อกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.051
หุ้น และราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.480 บาท (ตามที่ได้มีการปรับสิทธิใน
ปี 2549) ซึ่งผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
ธนาคารได้ภายหลังจากที่ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี โดยใช้
สิทธิ ได้ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม
ใน แต่ละปีตลอดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่
31 กรกฎาคม 2551 และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายคือวันที่ 31 มกราคม 2554
โดยผู้บริหารของธนาคารได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิคิดเป็น
ร้อยละ 0.26 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย

ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1. เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ประธาน
- คณะกรรมการธนาคาร
1,800,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการบริหาร
1,440,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสินเชือ่
696,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
696,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 696,000 บาทต่อปี
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
696,000 บาทต่อปี
กรรมการ
- คณะกรรมการธนาคาร
384,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการบริหาร
422,400 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสินเชือ่
374,400 บาทต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
374,400 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 374,400 บาทต่อปี
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
374,400 บาทต่อปี
2. ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธาน
- คณะกรรมการธนาคาร
1,800,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการบริหาร
1,440,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสินเชือ่
696,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
696,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 696,000 บาทต่อปี
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
696,000 บาทต่อปี
กรรมการ
- คณะกรรมการธนาคาร
384,000 บาทต่อปี
- คณะกรรมการบริหาร
422,400 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสินเชือ่
374,400 บาทต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
374,400 บาทต่อปี
- คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 374,400 บาทต่อปี
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
374,400 บาทต่อปี
3. ค่าเบีย้ ประชุม
ประธาน
- คณะกรรมการธนาคาร
40,000 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการบริหาร
40,000 บาทต่อครัง้
32,400 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการสินเชือ่
32,400 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 32,400 บาทต่อครัง้
และบรรษัทภิบาล
32,400 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
- คณะกรรมการธนาคาร
30,000 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการบริหาร
31,200 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการสินเชือ่
24,600 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
24,600 บาทต่อครัง้
- คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน 24,600 บาทต่อครัง้
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
24,600 บาทต่อครัง้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การลงทุน

1. รายการระหว่างกัน
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ รายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการะหว่างกันของธนาคารใน
ปี 2552 มีความเห็นว่า การเข้าท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์มีความสมเหตุสมผล และโดยส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ธนาคารได้ก� ำหนดนโยบายและทิศทางการด� ำเนินงานของธนาคาร
โดยให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้า
และธนาคารได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่า
ตอบแทนและบรรษัทภิบาลท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้
สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของธนาคารและรายการ
ระหว่างกัน สายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่
11 กุมภาพันธ์ 2553 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วม
ประชุมด้วยทุกท่าน ได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารซึ่งน�ำเสนอโดยเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบ ใน
การประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารตามองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กร
และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคาร และได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อม
ของระบบการควบคุ ม ภายในโดยฝ่ า ยบริ ห าร นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน�ำให้ฝ่ายบริหารแก้ไขการด�ำเนินงาน
ตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบ
หน้า ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
คณะ กรรมการธนาคารคงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพและรัดกุมยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ธนาคารอยู่
ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเชือ่ และการก�ำกับ
ดูแลให้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดรวมถึงการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ตามข้อแนะน�ำของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: รายละเอียดของรายการระหว่างกันปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34 ของรายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

2. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการท�ำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนด
ของทางการ ธนาคารจึงได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือ
ความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส และได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติในการท�ำรายการกับบุคคล
ผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกันเพื่อขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยในการพิจารณาท�ำรายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะด�ำเนินการด้วยหลักความเสมอ
ภาคและยุตธิ รรม ธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายด้านราคาและเงือ่ นไขต่างๆ
ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับการท�ำธุรกรรมกับลูกค้าทัว่ ไป รวมทัง้ ก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วน
ร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ� นวนเงินรวม
10,000,000 บาท
• ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 1,108,000 บาท

การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรือผู้บริหาร
ระดับสูงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการพิจารณาถึงฐานะและ
ผลการด�ำเนินงานหรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ต้องมี
เงื่อนไข และราคาเหมือนลูกค้าทั่วไป
มีการควบคุมปริมาณการให้สินเชื่อหรือลงทุนมิให้มีปริมาณเกินสมควร
และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารด้วยมติเอกฉันท์
โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวต้องเป็นไปตาม หลัก
เกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้กำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา ทบทวน
และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายการระหว่างกันอย่างครบ
ถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีก�ำหนด
การให้บคุ คลซึง่ อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษทั
ย่อย หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธนาคารไม่ มี น โยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นแทนธนาคาร
เว้นแต่มีความจ�ำเป็นต้องถือหุ้นไว้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ธนาคารและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ การ
ตรวจสอบพิเศษ รายงานสรุปก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินกิจการแลก
เปลีย่ นตราสารและเงินตราต่างประเทศ ตรวจสอบการให้บริการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่
• ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ซึง่ จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลง
ที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ� ำนวนเงินรวม
1,400,000 บาท
3. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นจ�ำเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารทหารไทยหรือบริษทั ย่อยของธนาคาร
ทหารไทย มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคาร ทีม่ จี ำ� นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จ�ำนวน 1 คดี โดยรายละเอียด
ของคดีสรุปได้ดังนี้
คดี พิ พ าทระหว่ า งห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด หลวงบ� ำ รุ ง กั บ ธนาคาร
ทหารไทย: เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2543 ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดหลวงบ�ำรุง (“หจก.
หลวงบ�ำรุง”) ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มที นุ
จดทะเบียนจ�ำนวน 5 ล้านบาท เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ
จ�ำกัด (มหาชน) (ซึง่ ปัจจุบนั ได้รวมกิจการกับธนาคารทหารไทย แล้วสิทธิ
และหน้าทีท่ งั้ หมดจึงเป็นของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจ�ำเลยที่ 1 กับ
กรรมการรวม 16 คน ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหาผิดสัญญาค�ำ้ ประกัน
ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย โดยมีทนุ ทรัพย์ฟอ้ งจ�ำนวนประมาณ 140,261
ล้านบาท ซึง่ ศาลได้รบั ฟ้องเฉพาะ ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ เท่านัน้ ส่วน
กรรมการทัง้ หมดศาลไม่รบั ฟ้อง

ข้ อ พิ พ าทในคดี นี้ สื บ เนื่ อ งจาก หจก.หลวงบ� ำ รุ ง ได้ ฟ ้ อ งว่ า หจก.
หลวงบ�ำรุง ได้ติดต่อและตกลงกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”) เพื่อขอซื้อน�้ำมัน ไปจ�ำหน่าย ซึ่ง
ธนาคารดี บี เ อส ไทยทนุ สาขาลาดพร้าว โดยนางภาณี บุนนาค
(นางภาณี) ได้ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ
เพือ่ ให้ หจก.หลวงบ�ำรุง น�ำไปค�ำ้ ประกันการซือ้ ขายน�ำ้ มันกับ บมจ.บางจากฯ
ภายในวงเงิน 200 ล้านบาท แต่ตอ่ มา บมจ.บางจากฯ แจ้งต่อ หจก.
หลวงบ�ำรุง ว่าไม่สามารถเปิดบัญชีการค้าเพือ่ ซือ้ ขายน�ำ้ มันกับ หจก.หลวง
บ�ำรุงได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสือค�้ำประกันแล้วปรากฏว่า
ธนาคารดี บี เ อส ไทยทนุ มิ ได้ เป็ น ผู ้ อ อกหนัง สื อ ค�้ ำ ประกั น ต่ อ มา
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสือค�้ำประกันคืน
เพื่อน�ำไปด�ำเนินคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
ทั้งนี้ หจก.หลวงบ�ำรุง จึงเห็นว่าการที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธ
ว่ามิได้เป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกันถือว่าเป็นผู้ผิดนัดและผิดสัญญากับ
หจก.หลวงบ�ำรุง ท�ำให้ หจก.หลวงบ�ำรุงเสียหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ให้การต่อสู้คดีว่าหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวเป็น
เอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบ�ำรุง ให้นางภาณี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ท�ำขึ้น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไม่
ได้ มอบอ�ำนาจให้นางภาณี ออกหนังสือค�ำ้ ประกันดังกล่าวแต่อย่างใด
อี ก ทั้ ง ในคดี ที่ ธ นาคารดี บี เ อส ไทยทนุ ร่ ว มกั บ พนั ก งานอั ย การ
เป็น โจทก์ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานั้น คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุด
โดยศาลพิ พ ากษาว่ า หนัง สื อ ค�้ ำ ประกั นดั ง กล่ า วเป็ น เอกสารปลอม
ดังนัน้ การที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บางจากฯ ว่า
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุมิได้เป็นผู้ออกหนังสือ ค�้ ำประกัน จึงไม่ได้
เป็นการผิดสัญญาและมิได้ท�ำให้ หจก.หลวงบ�ำรุง เสียหายแต่อย่างใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีค�ำพิพากษาเป็น
คดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 ว่าหนังสือค�้ำประกันฉบับที่ หจก.
หลวงบ�ำรุง น�ำมาฟ้องร้องเป็นหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยนางภาณี
โดยการท� ำ ปลอมขึ้ น ธนาคารดี บี เ อส ไทยทนุ มิ ได้ ม อบอ� ำ นาจให้
นางภาณีกระท�ำการออกหนังสือค�้ำประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจน คดี
อาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับพนักงานอัยการเป็นโจทก์
ฟ้องนางภาณีเป็นคดีอาญานัน้ คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาล
พิพากษาว่าหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ธนาคาร ดีบี
เอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสือค�้ำประกันตามฟ้องให้แก่หจก.หลวงบ�ำรุง
ดังนัน้ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ต้องรับผิดตาม หนังสือค�้ำประกัน
ต่อ หจก.หลวงบ�ำรุง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึง พิพากษายกฟ้อง

ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2548 หจก.หลวงบ� ำ รุ ง ได้ ยื่ น
อุทธรณ์ค�ำพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548
ธนาคารได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์
อนึง่ ฝ่ายบริหารของธนาคารเห็นว่าการยืน่ อุทธรณ์ดงั กล่าวของโจทก์
ไม่ มี เหตุ ผ ลสนั บ สนุน เพี ย งพอและเป็ น ไปได้ ย ากที่ หจก.หลวงบ�ำ รุ ง
จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าธนาคารจะไม่มีความรับผิดใดๆ ใน
กรณีนี้
ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์
นอกจากคดีดงั กล่าวข้างต้น ธนาคารทหารไทยมีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
จ�ำนวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธนาคารมีฐานะเป็นโจทก์ ซึ่งธนาคารเห็นว่า
ควรแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้
คดีพิพาทระหว่างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (“บสท.”): เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารได้ยื่นฟ้องบรรษัท
บริหาร สินทรัพย์ไทย (“บสท.”) และกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) เป็นจ�ำเลยที่ 1 และจ�ำเลยที่ 2 ตามล�ำดับ
ต่อศาลแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ตั๋วเงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพย์
ที่ฟ้องร้อง จ�ำนวนประมาณ 7,196 ล้านบาท
ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์
กับ บสท. ต่อมาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ทั้ ง หมดภายใต้ สั ญ ญาดั ง กล่ า วจึ ง เป็ นของธนาคาร
ทหารไทย
ต่อมา บสท. ได้มีหนังสือเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีการจ�ำน�ำเป็นประกัน
เนือ่ งจากหลักประกันทีม่ เี ครือ่ งจักร และ/หรือสินทรัพย์อนื่ ทีไ่ ด้มกี ารจ�ำน�ำ
เป็นประกันนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายโดยมิได้รับความยินยอมจาก
ธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีหนังสือโต้แย้งการที่ บสท. จะด�ำเนินการปรับ
ลดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2549 บสท. ได้แจ้งให้ธนาคารจัดส่งตัว๋ สัญญาใช้เงินจ�ำนวน
3 ฉบับ เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 6,525 ล้านบาท ให้แก่บสท.
เนื่องจากบสท. ประสงค์จะปรับจ�ำนวนเงินและไถ่ถอนโดยการช�ำระหนี้
บางส่วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับ
ใหม่ซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารได้จัด
ส่งตั๋วสัญญาให้เงินดังกล่าวให้แก่ บสท. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า บสท.
กลับปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา กล่าวคือ บสท. ไม่ยอมออกและส่งมอบตัว๋ สัญญา
ใช้เงินฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัลให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นการ
ใช้ หนีจ้ ำ� นวนประมาณ 520 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารและปฏิเสธการช�ำระ
หนี้บางส่วน พร้อมกับแจ้งยกเลิกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหนึง่ ซึ่ง บสท.
ได้ อ อกตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ นดั ง กล่ า วเพื่ อ ช� ำ ระราคาส� ำ หรั บ การรั บ โอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพบางส่วน โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้อง บสท. และกองทุนฟื้น
ฟูฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีค�ำพิพากษา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใชัเงินจ�ำนวนประมาณ 4,432 ล้านบาท มี
ก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และช�ำระดอกเบีย้ ณ
วันท�ำการสุดท้ายของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบ
ให้ธนาคารในฐานะผูร้ บั เงิน หากไม่ด�ำเนินการให้ บสท. และกองทุนฟืน้ ฟูฯ
ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
2. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวนประมาณ 2,027 ล้านบาท มี
ก�ำหนดวันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และช�ำระดอกเบี้ย
ณ วันท�ำการสุดท้ายของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่ง
มอบให้ธนาคาร ในฐานะผู้รับเงิน หากไม่ดำ� เนินการให้ บสท. และกองทุน
ฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วัน ฟ้องเป็นต้นไป
3. ให้ บสท. ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจ�ำนวนประมาณ 12 ล้านบาท มีกำ� หนด
วันถึงก�ำหนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และช�ำระดอกเบี้ย ณ วัน
ท�ำการสุดท้ายของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อาวัล และส่งมอบ
ให้ธนาคารในฐานะผูร้ บั เงิน หากไม่ด�ำเนินการให้ บสท. และกองทุนฟืน้ ฟูฯ
ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวนประมาณ 520
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค�ำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ย
จนถึงวันทีย่ นื่ ฟ้องคดีเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ
535 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
ปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ทั้งนี้ หากใน
ทางกลั บ กั น ธนาคารเป็ น ฝ่ า ยแพ้ ค ดี ธนาคารจะถู ก ปรั บ ลดราคา
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 4,341 ล้านบาท
ซึ่งธนาคารได้บันทึกประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งจ�ำนวนแล้ว
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4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะ
ของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมาย รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
และการจัดสรรเงินส�ำรองต่าง ๆ ของธนาคารด้วย นอกจากนี้ การจ่าย
เงินปันผลของธนาคารยังคงต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองของสถาบัน
การเงิน ซึ่งก�ำหนดว่า ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสิน
ทรัพย์ทเี่ สียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์ และ
ภาระผูกพันทีอ่ าจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทัง้ จ�ำนวน สถาบันการเงิน
จะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเรือ่ ง ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการบันทึกบัญชีของ
สถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ก�ำหนดว่าสถาบัน
การเงินไม่ควรน�ำก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง หรือไม่มกี ระแสเงินสดรับจริงมา
ใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น ก�ำไรทีเ่ กิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
(Mark to Market) และก�ำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ทางการเงิน เป็นต้น และสถาบันการเงินไม่ควรน�ำก�ำไรทีเ่ กิดจากการขาย
ทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลท�ำให้สถาบันการเงินมีก�ำไรสูง
กว่าหรือขาดทุนต�ำ่ กว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น ก�ำไรทีเ่ กิด
จากการขายทรัพย์สนิ รอการขายของสถาบันการเงินทีม่ เี งือ่ นไขให้สถาบัน
การเงินสามารถซือ้ คืนหรือมีสทิ ธิซอื้ คืนทรัพย์สนิ นัน้ ได้ในอนาคต เป็นต้น
ปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีขาดทุนสะสมและ
ส่วนต�ำ่ กว่ามูลค่าหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่มจ่ายเงินปันผลได้เมื่อธนาคาร
สามารถล้างขาดทุนสะสมและส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งเป็น
ไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด และหลักเกณฑ์ทางการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ของบริษัทนั้น เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ
ธนาคารไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลไว้ โดยการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงาน
ธุรกิจของแต่ละบริษัทและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายใน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหุน้ ธนาคารจึงได้กำ� หนดให้งานงบการเงิน
ฝ่ายงบการเงิน เป็นหน่วยงานเดียวทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการน�ำส่งงบการเงินและ
รายงานทางการเงินต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามล�ำดับ ทัง้ นี้ เพือ่
ให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของธนาคารจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ก่อนเวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อให้การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของธนาคาร
เป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นไปตามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
การรับรู้ข้อมูลภายใน (Confidential and Insider Information)
การใช้ขอ้ มูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (Chinese wall) และการซือ้ /ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน (Insider Trading and Personal Account
Dealing) เพื่อให้การเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคาร เพื่อก�ำกับดูแลการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อป้อง
กั น มิ ให้ พ นัก งานซึ่ ง อยู ่ ในต� ำ แหน่ ง หรื อ ฐานะที่ มี โอกาสล่ ว งรู ้ ข ้ อ มู ล
ภายในของธนาคารแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองและ
หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยก�ำหนดให้พนักงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายใน
เป็นประจ�ำ หรือบุคคลที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในเพียงบางโอกาส ห้าม
ซื้อขายหลักทรัพย์ธนาคารในช่วงเวลาที่กำ� หนด (Black-out period)
ทั้งนี้ สายงานก�ำกับการปฏิบัติงานจะท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะผู้บริหาร
ในการบังคับใช้และทบทวนนโยบาย รวมทัง้ จัดให้มกี ลไกทีเ่ หมาะสมในการ
ติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
มาตรการลงโทษ
ธนาคารได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวม
ถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนด
ระเบียบเกีย่ วกับการกระท�ำความผิดวินยั และการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
พนักงาน (Code of Conduct) เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและ
พนัก งานเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
6. การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร โดย
ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและ
ธนาคารได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนีส้ ายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของธนาคารและรายการระหว่างกัน สายงานตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 11
กุ ม ภาพั นธ์ 2553 มี ก รรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบร่ ว ม
ประชุมด้วยทุกท่าน ได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารซึ่งน�ำเสนอโดยเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบ ใน
การประเมินผลดังกล่าว ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารตามองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ องค์กร
และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบสถานะของระบบการควบคุมภาย
ในของธนาคาร และได้ตดิ ตามความคืบหน้าในการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อม
ของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แนะน�ำให้ฝ่ายบริหารแก้ไขการด�ำเนินงานตามข้อสังเกต
จากการตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ คณะกรรมการธนาคารคง
ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการทบทวน
และปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารสิ น เชื่ อ และการก� ำ กั บ ดู แ ลให้
ปฎิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง การควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสม ตามข้อแนะน�ำของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส์
นายวิชิต จันทะแจ้ง
นางสาวอุทุมพร คุณากร
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จ�ำกัด
นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
นายสมจินต์ ศรไพศาล
นางศิริจันทร์ พิพิทวิทยากุล
นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
นายเอกพล ณ สงขลา
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์
นายลือชา ศุกรเสพย์
นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจวทัญญู
รายงานประจ�ำปี 2552
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในฐานะกรรมการปี 2552
รายชือ่ กรรมการ

รายละเอียด

1. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ 1/
(ถึง 30 มิถุนายน 2552)

ได้รับค่าตอบแทนประธานกรรมการ จ�ำนวนเงิน 2,080,000 บาท

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 2/

ได้รบั ค่าตอบแทนประธานกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชือ่ กรรมการ สรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 5,138,000 บาท

3. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร จ�ำนวนเงิน 798,000 บาท

4. นายวิจิตร สุพินจิ

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนเงิน
2,524,800 บาท

5. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

6. ดร.ชวนชัย อัชนันท์ 1/
(ถึง 29 เมษายน 2552)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 890,400 บาท

7. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
(ตั้งแต่ 29 เมษายน 2552)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2,249,200 บาท

8. นายกฤษฎา อุทยานิน 3/
(ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2552)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 107,200 บาท

9. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

10. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร 1/
(ถึง 29 เมษายน 2552)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน
822,400 บาท

11. นายธารา ธีรธนากร 4/
(ตั้งแต่ 29 เมษายน 2552)

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 829,600 บาท

12. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ 5/

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

13. นายอมร อัศวานันท์

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จ�ำนวน 3,828,000 บาท

14. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จ�ำนวน 2,392,600 บาท

15. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ: 1/ ปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
2/ นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคาร ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
และไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552
3/ นายกฤษฎา อุทยานิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และกรรมการ
สรรหาฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
4/ นายธารา ธีรธนากร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
5/ นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผล
วันที่ 21 ธันวาคม 2552
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จ�ำนวนการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารในแต่ละคณะในปี 2552
คณะกรรมการ
ธนาคาร

จ�ำนวนการประชุมตัง้ แต่
ม.ค.–ธ.ค. 52
1. ดร.สถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธ์ุ 1/

7/7

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 2/

14/14

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สินเชือ่
23

21

14

(หน่วย: ครั้ง)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ สรรหา ก�ำหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและ บริหารความเสีย่ ง
บรรษัทภิบาล
12

12

12

(ถึง 30 มิถนุ ายน 2552)

(ถึง

3. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
4. นายวิจติ ร สุพนิ จิ
5. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส*

19/21
18 ธ.ค. 2552)

(ถึง

23/23
18 ธ.ค. 2552)

(ถึง

12/12
18 ธ.ค. 2552)

1/14
12/14
11/14

6. ดร.ชวนชัย อัชนันท์ 1/

4/4

7. นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์

9/10

8/8
29 เม.ย.
2552 ถึง 18 ธ.ค.
2552)
(ตั้งแต่

12/12
9/12

18/21

4/4

4/4

(ถึง 29 เมษายน 2552)

8/8

(ตัง้ แต่ 29 เมษายน 2552)

8. นายกฤษฎา อุทยานิน 3/

-

-

-

9. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล**

7/14

9/21

14/23

10. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร 1/

4/4

11. นายธารา ธีรธนากร 4/

9/10

12. นายวอน นิเจล ริกเตอร์ 5/

11/14

ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 2552

13. นายอมร อัศวานันท์
14. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

13/14

20/21

15. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

13/14

8/8
-

(ตัง้ แต่ 21 ธันวาคม 2552)

9/12
4/4

4/4

(ถึง 29 เมษายน 2552)

ตัง้ แต่ 21 ธ.ค. 2552

(ตัง้ แต่ 29 เมษายน 2552)

23/23

11/14

11/12
18/21

17/23

12/12

11/12
8/12

หมายเหตุ :
1/ ปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการธนาคาร
2/ นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคาร จากมติในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2552 และไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552
3/ นายกฤษฎา อุทยานิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และกรรมการ สรรหาฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
4/ นายธารา ธีรธนากร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มี
ผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
5/ นายวอน นิเจล ริกเตอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่
21 ธันวาคม 2552
*นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย: ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2552, 5/2552, 9/2552,10/2552
และ12/2552 และคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2552 นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส ร่วมในการประชุมผ่านระบบ
teleconferencing / videoconferencing
**นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย: ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2552, 8/2552, 9/2552 และ
14/2552 คณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 3/2552, 5/2552, 6/2552, 7/2552, 8/2552, 9/2552, 10/2552, 13/2552, 14/2552, 15/2552, 16/2552
และ 18/2552 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2552, 11/2552, และ 12/2552 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ร่วมในการประชุมผ่านระบบ
teleconferencing / videoconferencing
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รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารของธนาคารทหารไทยในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายนามผู้บริหารธนาคาร

1

2

3

นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม.เฮลเลแมนส์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

X

นางสาวอุทุมพร คุณากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินเชื่อธุรกิจ

Z

นายวิชิต จันทะแจ้ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารทรัพยากร บุคคล

W

นายสิทธิพงษ์ นาควัชระ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินเชื่อรายย่อย

นายลือชา ศุกรเสพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารช่องทางการบริการ

W

นางกาญจนา โรจวทัญญู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส่งเสริม
การตลาดลูกค้ารายย่อย

W

นายปพนธ์ มังคละธนะกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ธุรกิจ

นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 1

นายเอกพล ณ สงขลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

W

นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสาขา

W

นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์

ผู้อำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายงบการเงิน

W

นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายด�ำเนินคดีและบังคับคดี

W

นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต

ผู้อำ� นวยการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ 1

W

นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์

ผู้อำ� นวยการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ 4

หมายเหตุ :
X
W
Y
Z
L

บริษทั ร่วม
1

2

3

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1

L

Z
W
Z

W
Y

ประธานกรรมการและผู้มีอ�ำนาจลงนาม				
กรรมการบริษัท และผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่เป็นกองทุนรวม
กรรมการบริษัท ไม่มีอ�ำนาจลงนาม
ผู้ช�ำระบัญชี

รายชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
1. บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ�ำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
100

บริษัทย่อย
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บริษัทร่วม			
1. บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด		
2. กองทุนรวมสยามรีสอร์ท
3. บริษัทไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จ�ำกัด

รายงานการถือหลักทรัพย์ของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่ถือ
หุ้นสามัญ
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ข.

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

31 ธ.ค.52

31 ธ.ค.51

31 ธ.ค.52

31 ธ.ค.51

31 ธ.ค.52

31 ธ.ค.51

-

-

-

-

-

-

99,018

99,018

-

-

-

-

3.นายวิจิตร สุพินจิ

-

-

-

-

-

-

4.นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส

-

-

-

-

-

-

5.นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์

-

-

-

-

-

-

6.นายกฤษฎา อุทยานิน

-

-

-

-

-

-

7.นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล

-

-

-

-

-

-

8.นายธารา ธีรธนากร

-

-

-

-

-

-

9.นายวอน นิเจล ริกเตอร์

-

-

-

-

-

-

10.นายอมร อัศวานันท์

-

-

-

-

-

-

11.นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

-

-

-

-

-

-

2,300,000

2,300,000

-

-

-

-

13.นายบาร์ท เอฟ.เอ็ม. เฮเลนแมนส์

-

-

-

-

-

-

14.นายปิติ ตัณฑเกษม

-

-

-

-

-

-

15.นายสยาม ประสิทธิศิริกุล

-

-

-

-

-

-

16.นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

-

-

-

-

-

-

17.นายมิฮาล ยาน ซูเรค

-

-

-

-

-

-

18.นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส์

-

-

-

-

-

-

564,500

564,400

-

100

10,000

10,000

20.น.ส.อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

-

-

-

-

-

-

21.นางรวมพร นันทวงศ์

-

-

-

-

10,000

10,000

22.นางวรลักษณ์ โชคชัยธรรม

-

-

-

-

10,000

10,000

23.น.ส.นิศา เลาหสมบูรณ์

-

-

-

-

-

-

24.นายชาญพิชัย ชินส�ำราญ

-

-

-

-

-

-

1.นางเสาวนีย์ กมลบุตร
2.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

12.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

19.นางจันทรเลขา วิริยะวิทย์

รายงานประจ�ำปี 2552
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ผลการด�ำเนนิ งาน
ประจำ� ปี 2552
คณะกรรมการขอเสนอผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
หน่วย: บาท
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีกอ่ น
ขาดทุนสุทธิสำ� หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(103,864,886,485)
2,048,272,283

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ ตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมยกไปงวดบัญชีหน้า

74,593,113
(101,742,021,089)

นอกจากขาดทุนสะสมยกไป จ�ำนวน 101,742 ล้านบาทแล้ว ธนาคารยังมีสว่ นต�ำ่ กว่ามูลค่าหุน้ สามัญสุทธิจำ� นวน 303,088 ล้านบาท
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายทางการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ธนาคารจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
คณะกรรมการขอเสนอพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. กระทรวงการคลัง
2. ING Bank N.V.
3. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด
4. DBS Bank A/C 003
5. JPMorgan Special Situations(Mauritius) Limited
6. Deutsche Bank AG, London Prime Brokerage
7. กองทัพบก
8. Gerlach & Co. – Orbis Sicav
9. State Street Bank and Trust Company for London
10. บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)

จ�ำนวนหุ้นบุริมสิทธิ
หมวด ข. (หุ้น)

ร้อยละ

9,372,279,805
10,970,893,359
3,170,455,332
2,977,989,892
1,560,000,000
847,484,871
596,669,860
416,659,477
368,067,666
334,693,724

1,991,992,200
-

26.11
25.20
7.28
6.84
3.58
1.95
1.37
0.96
0.85
0.77

ที่มา : ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ซึ่งจัดท�ำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นได้จาก www.set.or.th

จ�ำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (Thai NVDR Company Limited)” ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ อื NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit)
ได้เสมือนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนัน้ หากมีการน�ำหุน้ ของธนาคารไปออก NVDR เป็นจ�ำนวนมาก จะท�ำให้
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งหลังสุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์
อ้างอิงส�ำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จ�ำนวน
3,170,455,332 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.28 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วของธนาคาร อนึง่ จ�ำนวนหุ้นของธนาคารที่นำ� ไปออก NVDR
ไม่อยูใ่ นความควบคุมของธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
www.set.or.th/nvdr
รายงานประจ�ำปี 2552
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานธนาคาร ได้ปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1.สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
4.สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการก�ำชับให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
5.พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็น
ชอบการว่าจ้างหรือการท�ำข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6.ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารดูแลให้สายงานตรวจสอบสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและ
เพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหว่างปี 2552 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในรายงานประจ�ำปี โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและความร่วมมือด้วย
ดีจากฝ่ายจัดการของธนาคาร ทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรและจ�ำเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญ และเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเข้าท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล และโดย
ส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปการปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ ไม่พบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามที่เป็นสาระส�ำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน�ำให้ฝ่ายจัดการแก้ไขปรับปรุงการควบคุมภายในให้รัดกุมและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
งานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่าน
มาและเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ�ำปี 2553 ต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

วิจิตร สุพินจิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมกาบรแทน
สรรหา ก�ำหนดค่าตอ
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
2 ท่านและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในปี 2552 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด อัตราค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมรวม
12 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดูแลกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ� ำปี
ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
ส�ำหรับด้านบรรษัทภิบาล ช่วยก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของธนาคารที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ให้ปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งก�ำหนดติดตาม และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคารได้
รับทราบก�ำหนดหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำ� คัญของธนาคารตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ องอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการเสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติของสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำมาทบทวนและใช้ปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับธนาคาร นอกจากนัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติให้มี
ความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร โดยรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารพร้อม
ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม

อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กฤษฎา อุทยานิน
กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานความรับผิดช่ออบ
ของคณะกรรมการต
รายงานทางการเงิน
งบการเงินและงบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ โดยได้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทพี่ งึ ปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี (สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย) โดยธนาคารเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของธนาคารและบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินดังกล่าว รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ เห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จัดท�ำ
อย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอในการแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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บุญทักษ์ หวังเจริญ

เสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของ
ุ าต
ผู้สอบบัญชีรับอนญ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบก�ำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึง่ ผูบ้ ริหารของธนาคารฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
งบการเงินรวมของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินทีไ่ ด้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและได้เสนอรายงานโดยแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มเี งือ่ นไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ
ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำ� เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุด
เดียวกันของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 11 กุมภาพันธ์ 2553

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

107

งบดุล

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
ต่างประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับ
		
โครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ลูกหนีค้ ้างรับ - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

2551

2552

15,134,030,856

11,317,138,700

15,133,926,525

11,313,907,152

59,155,830,186

62,427,612,096

58,986,121,221

62,224,931,959

2,886,070,501

3,894,007,458

2,886,070,501

3,894,007,458

1,447,199,037

2,913,190,682

1,447,199,037

2,913,190,682

3,125,470,103

3,352,112,792

3,125,470,103

3,352,112,792

66,614,569,827

72,586,923,028

66,444,860,862

72,384,242,891

9.1

59,365,406,141

30,547,327,833

59,365,406,141

30,547,327,833

9.1

21,225,805,079

50,872,136,171

20,562,306,526

50,191,893,885

10

2,113,533,515

2,563,814,517

1,737,472,102

2,222,984,141

82,704,744,735

83,983,278,521

81,665,184,769

82,962,205,859

368,091,604,559

424,286,287,677

366,730,206,447

424,205,411,141

971,810,172

3,295,283,330

974,133,640

3,378,541,136

11, 34

369,063,414,731

427,581,571,007

367,704,340,087

427,583,952,277

13, 34

(30,995,310,499)

(45,462,522,673)

(29,548,185,438)

(43,932,355,863)

14

(212,836,540)

(453,251,875)

(212,836,540)

(453,251,875)

337,855,267,692 381,665,796,459
15
16

17
18, 34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2551

8, 34

รวมสินทรัพย์

108

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

337,943,318,109 383,198,344,539

11,132,193,552

19,260,132,928

10,756,889,666

16,817,928,476

50,643,261

102,483,987

50,643,261

102,483,987

13,219,972,134

13,647,505,559

13,178,000,853

13,596,584,387

9,490,722,960

11,364,747,081

9,168,713,135

11,149,448,353

59,988,168

59,988,168

-

-

868,829,077

740,211,935

853,811,088

718,965,650

3,015,291,930

3,655,587,434

3,015,291,930

3,655,587,434

3,507,063,041

3,601,634,942

3,426,524,048

3,489,696,242

543,653,317,233 601,985,428,742

541,637,164,246 599,389,394,970

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินรับฝาก
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รวมเงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
ต่างประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจ้าหนีค้ ้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

19, 34

407,345,091,316

449,736,846,008

430,773,652

560,340,835

407,775,864,968 450,297,186,843

407,515,517,995

449,994,595,070

433,485,157

565,561,600

407,949,003,152 450,560,156,670

20, 34

7,198,980,726

6,749,518,364

7,198,980,726

6,749,518,364

432,412,297

624,014,678

432,412,297

624,014,678

2,864,422,874

1,666,769,500

2,864,422,874

1,666,769,500

242,108,602

258,877,212

242,108,602

258,877,212

10,737,924,499

9,299,179,754

10,737,924,499

9,299,179,754

4,957,974,454

3,297,331,305

4,957,974,454

3,297,331,305

25,081,094,337

34,930,037,158

25,092,594,337

34,955,037,158

21, 34

25,554,727,337

31,386,832,474

25,554,727,337

31,386,832,474

50,635,821,674

66,316,869,632

50,647,321,674

66,341,869,632

50,643,261

102,483,987

50,643,261

102,483,987

938,770,073

1,891,165,715

938,807,733

1,891,178,145

6, 7, 22

9,764,325,241

9,247,063,902

6,139,450,521

5,817,520,521

23

2,125,524,933

3,160,657,011

4,450,167,864

4,559,299,300

2,329,992,114

5,413,749,790

2,326,644,240

5,413,658,201

3,244,851,950

3,765,122,872

3,244,851,950

3,765,122,872

3,823,554,900

4,148,232,570

3,703,636,546

4,084,625,008

24, 34

496,385,248,067 556,939,043,381

495,146,425,894 555,132,425,395

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบดุล (ต่อ)
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิทธิ 1,991,997,200 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 41,716,741,279 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 1,991,997,200 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 41,536,741,279 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนต�ำ่ กว่ามูลค่าหุน้ - สุทธิ
ผลก�ำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
อืน่ ๆ
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารฯ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

110

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

25

2552

19,919,972,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

19,919,972,000

2551

2552

19,919,972,000

19,919,972,000

417,167,412,790 417,167,412,790 417,167,412,790 417,167,412,790

25

19,919,972,000

19,919,972,000

19,919,972,000

19,919,972,000

415,367,412,790

415,367,412,790

415,367,412,790

415,367,412,790

(303,088,346,225) (303,088,346,225) (303,088,346,225) (303,088,346,225)
27

5,155,120,474

5,288,040,203

5,155,120,474

5,288,040,203

9.5

58,324,421

(191,739,644)

49,619,404

(191,188,394)

11,815,598

8,800,286

11,815,598

8,800,286

2,100,000,000

2,100,000,000

2,100,000,000

2,100,000,000

8,717,165,400

8,717,165,400

8,717,165,400

8,717,165,400

28

(101,047,934,880) (103,166,427,235) (101,742,021,089) (103,864,886,485)
47,193,529,578

44,954,877,575

46,490,738,352

44,256,969,575

74,539,588

91,507,786

-

-

47,268,069,166

45,046,385,361

46,490,738,352

44,256,969,575

543,653,317,233 601,985,428,742 541,637,164,246 599,389,394,970

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตัว๋ เงินและค�ำ้ ประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน่

บุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

32.1, 34

2,753,384,255

3,610,514,735

2,753,384,255

3,610,514,735

956,538,611

1,233,034,380

956,538,611

1,233,034,380

16,921,760,586

27,690,457,185

16,921,760,586

27,690,457,185

394,264,557,180

359,928,834,194

394,264,557,180

359,928,834,194

เสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

111

งบก�ำไรขาดทุน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 255

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

112

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2551

2551

2552

17,650,841,361

24,150,176,454

17,496,267,976

23,883,175,815

736,730,586

1,581,005,556

733,570,776

1,565,441,473

2,165,098,825

3,420,678,642

2,481,981,410

3,732,522,795

20,552,670,772

29,151,860,652

20,711,820,162

29,181,140,083

5,827,094,860

10,197,339,499

5,828,079,106

10,199,092,189

157,919,996

126,588,611

157,919,996

147,462,557

549,164,123

1,165,703,066

549,670,446

1,165,349,862

1,539,600,114

1,869,712,346

1,343,600,114

1,666,764,611

8,073,779,093

13,359,343,522

7,879,269,662

13,178,669,219

12,478,891,679

15,792,517,130

12,832,550,500

16,002,470,864

2,845,855,199

5,177,138,202

2,931,375,578

5,191,784,680

(218,350,753)

(100,968,042)

(224,851,674)

(121,494,337)

9,851,387,233

10,716,346,970

10,126,026,596

10,932,180,521

9.6

13,896,172

(353,378,205)

(889,967,648)

(196,943,773)

10

266,528,764

465,463,156

-

-

424,876,872

523,721,756

424,876,872

523,721,756

4,053,519,341

4,487,406,499

3,645,617,694

3,611,929,742

1,011,765,477

951,405,272

1,011,878,489

939,593,555

331,701,676

626,159,148

411,409,861

576,047,797

21

2,301,483,276

-

2,301,483,276

-

32.1

954,769,876

(69,585,358)

954,769,876

(69,585,358)

710,308,751

382,962,308

703,675,083

360,649,064

10,068,850,205

7,014,154,576

8,563,743,503

5,745,412,783

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิหลังหักหนีส้ ญ
ู
และหนีส้ งสัยจะสูญและโอนกลับขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและค�้ำประกัน
อื่น ๆ
ก�ำไรจากการปริวรรต
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ก�ำไรจากการซื้อคืนตราสารหนีด้ ้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก่อนก�ำหนด
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
และสินทรัพย์อื่น
เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน/
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ส�ำรองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ (กลับรายการ)
ส�ำรองประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

30

การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ

บุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

2552

6,543,354,879

6,040,896,392

6,376,889,592

5,694,397,355

2,652,046,667

2,585,178,481

2,586,164,816

2,476,224,185

671,587,380

884,126,765

668,661,041

879,279,798

1,333,250,662

1,249,116,828

1,285,959,062

1,188,990,205

27,137,740

30,912,744

23,511,419

26,734,256

2,736,978,484

1,123,496,906

1,917,210,992

1,103,903,990

1,745,225,230

1,863,386,730

1,745,225,230

1,863,386,730

309,331,339

(48,628,720)

310,000,000

(58,000,000)

(379,631,944)

1,150,107,000

(374,721,944)

1,133,997,000

2,182,938,251

2,235,679,098

2,101,463,711

2,077,442,967

17,822,218,688

17,114,272,224

16,640,363,919

16,386,356,486

2,098,018,750

616,229,322

2,049,406,180

291,236,818

34,587,663

86,632,009

1,133,897

2,090,857

2,063,431,087

529,597,313

2,048,272,283

289,145,961

2,043,899,242

423,657,943

2,048,272,283

289,145,961

19,531,845

105,939,370

2,063,431,087

529,597,313

0.05

0.01

0.05

0.01

0.05

0.01

0.05

0.01

31

เสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการธนาคาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
รับรู้ส่วนต�่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยลดลง
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย

ส่วนต�่ำกว่า
มูลค่าหุ้น

(486,235,377)
(486,235,377)
736,299,442
250,064,065
58,324,421

(132,919,729)
(132,919,729)
(132,919,729)
-

-

-

435,287,384,790 (303,088,346,225) 5,155,120,474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(191,739,644)

-

2,038,649,778

-

-

5,288,040,203

(1,454,244,846)

2,038,649,778

-

-

(303,088,346,225)

(1,454,244,846)

-

-

435,287,384,790

(1,454,244,846)

2,038,649,778

-

-

1,262,505,202

3,249,390,425

ส่วนเกิน
ส่วนเกินทุน (ต�ำ่ กว่า)ทุนจาก
จากการตีราคา การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ทรัพย์สิน

2,100,000,000

3,015,312
11,815,598

-

-

3,015,312

-

-

3,015,312

-

-

-

(1,524,000)

-

-

(1,524,000)

-

-

(1,524,000)

-

-

-

2,100,000,000

-

-

8,800,286

2,100,000,000

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม
กฎหมาย

-

2,118,492,355

2,043,899,242

-

74,593,113

-

-

74,593,113

(103,166,427,235)

-

-

485,629,398

423,657,943

61,971,455

-

-

61,971,455

(103,652,056,633)

ยังไม่ได้จัดสรร

-

2,238,652,003

2,043,899,242

736,299,442

(541,546,681)

3,015,312

(486,235,377)

(58,326,616)

44,954,877,575

-

-

1,068,510,330

423,657,943

644,852,387

(1,524,000)

(1,454,244,846)

2,100,621,233

43,886,367,245

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของธนาคารฯ

(104,664,000)

(543,803,232)
(104,664,000)

736,299,442
2,063,431,087
2,258,183,848
(36,500,043)
47,268,069,166

19,531,845
19,531,845
(36,500,043)
74,539,588

3,015,312
(541,546,681)
-

-

(58,326,616)
(486,235,377)

-

45,046,385,361

(543,803,232)

105,939,370

91,507,786

529,597,313
1,174,449,700

105,939,370

(1,524,000)
644,852,387
-

-

2,100,621,233
(1,454,244,846)

-

44,520,402,893

รวม
634,035,648

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย
ของบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

8,717,165,400 (101,047,934,880) 47,193,529,578

-

-

-

-

-

-

-

-

8,717,165,400

-

-

-

-

-

-

-

-

8,717,165,400

จัดสรรแล้ว ส�ำรองอื่นๆ

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

10,324,286

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ

-

435,287,384,790 (303,088,346,225)

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 255
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
รับรู้ส่วนต�่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี

240,807,798
49,619,404

(132,919,729)

-

5,155,120,474

-

-

-

-

-

-

-

(303,088,346,225)

736,299,442

(132,919,729)

-

-

-

(495,491,644)

-

-

435,287,384,790

(495,491,644)

(132,919,729)

-

-

-

-

-

-

-

2,038,649,778

-

-

(191,188,394)

(1,453,686,248)

2,038,649,778

-

-

5,288,040,203

(1,453,686,248)

-

-

-

(303,088,346,225)

(1,453,686,248)

2,038,649,778

-

-

435,287,384,790

1,262,497,854

ส่วนเกิน
(ต�่ำกว่า)ทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

3,249,390,425

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
ทรัพย์สิน

(303,088,346,225)

ส่วนต�่ำกว่า
มูลค่าหุ้น

435,287,384,790

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

2,100,000,000

3,015,312
3,015,312
3,015,312
11,815,598

-

-

-

(1,524,000)

-

-

(1,524,000)

-

-

(1,524,000)

2,100,000,000

-

-

8,800,286

-

-

(101,742,021,089)

2,122,865,396

2,048,272,283

-

74,593,113

-

-

74,593,113

(103,864,886,485)

351,117,416

289,145,961

61,971,455

-

-

61,971,455

(104,216,003,901)

ยังไม่ได้จัดสรร

46,490,738,352

2,233,768,777

2,048,272,283

736,299,442

(550,802,948)

3,015,312

(495,491,644)

(58,326,616)

44,256,969,575

934,556,946

289,145,961

645,410,985

(1,524,000)

(1,453,686,248)

2,100,621,233

43,322,412,629

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

8,717,165,400

-

-

-

-

-

-

-

8,717,165,400

-

-

-

-

-

-

8,717,165,400

จัดสรรแล้ว ส�ำรองอื่นๆ

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

2,100,000,000

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม
กฎหมาย

10,324,286

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 255

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับเงิน (จ่าย)
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายและสินทรัพย์อื่น
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส�ำรองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
		 (กลับรายการ)
ส�ำรองประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
ส�ำรองค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการเกี่ยวกับพนักงาน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
(ก�ำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรจากการซื้อคืนตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
รายได้อื่นจากการรับคืนภาษีเงินได้
รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
		 และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนีค้ ้างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนีค้ ้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2551

2,098,018,750

616,229,322

2,049,406,180

291,236,818

1,168,288,970
902,969,774
7,156,080
2,736,978,484
(266,528,764)
2,845,855,199
(218,350,753)
(11,184,895)

1,159,003,811
1,099,520,208
19,060,018
2,561,748
1,123,496,906
(465,463,156)
5,177,138,202
(100,968,042)
(14,712,906)

1,146,072,900
1,824,060,416
7,156,080
1,917,210,992
2,931,375,578
(224,851,674)
(11,184,895)

1,121,064,237
1,092,585,138
19,060,018
3,347,750
1,103,903,990
5,191,784,680
(121,494,337)
(16,130,108)

309,331,339
(379,631,944)
243,907,032
(968,985,556)
(366,060,312)
(2,301,483,276)
(278,858,907)
(3,598,315)
327,936,784

(48,628,720)
1,150,107,000
917,180,748
(703,727,579)
255,718,301
(167,573,200)
127,995,318
(54,166,715)

310,000,000
(374,721,944)
243,907,032
(986,212,378)
(366,060,312)
(2,301,483,276)
(278,858,907)
(20,345,745)
331,097,308

(58,000,000)
1,133,997,000
917,180,748
(853,768,097)
255,718,301
(167,573,200)
(10,376,797)
22,905,181

5,845,759,690

10,092,771,264

6,196,567,355

9,925,441,322

5,715,183,610
5,906,005,308
35,122,089,713
3,803,773,574
1,558,978,310
1,868,965,214

(53,444,991,324)
27,800,000,000
(543,484,508)
26,983,051,483
4,607,363,913
(2,550,439,052)
(921,748,461)

5,682,649,867
5,906,005,308
35,649,370,524
3,440,073,632
1,539,478,897
1,859,882,522

(52,664,218,719)
27,800,000,000
(543,484,508)
28,441,794,347
3,863,652,558
(2,432,624,493)
(403,515,246)

(42,521,321,875)
1,438,744,745
1,660,643,149
(11,732,992,179)
195,876,954
(899,407,166)
(2,434,042,311)

(15,165,177,514)
(14,470,244,489)
(312,643,805)
(4,765,000,000)
12,442,044,467
(2,877,965,960)
17,005,426

(42,611,153,518)
1,438,744,745
1,660,643,149
(11,746,492,179)
192,620,668
(899,407,166)
(2,484,908,908)

(15,067,723,128)
(15,781,432,755)
(312,643,805)
(4,765,000,000)
12,384,797,100
(2,861,223,508)
140,720,454

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2552

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
ขายเงินลงทุนทั่วไป
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดรับจากการออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดรับจากการออกจ�ำหน่ายตั๋วแลกเงินระยะยาว
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

5,528,256,736
(12,478,891,679)
20,728,752,065
(7,395,152,363)
278,858,907
(106,665,653)
6,555,158,013

(13,109,458,560)
(15,792,517,130)
26,686,328,201
(11,835,447,272)
(181,387,265)
(14,232,482,026)

5,824,074,896
(12,832,550,500)
20,651,515,780
(7,396,617,702)
278,858,907
(81,816,606)
6,443,464,775

(12,275,460,381)
(16,002,470,864)
26,386,943,204
(11,857,755,918)
(3,830,855)
(13,752,574,814)

1,579,285,122
(155,402,405,303)
150,313,235,189
2,713,306,674
964,819,094
(34,481,100)
544,884,078
212,876,202
(1,094,535,943)
117,344,485
(85,671,502)

2,710,953,392
(251,527,802,266)
262,851,173,117
(3,079,768,074)
3,734,863,634
(2,430,000)
1,450,273,018
(163,152,300)
860,430,164
212,015,962
(548,617,825)
198,796,219
16,696,735,041

1,890,638,557
(155,302,405,303)
150,213,235,189
2,687,306,674
963,624,389
(34,481,100)
544,884,078
(1,087,098,587)
116,945,013
(7,351,090)

3,020,064,500
(251,527,802,266)
262,348,801,456
(3,079,768,074)
3,696,433,627
(2,430,000)
1,438,258,757
(533,152,300)
887,275,702
(524,436,944)
168,943,793
15,892,188,251

(1,138,454,840)
(1,423,092,372)
(702,380,000)

(1,263,017,170)
(1,798,942,207)
(102,380,000)

(1,138,454,840)
(1,423,092,372)
(702,380,000)

(1,061,770,536)
(1,781,994,472)
(102,380,000)

9,300,000,000

-

9,300,000,000

-

(9,092,172,412)
436,990,000
(36,500,043)
(2,655,609,667)
3,813,876,844
3,015,312
11,317,138,700
15,134,030,856

(800,000,000)
2,634,660,000
(104,664,000)
(1,434,343,377)
1,029,909,638
(1,524,000)
10,288,753,062
11,317,138,700

(9,092,172,412)
436,990,000
(2,619,109,624)
3,817,004,061
3,015,312
11,313,907,152
15,133,926,525

(800,000,000)
2,634,660,000
(1,111,485,008)
1,028,128,429
(1,524,000)
10,287,302,723
11,313,907,152
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 255

1. ข้อมูลทั่วไปของธนาคารฯ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธนาคารฯ ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุง เทพมหานคร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยรวมส�ำนักงานใหญ่ทั้งสิ้น 483 สาขา และสาขาต่างประเทศ
3 สาขา (31 ธันวาคม 2551: ในประเทศไทยทั้งสิ้น 470 สาขา และสาขาต่างประเทศ 3 สาขา)
บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด�ำเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลัก เกณฑ์ที่
ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”)
การแสดงรายการในงบการเงินได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด ธปท. เรื่อง “การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่4 เรื่องนโยบายการ
บัญชีที่สำ� คัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
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อัตราร้อยละของ
อัตราร้อยละของการ สินทรัพย์ที่รวมอยู่ใน
ถือหุ้นโดยธนาคารฯ งบการเงินรวม ณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จ�ำกัด ธุรกิจสนันสนุน สถาบันการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จ�ำกัด
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จ�ำกัด
ธุรกิจการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ธุรกิจหลักทรัพย์

2552

อัตราร้อยละของ
รายได้ที่รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมส�ำหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2551

2552

2551

2552

2551

100.00 100.00

0.61

0.92

0.36

1.07

99.40

99.40

-

-

-

-

75.00

75.00

0.05

0.06

1.87

1.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.31

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ธนาคารฯได้ลงนามใน Share Purchase Agreement กับ Macquarie International Holdings
Limited (“Macquarie”) เพื่อขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งถือโดยธนาคารฯ ให้ แก่
Macquarie International Holdings Limited รายการนี้ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2551
งบการเงินรวมของธนาคารฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้รวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด จนถึงวันที่ธนาคารฯ ขายหุ้นในเดือนกันยายน 2551 และบริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จ�ำกัด
จนถึงวันที่บริษัทดังกล่าวเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2551
(ข) งบการเงินรวมของธนาคารฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มิได้รวมงบการเงินของกองทุนรวม สยามรีสอร์ท
ซึง่ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท 4 ทีธ่ นาคารฯ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนทีอ่ อกจ�ำหน่าย เนือ่ งจาก
ธนาคารฯ ไม่มีอ�ำนาจในการควบคุมการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของกองทุนดังกล่าว
(ค) ธนาคารฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่ธนาคารฯมีอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทย่อย) จนถึงวันที่ธนาคารฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนัน้
(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยที่นำ� มาจัดท�ำงบการเงินรวมได้จัดท�ำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ เช่นเดียว
กันกับของธนาคารฯ
(จ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญของธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว เงินลงทุนใน
บริษัทย่อยในบัญชีของธนาคารฯ ได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว
(ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของธนาคารฯ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม
2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธนาคารฯ ได้จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนัน้ การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่า
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีปัจจุบัน
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2555
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติก่อนก�ำหนดได้
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 ไม่เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของธนาคารฯ และบริษทั ย่อย
ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่ม
ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และส่วนลดจากเงินให้สนิ เชือ่ โดยธนาคารฯ ระงับการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้
ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกินก�ำหนด 3 เดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ การบันทึกรายได้ดอกเบี้ย
หลังจากนัน้ จะใช้เกณฑ์เงินสดตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารฯ บันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ค้างรับของเงินให้สนิ เชือ่ ทีไ่ ด้บนั ทึกเป็นรายได้ออกจากบัญชีสำ� หรับลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระดอกเบีย้ เกินกว่า
3 เดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยหลังจากนัน้ จะบันทึก
ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับช�ำระหนีท้ ี่ค้างเกินก�ำหนดช�ำระดังกล่าวแล้ว
ธนาคารฯ รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ส�ำหรับลูกหนีภ้ ายหลังการปรับโครงสร้างหนีใ้ หม่ตามเกณฑ์คงค้าง โดยอิงจากอัตราดอกเบีย้ ทีล่ กู หนีต้ อ้ ง
จ่ายช�ำระตามสัญญา ยกเว้นหนีต้ ามสัญญาปรับโครงสร้างหนีท้ ี่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้าง
หนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนีจ้ ะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนีต้ ิดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
เดือนหรือสามงวดการช�ำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ธนาคารฯ รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในตราสารหนีด้ ว้ ยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนในวันที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ยืมด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในงบก�ำไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญา ส่วนลดรับหรือส่วนเกินจ่ายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมในการท�ำสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราแลก
เปลี่ยนของเงินกู้ยืม รับรู้ค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
4.4 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯ มีการท�ำสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการท�ำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนกับภาคเอกชน
โดยมีการก�ำหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จ�ำนวนเงินที่จ่ายส�ำหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดง
เป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย์” หรือ “เงินให้สินเชื่อ” ขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าใน
งบดุล โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดง
เป็นหนี้สินภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน” หรือ “เงินกู้ยืม” ขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าในงบดุลด้วย
จ�ำนวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน
ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายแล้วแต่กรณี
4.5 เงินลงทุน
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์
เผือ่ ขายหรือตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด และจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียซึ่งการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกใน
ราคาทุนที่ซื้อมาและจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
ในกรณีที่ธนาคารฯ ได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนีถ้ ึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะท�ำให้ธนาคารฯถือหุ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 50
หรืออัตราร้อยละ 20 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั ดังกล่าวธนาคารฯ จะไม่ถอื เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
ตามล�ำดับ เนือ่ งจากธนาคารฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชัว่ คราว และจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน
ทั่วไป ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารฯ ไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่อัตราร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจาก
ธนาคารฯ ไม่มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก�ำหนดนโยบายการเงินและการด�ำเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การ
จัดการที่เป็นอิสระของผู้จัดการกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและแสดงมูลค่า
ในราคายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
ตราสารหนี้ (รวมสิทธิทจี่ ะได้รบั ช�ำระราคาโอนด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลีย่ นมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟืน้ ฟูฯ”) ทีไ่ ด้รบั จากการท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”))
ซึง่ ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยตัง้ ใจและสามารถถือจนครบก�ำหนด แสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจ้ ะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนีน้ ับแต่
วันได้มาหรือลงทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือถือไว้จนครบก�ำหนด
จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขายและแสดงมูลค่าในราคายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้
โดยตรง ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน และก�ำไรหรือขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ คยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรงเข้าในงบก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมส�ำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้ง
สุดท้าย ณ วันท�ำการสุดท้ายของงวด มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศ ณ วันที่ในงบดุล
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มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทตราสารหนีภ้ าครัฐ ค�ำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ อกจ�ำหน่ายในประเทศ ค�ำนวณโดยใช้ราคาตลาดทีป่ ระเมินโดยสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ หรืออัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนีน้ นั้ หรือค�ำนวณจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย ปรับด้วยปัจจัยความเสีย่ งตามความเหมาะสม ทัง้ นีส้ ถาบันผูป้ ระเมินราคาจะต้องแสดงเหตุผลทีเ่ ชือ่ ถือได้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิทไี่ ด้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์
ทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ คยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน ในกรณีทธี่ นาคารฯ และบริษทั ย่อยจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุน
ที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
4.6 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อแสดงเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี) ส่วนลดของเงินให้สินเชื่อที่หักไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนในลูกหนีท้ ี่รับโอนมาเป็นเงินลงทุนในลูกหนีข้ องบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด (บริษัทย่อยของธนาคารฯ) แสดงด้วย
ราคาทุนที่จ่ายซื้อคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทย่อยได้ใช้วิธีการบัญชี
เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยบันทึกรายการโอน
บัญชีเงินลงทุนในลูกหนีท้ รี่ บั โอนมาเฉพาะรายทีไ่ ด้มกี ารปรับโครงสร้างหนีแ้ ล้ว ไปเป็นบัญชีเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ โดยบันทึกด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อน แต่ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนีท้ รี่ บั โอนมา ซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมค�ำนวณจาก มูลค่าปัจจุบนั ของ
จ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีค้ ิดลดด้วยอัตราคิดลดที่ท�ำให้มูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินสด
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ โดยผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันโอนนัน้
แสดงเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ จากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินในงบก�ำไรขาดทุน
4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของธปท. ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ โดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชือ่ และปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ หลัก
ประกัน ส่วนสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ประมาณการส่วนสูญเสีย ความเสีย่ งด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
ส�ำหรับสินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ซงึ่ ได้แก่ลกู หนีจ้ ดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯ พิจารณาค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามลักษณะ
ของสินเชื่อและจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร
โดยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของสินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ ประกอบด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ต�ำ่ ทีค่ ำ� นวณตามอัตราร้อยละทีธ่ ปท.ก�ำหนด
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต�ำ่ ดังกล่าวเพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
ในระหว่างปี 2552 ธนาคารฯ ได้มกี ารทบทวนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับสินเชือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้สว่ นทีเ่ กินกว่าอัตราขัน้ ต�ำ่ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยธนาคารฯ ก�ำหนดให้ระยะเวลาการรับรู้ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระจากเดิม 1 ปี ส�ำหรับลูกหนีท้ ุกกลุ่มเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือน ขึน้ อยูก่ บั กลุม่ ประเภทลูกหนี้ ซึง่ สอดคล้องกับขัน้ ตอนการทบทวนสินเชือ่ และรูปแบบการดูแลลูกหนี้
แต่ละกลุม่ ของธนาคารฯ และ ธนาคารฯก�ำหนดให้มลู หนีค้ งค้าง ณ วันทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัดช�ำระ (Exposure at Default: EAD) ส�ำหรับสินเชือ่
บางประเภทจากเดิมเท่ากับมูลหนีค้ งค้าง ณ วันสิ้นงวดเป็นผลรวมของมูลหนีค้ งค้างและวงเงินที่ยังไม่เบิกใช้ ณ วันสิ้นงวด
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ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งได้แก่ลูกหนีจ้ ัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯ พิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ โดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชือ่ และปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ความสามารถในการ
ช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ และหลักประกัน เป็นต้น โดยค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนของยอดหนีค้ งค้างตาม
บัญชีที่เกินกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จ�ำหน่ายหลักประกันซึ่งเป็นไปตามวิธีการที่ธปท. ก�ำหนด ในกรณีที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีแผนเฉพาะเจาะจงในการบริหารจัดการกับ
สินเชื่อด้อยคุณภาพเฉพาะกลุ่ม เช่น การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารฯและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก
ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุน เป็นต้น
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีต่ งั้ เพิม่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในแต่ละงวดบัญชี ธนาคารฯ ตัดหนีส้ ญ
ู กับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเมือ่ ธนาคารฯ ไม่สามารถ
เรียกหนีค้ ืนได้และหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกกลับบัญชีเพิ่มกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.8 การปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่า
ใช้จา่ ยในการขาย แต่ไม่สงู กว่ามูลหนีต้ ามบัญชีบวกดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารฯ มีสทิ ธิได้รบั ตามกฎหมายทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ในกรณีทกี่ ารปรับ
โครงสร้างหนีท้ ี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ จะมีการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากลูกหนีค้ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้
รับในอนาคตและมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับจะถูกบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
แสดงในงบดุล หลังจากนัน้ ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนค่าเผือ่ การปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าว่า
จะได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
4.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก�ำไร
ขาดทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อมีการจ�ำหน่าย
ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณีที่ได้มาจากการรับโอนช�ำระหนีจ้ ากลูกหนี้ ส�ำหรับทรัพย์สินรอการขายที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช�ำระหนี้
ก่อนปี 2545 ราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้น หรือราคาตามบัญชีของลูกหนี้แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ส�ำหรับทรัพย์สินรอการขาย
ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช�ำระหนีต้ ั้งแต่ปี 2545 ราคาทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมและหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกิน
กว่ามูลหนีต้ ามบัญชีบวกดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารฯ และบริษทั ย่อยมีสทิ ธิได้รบั ตามกฎหมายทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพย์สนิ รอการ
ขายกรณีทธี่ นาคารฯ และบริษทั ย่อยเข้าซือ้ จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ได้แก่ราคาทีธ่ นาคารฯและบริษทั ย่อยเข้าซือ้ บวกค่า
ใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากคุณภาพของทรัพย์สิน (ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ท�ำเลที่ตั้ง
สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินโดยธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะจัดกลุ่มเป็นเกรด) ระยะเวลาการถือครอง
และความต้องการของตลาด ทัง้ นีใ้ นกรณีของรายการทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าสูงธนาคารฯ และบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนหักประมาณค่าใช้จ่ายในการขายเป็นรายแปลง ส่วนที่เหลือธนาคารฯ จะพิจารณาเป็นรายกลุ่มตามคุณภาพของทรัพย์สินและระยะ
เวลาการถือครอง โดยทรัพย์สนิ ในแต่ละกลุม่ จะถูกก�ำหนดอัตราส่วนลดจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ตามคุณภาพของทรัพย์สนิ และระยะ
เวลาการถือครอง ซึง่ การก�ำหนดอัตราส่วนลดจะพิจารณาจากข้อมูลการขายทรัพย์สนิ รอการขายในอดีต และความต้องการของตลาด
ทัง้ นี้ ในกรณีทธี่ นาคารฯ และบริษทั ย่อยมีแผนการขายทรัพย์สนิ รอการขายเฉพาะรายหรือกลุม่ ใด ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยจะใช้มลู ค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายส�ำหรับทรัพย์สินรอการขายเฉพาะรายหรือกลุ่ม
ดังกล่าว
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4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนัน้ ธนาคารฯ ได้
จัดให้มีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ (ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง
มูลค่ายุติธรรมประเมินขึ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน และเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทน
หลังหักค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร) อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันทีใ่ นงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรม
อย่างมีสาระส�ำคัญ
ธนาคารฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารฯ บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ ” ในส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ในงบดุล อย่างไรก็ตามหากสินทรัพย์นนั้ เคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯ ได้รบั รูร้ าคาทีล่ ดลงเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนแล้ว
ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นจี้ ะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
(ข) ธนาคารฯ รับรูร้ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทลี่ ดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์
นัน้ เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลง
จากการตีราคาใหม่จะถูกน�ำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ ” ไม่เกินจ�ำนวนซึง่ เคยตีราคาเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ชนิด
เดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาที่ตีใหม่กรณีสินทรัพย์นนั้ มีการ
ตีราคาเพิ่มโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสาขาต่างประเทศค�ำนวณในอัตรา
ที่กฎหมายของแต่ละประเทศก�ำหนดในอัตราร้อยละ 20 และ 25 ต่อปี) ดังต่อไปนี้
อาคาร อุปกรณ์ -

50
ปี
3 - 10 ปี

ค่าเสือ่ มราคาได้แสดงรวมอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุน ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างติดตัง้
กรณีสนิ ทรัพย์ทมี่ กี ารตีราคาเพิม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นนั้ และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
4.11 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมโดยธนาคารฯ แสดงเป็นส่วนหนึง่ ของรายการ “สินทรัพย์อื่น” ในงบดุล ค่าตัด
จ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการซือ้ ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย เกิดจากส่วนเกินของต้นทุนทีจ่ า่ ยซือ้ สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้รบั ณ วันทีซ่ อื้
ค่าความนิยมแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า โดยธนาคารฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำ� หรับค่าความนิยมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม 2551 โดยมาตรฐานการบัญชีใหม่กำ� หนดให้ธนาคารฯ ไม่ตอ้ งตัดจ�ำหน่ายค่าความนิยมอีกต่อไป แต่ตอ้ งทดสอบการด้อยค่า
ทั้งนีธ้ นาคารฯ ใช้วิธีเปลี่ยนทันที โดยหยุดตัดจ�ำหน่ายค่าความนิยม กลับรายการค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมกับค่าความนิยมและทดสอบการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมโดยถือว่าค่าความนิยมตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นราคาทุนส�ำหรับงบการเงินปี 2551
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าธนาคารฯและบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ จ�ำกัดหรือมีอายุการให้ประโยชน์ทปี่ ระมาณได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั้
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึง่ ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายตามประมาณอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
5 ปี ไม่มีการตัดจ�ำหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
4.13 ค่าเผื่อการด้อยค่า
การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีใ่ นงบดุลว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัดและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จะมีการทดสอบการด้อย
ค่าทุกปีหรือหากมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าเกิดขึ้นก่อน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่
จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเว้นแต่เมือ่ มีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ เพิม่ ของสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมือ่ มีการลดลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย ซึง่ ได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดงั กล่าว
มีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน ยอดขาดทุนจากการด้อยค่าที่บันทึกในงบก�ำไร
ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ
ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบก�ำไรขาดทุน
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การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ของธนาคารฯ และบริษัทย่อยที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดและเงินให้กู้ยืมและลูกหนีท้ ี่บันทึก
โดยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้
ที่แท้จริง ส�ำหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วย
สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ มีความเกีย่ วข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเพิม่ ขึน้ ในภายหลังและการเพิม่ ขึน้ นัน้ สัมพันธ์
โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้สำ� หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและตราสารหนีท้ ี่จัดประเภท
เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ
ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการด้วยจ�ำนวนทีไ่ ม่เกินไปกว่ามูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึง่
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารฯ ตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับลูกหนีท้ ี่มีภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบดุลที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น การค�้ำประกันการ
กู้ยืม การอาวัล หรือภาระผูกพันที่สถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และส�ำหรับภาระตามหนังสือค�้ำประกันที่ธนาคารฯ ถูกเรียกร้อง
โดยอัตราการตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบดุลดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.7
ประมาณการหนี้สินอื่น ๆ
ประมาณการหนีส้ นิ โดยทัว่ ไปจะรับรูใ้ นงบดุลก็ตอ่ เมือ่ ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยมีภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั หรือทีก่ อ่ ตัวขึน้
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว และสามารถประมาณจ�ำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจ�ำนวนที่เป็นสาระส�ำคัญ ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อน
จ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
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4.15 ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมบันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน กรณีตราสารอนุพนั ธ์มตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ ธนาคารฯ ใช้ราคาตลาด
เป็นมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ กรณีทไี่ ม่มตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ มูลค่ายุตธิ รรมจะถูกค�ำนวณจากแบบจ�ำลองโดยใช้ขอ้ มูล
ตลาดทีห่ าได้จากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ ราคาตลาดหรือข้อมูลตลาดทีห่ าได้จากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ ได้มาจากราคาซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ์ ราคา
เสนอซื้อขายของนายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอซื้อขายจากคู่สัญญา
ตราสารอนุพนั ธ์เพอื่ การบริหารความเสีย่ งของธนาคารฯ (Banking book) ทีม่ ลี กั ษณะของดอกเบยี้ เชน่ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบยี้ เปน็ ต้น
บันทึกตามวิธีเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง คือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบ
ก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญา ส่วนรายการทีม่ ลี กั ษณะของอัตราแลกเปลีย่ น เช่น สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น
จะบันทึกบัญชีโดยทยอยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญา ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท�ำสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราซื้อขายที่ธนาคารฯ ก�ำหนดขึ้น ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคาร แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลีย่ นอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันสิ้นงวด ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะมีการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนนัน้ ออกไป ยกเว้นสาขาเคย์แมน รับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของสาขาดังกล่าวในงบก�ำไร
ขาดทุน
4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง
4.18 ภาษีเงินได้
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
4.19 รายการธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมธนาคารฯ หรือถูกควบคุม
โดยธนาคารฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ และบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมกับธนาคารฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อย ที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่
บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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5. การใช้ดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีที่สำ� คัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการในเรื่องที่มีความ
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการที่ส�ำคัญ
มีดังต่อไปนี้
5.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยค�ำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่า
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยค�ำนึงถึงสภาพคล่อง
และข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อและลูกหนีจ้ ากความเสี่ยงด้านเครดิตที่
อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธปท. และ กลต. ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินจิ ในการประมาณ
การผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากเงินให้สนิ เชือ่ เมือ่ ลูกหนีม้ ปี ญ
ั หาในการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ โดยใช้การวิเคราะห์สถานะ
ของลูกหนี้รายตัว ประวัติการช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีจ้ ากลูกหนี้ มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ
แวดล้อม อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแ่ ตกต่างกัน อาจมีผลต่อจ�ำนวนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ดังนัน้ การปรับปรุง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต
5.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยจะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระ
ส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้ จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหาร
5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ธนาคารฯ พิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายเมือ่ พบว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของทรัพย์สนิ มีมลู ค่าลดลงกว่ามูลค่า
ตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน
ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สนิ และแผนการขายทรัพย์สนิ รอการขาย อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแ่ ตกต่างกัน
อาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนัน้ การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต
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5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนัน้ เกิดขึ้น
ธนาคารฯ แสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้จากประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคา
ตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร ซึ่งการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ ที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั้
5.6 การรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูห้ รือการตัดบัญชีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่าธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าวแล้วหรือไม่ ถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารจะได้ใช้ดลุ ยพินจิ และข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ
ในสภาวะปัจจุบันในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
5.7 การถูกเรียกร้อง คดีฟ้องร้องและการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก (ก) การถูกเรียกร้อง (ข) การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และ (ค) ส่วนแบ่งผล
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินจิ และข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินใน
งบดุล อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
6. การโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”)
ตามเงื่อนไขของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาโอนสินทรัพย์ กับ บสท.
ในปี 2544 โดยธนาคารฯ และบริษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท. (ในฐานะผู้รับโอน) และได้รับช�ำระราคา
โอนเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินจาก บสท. จากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าว บสท. และผูโ้ อนจะต้องแบ่งปันผลก�ำไรและขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของ บสท. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ สิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังต่อไปนี้
กรณีทมี่ ผี ลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ผูโ้ อนจะเป็นผูร้ บั ผลขาดทุน ส่วนทีส่ องจ�ำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนส่วนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด
กรณีทมี่ ผี ลก�ำไร ผลก�ำไรส่วนแรกจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโ้ อนจะแบ่งกันคนละครึง่ ทัง้ นีห้ ากยังคงมี
ก�ำไรเหลืออีก ผูโ้ อนจะได้รบั ผลก�ำไรส่วนหลังนีใ้ นจ�ำนวนทีไ่ ม่เกินมูลหนีต้ ามบัญชีหกั ด้วยราคาโอนและผลก�ำไรส่วนแรก
ในปี 2549 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้รบั แจ้งข้อมูลการแบ่งปันผลก�ำไรขาดทุนเบือ้ งต้นจาก บสท. ณ สิน้ สุดปีที่ 5 โดยธนาคารฯ และบริษทั
ย่อยมีผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ทโี่ อนจ�ำนวน 730 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารฯ ได้รับแจ้งจาก
บสท. โดย บสท.ขอปรับราคาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนที่มีเครื่องจักรจ�ำน�ำเป็นหลักประกันจ�ำนวน 4,341 ล้านบาท ซึง่ ธนาคารฯ
ได้ปฏิเสธรายการดังกล่าวเนือ่ งจากเป็นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามสัญญาโอนสินทรัพย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไม่มีผลบังคับตาม
กฎหมาย และธนาคารฯ ได้ดำ� เนินคดีตามกฎหมายกับ บสท. แล้ว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพให้แก่ บสท. จากรายการข้างต้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 6,178 ล้านบาท และ 5,857 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ:
จ�ำนวน 6,140 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามล�ำดับ) โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ประเมินมูลค่าปัจจุบันของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการปันส่วนผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ณ สิ้นปีที่ 10 คิดเป็นจ�ำนวน 1,561 ล้านบาท
และ 1,240 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จ�ำนวน 1,523 ล้านบาท และ 1,201 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ซึ่งพิจารณา
จากรายงานผลการบริหารสินทรัพย์ของ บสท. และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารฯ ในอดีต
โดยอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบนั ของผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตเท่ากับผลตอบแทนของสินทรัพย์
หรือตราสารทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งคล้ายกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ ได้ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการขอปรับราคาโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพส่วนที่มีเครื่องจักรจ�ำน�ำเป็นหลักประกันจ�ำนวน 4,617 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยจ�ำนวน 276 ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ ได้บันทึกมูลค่าปัจจุบันของผลขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับปันส่วน
จาก บสท. โดยรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบก�ำไรขาดทุนจ�ำนวน 12 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามล�ำดับ
7. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด (“บบส. พญาไท” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งธนาคารฯ ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 100 ของ
ทุนช�ำระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทย่อยได้ด�ำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 และได้จด
ทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจการเงินเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
เงื่อนไขในการโอนขายสินทรัพย์คือ ธนาคารฯ (ในฐานะผู้โอน) จะด�ำเนินการส่งมอบเอกสารสินทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อย (ในฐานะผู้รับโอน)
ภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสินทรัพย์ (วันที่ที่ระบุในหนังสือโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ) เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงขยายระยะเวลาออกไป
ทั้งนี้ผู้โอนหรือผู้รับโอนมีสิทธิปรับปรุงราคาสินทรัพย์ได้ โดยจะต้องด�ำเนินการภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันโอนสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ ยังมีภาระผูกพันทีต่ อ้ งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ ทีโ่ อนขายให้แก่บริษทั ย่อย
การขายสินทรัพย์ของบบส. พญาไท ให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2546 บบส. พญาไท ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (“บสก.”)
โดยก�ำหนดวันโอนสินทรัพย์คือวันที่ 30 กันยายน 2546 ทั้งนี้ การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักประกันเป็นไปตามพระราชก�ำหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยก�ำหนดราคาโอนสินทรัพย์ตามข้อตกลงของบริษัทย่อยและ บสก.
ณ วันโอน บสก. ได้ชำ� ระราคาสินทรัพย์ให้แก่บริษทั ย่อยเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเปลีย่ นมือได้ โดยออกให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
เป็นจ�ำนวน 19,533 ล้านบาท ส�ำหรับราคาโอนลูกหนีด้ ้อยคุณภาพจ�ำนวน 16,634 ล้านบาท (สินทรัพย์กลุ่มที่หนึง่ และกลุ่มที่สอง)
และราคาโอนทรัพย์สินรอการขายจ�ำนวน 2,899 ล้านบาท (สินทรัพย์กลุ่มที่สาม) วันครบก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
คือวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักเงินฝากทุกประเภทเฉพาะที่
เป็นเงินบาทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะช�ำระในวันครบรอบปีที่ 6 นับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
และงวดถัดไปจะช�ำระเมื่อครบก�ำหนด 1 ปี หลังจากวันที่ชำ� ระดอกเบี้ยงวดแรกไปจนถึงวันครบก�ำหนดของตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ห้ามมิให้
บบส. พญาไทสลักหลังโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั บุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการสลักหลังให้กบั ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเท่านัน้ หาก บสก. ต้องเลิกกิจการก่อนวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
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ครบก�ำหนด บสก.จะต้องโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายและตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับนิติบุคคลที่ บบส. พญาไทให้ความเห็นชอบ
บบส. พญาไท หรือ บสก. มีสทิ ธิปรับปรุงราคาโอนสินทรัพย์ภายในระยะเวลาหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั โอนสินทรัพย์ โดย บบส.พญาไท
หรือ บสก. จะออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงราคาดังกล่าว
การรับรู้ผลก�ำไรขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ บบส. พญาไท และ บสก. ตกลงกันว่าการรับรู้ผลก�ำไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์
ให้มีการค�ำนวณเมื่อสิ้นปีที่หก และสิ้นปีที่สิบสองนับแต่วันโอนสินทรัพย์
การค�ำนวณก�ำไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์คำ� นวณจากมูลค่าสินทรัพย์ทเี่ รียกเก็บได้ซงึ่ สะสมเฉพาะกรณีทลี่ กู หนีไ้ ด้ชำ� ระหนีเ้ สร็จสิน้
แล้วตามเกณฑ์เงินสดจนถึงวันค�ำนวณหักด้วยราคาสินทรัพย์ที่รับโอนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการของผู้รับโอนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่รับ
โอนรวมทั้งดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน และเมื่อสิ้นปีที่หกและสิ้นปีที่สิบสองนับแต่วันโอนสินทรัพย์ ให้รวมผลการบริหารงานส�ำหรับ
สินทรัพย์ที่ บสก. รับโอนจาก บบส. พญาไท ตามสัญญานี้แล้วน�ำผลก�ำไรขาดทุนมาแบ่งปันระหว่าง บสก. กับ บบส. พญาไท ในกรณี
ที่มีการตีโอนทรัพย์สินช�ำระหนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้จำ� หน่ายทรัพย์สินนัน้ เพื่อช�ำระหนีจ้ นเสร็จสิ้นแล้วเท่านัน้
วิธีการค�ำนวณการแบ่งปันผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสก.
กรณีทมี่ ผี ลขาดทุนส�ำหรับสินทรัพย์กลุม่ ทีห่ นึง่ บบส. พญาไท จะเป็นผูร้ บั ผลขาดทุนในอัตราร้อยละยีส่ บิ แรกและผลขาดทุนในอัตราร้อยละ
ยี่สิบถัดไปนัน้ บบส. พญาไท และ บสก. จะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ บสก. เป็นผู้รับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลขาดทุนส�ำหรับสินทรัพย์กลุ่มที่สอง
(ก) ในกรณีราคารับโอนไม่มีส่วนลด บบส. พญาไทจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละสามสิบแรก และผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบ
ถัดไปนัน้ บบส. พญาไทและ บสก. จะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ บสก. เป็นผู้รับไปทั้งหมด
(ข) ในกรณีราคารับโอนมีส่วนลดร้อยละห้า บบส. พญาไทจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบห้าแรก และผลขาดทุนในอัตราร้อยละ
ยี่สิบถัดไปนัน้ บบส. พญาไทและ บสก. จะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ บสก. เป็นผู้รับไปทั้งหมด
(ค) ในกรณีราคารับโอนมีส่วนลดร้อยละสิบ บบส. พญาไทจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบแรก และผลขาดทุนในอัตราร้อยละ
ยี่สิบถัดไปนัน้ บบส. พญาไทและ บสก. จะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ บสก. เป็นผู้รับไปทั้งหมด
(ง) ในกรณีราคารับโอนมีสว่ นลดร้อยละสิบห้า บบส. พญาไทจะเป็นผูร้ บั ผลขาดทุนในอัตราร้อยละยีส่ บิ แรก และผลขาดทุนในอัตราร้อยละ
ยี่สิบถัดไปนัน้ บบส. พญาไทและ บสก. จะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ บสก. เป็นผู้รับไปทั้งหมด
วิธีการค�ำนวณการแบ่งปันผลก�ำไรจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสก.
กรณีที่มีผลก�ำไรส�ำหรับสินทรัพย์กลุ่มที่หนึง่ และกลุ่มที่สอง ผลก�ำไรส่วนแรกจ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาโอนสินทรัพย์ให้ บบส.
พญาไท และ บสก. แบ่งกันในอัตรา 1:1 ผลก�ำไรส่วนที่เหลือ บบส. พญาไทจะได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชี
และราคาโอนของสินทรัพย์ ทั้งนี้หากมีผลก�ำไรส่วนที่เหลือเกินกว่าส่วนต่างดังกล่าวให้ บสก. ไปทั้งหมด
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การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการปรับราคาโอน
การโอนขายสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้กบั บสก. ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2546 จนถึง ณ วันสิน้ ปี 2548 บบส. พญาไทได้โอนขายสินทรัพย์
ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนีท้ งั้ ทีม่ หี ลักประกันและประเภททีไ่ ม่มหี ลักประกัน ทรัพย์สนิ รอการขาย และสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
ให้กบั บสก. ในราคารวมทัง้ สิน้ 19,712 ล้านบาท โดย บสก.ได้จา่ ยช�ำระราคาโอนสินทรัพย์ให้แก่ บบส. พญาไทเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภท
เปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ บบส. พญาไทได้สลักหลังตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวทั้งจ�ำนวนโดยโอนให้กับธนาคารฯ เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่
บบส. พญาไทมีต่อธนาคารฯ
บบส. พญาไทและ บสก. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงราคาโอนและรับคืนลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
จนถึงสิน้ ปี 2548 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,011 ล้านบาท ทัง้ นี้ บบส. พญาไทได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ บสก. จ�ำนวน 1,011 ล้านบาท
เพือ่ ช�ำระการปรับราคาโอนและการรับคืนสินทรัพย์ดงั กล่าว ปัจจุบนั บบส. พญาไท รอออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั บสก. จ�ำนวน 4 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลต่างราคาจากการขายทรัพย์สินรอการขายในปี 2546 ทั้งนี้ บบส. พญาไทได้รับรู้ดอกเบี้ยจ่ายของตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นจ�ำนวนเงิน 9 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยในงบก�ำไรขาดทุน
ในปี 2549 บบส. พญาไทและ บสก. มีการจัดท�ำบันทึกการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดในการค�ำนวณค่าเสียหายที่ บบส.พญาไทต้อง
ชดใช้ให้กับ บสก. ตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะขอให้มีการพิจารณาชดใช้ความเสียหายกันภายในสิ้น
ปีที่หกหรือสิ้นปีที่สิบสอง โดยใช้วิธีหักกลบลบหนีก้ ับจ�ำนวนเงินที่ บสก. จะต้องช�ำระตามตั๋วสัญญาใช้เงินตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ลง
วันที่ 3 กันยายน 2546
ในปี 2552 บบส.พญาไทได้รับแจ้งข้อมูลการแบ่งปันผลก�ำไรขาดทุนเบื้องต้นจาก บสก. ณ สิ้นสุด ปีที่ 6 โดย บบส.พญาไทมีส่วนแบ่ง
ผลก�ำไรจากการบริหารสินทรัพย์ที่โอนจ�ำนวน 74 ล้านบาท
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บบส. พญาไทได้ประเมินมูลค่าปัจจุบันของผลขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับการปันส่วนจาก บสก.
ณ สิ้นปีที่สิบสองจ�ำนวน 3,586 ล้านบาท และ 3,390 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งพิจารณาจากรายงานผลการบริหารสินทรัพย์ของ
บสก. และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารฯ ในอดีต โดยอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตเท่ากับผลตอบแทนของสินทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บบส. พญาไทได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ โดยรับรูเ้ ป็นดอกเบีย้ จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนจ�ำนวน 196 ล้านบาท และ 186 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
2552

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่น
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหว่างธนาคารในประเทศ − สุทธิ
ต่างประเทศ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินเยน
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ − สุทธิ
รวมในประเทศและต่างประเทศ - สุทธิ

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม
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2551

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

2,852

7,800

10,652

3,848

35

32,071

32,106

47

585

632

-

19,260

19,260

-

5,818

5,818

31

208

239

31

256

287

2,918

59,339

62,257

3,926

62,359

66,285

-

182

182

-

43

43

-

(397)

(397)

-

(6)

(6)

2,918

59,124

62,042

3,926

62,396

66,322

2,651

1,178

3,829

2,438

2,907

5,345

282

-

282

414

-

414

414

48

462

501

-

501

3,347

1,226

4,573

3,353

2,907

6,260

-

-

-

-

18

18

-

-

-

-

(13)

(13)

55,700

59,548

3,347

1,226

4,573

3,353

2,912

6,265

6,265

60,350

66,615

7,279

65,308

72,587

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่น
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหว่างธนาคารในประเทศ - สุทธิ
ต่างประเทศ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินเยน
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ - สุทธิ
รวมในประเทศและต่างประเทศ - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
2551

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

2,852

7,800

10,652

3,848

55,700

59,548

34

31,902

31,936

46

384

430

-

19,260

19,260

-

5,818

5,818

31

208

239

31

256

287

2,917

59,170

62,087

3,925

62,158

66,083

-

182

182

-

42

42

-

(397)

(397)

-

(6)

(6)

2,917

58,955

61,872

3,925

62,194

66,119

2,651

1,178

3,829

2,438

2,907

5,345

282

-

282

414

-

414

414

48

462

501

-

501

3,347

1,226

4,573

3,353

2,907

6,260

-

-

-

-

18

18

-

-

-

-

(13)

(13)

3,347

1,226

4,573

3,353

2,912

6,265

6,264

60,181

66,445

7,278

65,106

72,384

9. เงินลงทุน
9.1 จ�ำแนกตามประเภทของเงินลงทุน
2552

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

2551

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

1,804
1,804
(1)
1,803

1,803
1,803
1,803

5,003
79
5,082
(19)
5,063

5,010
53
5,063
5,063

35,747
50
35,797
13
(50)
35,760

35,760
35,760
35,760

23,292
50
165
23,507
80
(112)
23,475

23,401
74
23,475
23,475

21,802
21,802
59,365

742
1,267
2,009
30,547

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
7,738
342
8,080
40
(100)
8,020

2551

มูลค่ายุติธรรม
7,756
264
8,020
8,020

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
11,126
465
3,985
15,576
(277)
(1,008)
14,291

12,188
12,188

34,718
34,718

2,134
32
2,166
(1,148)
1,018
21,226

2,989
80
3,069
(1,206)
1,863
50,872

มูลค่ายุติธรรม
11,515
445
2,331
14,291
14,291
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2552

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพื่อค้า − สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนชั่วคราว − สุทธิ

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
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2551

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

1,804
1,804
(1)
1,803

1,803
1,803
1,803

5,003
79
5,082
(19)
5,063

5,010
53
5,063
5,063

35,747
50
35,797
13
(50)
35,760

35,760
35,760
35,760

23,292
50
165
23,507
80
(112)
23,475

23,401
74
23,475
23,475

21,802
21,802
59,365

2552

เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
7,738
330
8,068
31
(95)
8,004

742
1,267
2,009
30,547

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
7,756
248
8,004
8,004

(หน่วย: ล้านบาท)
2551

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
11,126
465
3,972
15,563
(276)
(1,002)
14,285

11,540
11,540

34,044
34,044

2,134
32
2,166
(1,148)
1,018
20,562

2,989
80
3,069
(1,206)
1,863
50,192

มูลค่ายุติธรรม
11,515
445
2,325
14,285
14,285

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยมีตวั๋ สัญญาใช้เงินประเภทเปลีย่ นมือไม่ได้อาวัลโดยกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึง่ ธนาคารฯและบริษทั ย่อยได้รบั จากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) เพือ่ การช�ำระราคาโอนลูกหนี้
และได้จัดประเภทเป็นตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด จ�ำนวน 8,869 ล้านบาท และ 9,566 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ:
จ�ำนวน 8,221 ล้านบาท และ 8,891 ล้านบาท ตามล�ำดับ) โดยมีวนั ครบก�ำหนดช�ำระคืนในปี 2554 − 2558 และมีอตั ราดอกเบีย้ เท่ากับ
อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย ณ วันท�ำการสุดท้ายของปี
9.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ไิ ด้ถอื เป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า ซึง่ จ�ำแนกตาม
ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

มากกว่า
1−5 ปี 5 ปี

1 ปี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย − สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
รวมตราสารหนี้

35,747

7,738

รวม

1 ปี

1−5 ปี

มากกว่า
5 ปี

-

43,485

23,292

10,726

400

รวม
34,418

50

-

-

50

50

-

-

50

-

-

-

-

137

329

-

466

35,797

7,738

- 43,535

23,479

11,055

13

18

-

31

111

309

57

477

(50)

-

-

(50)

(50)

-

-

(50)

35,760

7,756

- 43,516

23,540

11,364

21,802

8,854

3,334

33,990

742

31,315

-

-

400 34,934

457 35,361
3,403

35,460

-

1,267

-

-

1,267

-

21,802

8,854

3,334 33,990

2,009

31,315

3,403 36,727

57,562

16,610

3,334 77,506

25,549

42,679

3,860 72,088
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2551

ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

1 ปี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย − สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
รวมตราสารหนี้

มากกว่า
5 ปี

1−5 ปี

35,747

7,738

50

-

-

-

35,797

7,738

รวม

- 43,485

มากกว่า
5 ปี

1 ปี

1−5 ปี

23,292

10,726

50

-

-

50

-

-

137

329

- 43,535

23,479

11,055

31

111

309
-

รวม

400 34,418
-

50

-

466

400 34,934

13

18

(50)

-

(50)

(50)

35,760

7,756

- 43,516

23,540

11,364

457 35,361

21,802

8,206

3,334 33,342

742

30,641

3,403 34,786

-

-

1,267

-

-

-

-

57

477

-

(50)

-

1,267

21,802

8,206

3,334 33,342

2,009

30,641

3,403 36,053

57,562

15,962

3,334 76,858

25,549

42,005

3,860 71,414

9.3 เงินลงทุนของกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ มีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนช�ำระแล้วของ
กิจการดังกล่าวที่ไม่เข้าข่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุน − สุทธิ
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2552

2551

(ราคาตามบัญชี)

(ราคาตามบัญชี)

-

18

34

46

45

45

158

1,105

11

11

248

1,225

-

(48)

(45)

(95)

203

1,082

9.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ มีเงินลงทุนในบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตราสารหนีท้ ผี่ ดิ นัดช�ำระหนี้ บริษทั ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของกิจการและบริษทั
อื่นที่มีผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

(หน่วย: ล้านบาท)
2551

ราคาทุน/ราคา มูลค่า
ค่าเผื่อ ราคาทุน/ราคา มูลค่า
ตามบัญชี ยุตธิ รรม การด้อยค่า ตามบัญชี ยุตธิ รรม
1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและตราสารหนี้
ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
2. บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการและบริษัทอื่นที่มีผลการ
ด�ำเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

62

-

(62)

12

-

(12)

1,576

439

(1,137)

1,379

185

(1,194)

1,638

439

(1,199)

1,391

185

(1,206)

9.5 ส่วนเกิน(ต�ำ่ กว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ส่วนเกิน(ต�่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2551

2552

2551

2552

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
ส่วนเกิน(ต�่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน − สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

39

509

39

509

28

78

20

77

67

587

59

586

(3)

(25)

(3)

(25)

(6)

(754)

(6)

(752)

(9)

(779)

(9)

(777)

58

(192)

50

(191)
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9.6 ก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2551

2552

2551

2552

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

85

114

85

114

775

1,259

775

1,258

-

2

-

2

287

410

286

409

1

-

18

-

1,148

1,785

1,164

1,783

(130)

(50)

(130)

(50)

(92)

(801)

(92)

(801)

(1)

(4)

(1)

(4)

(1)

(162)

-

(10)

(224)

(1,017)

(223)

(865)

-

(3)

-

(3)

(7)

(19)

(7)

(19)

(903)

(1,100)

(1,824)

(1,093)

14

(354)

(890)

(197)

ในเดือนกันยายน 2551 ธนาคารฯ ได้ขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบีแมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งถือโดยธนาคารฯ ให้แก่
Macquarie International Holdings Limited ท�ำให้มข
ี าดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าว รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จ�ำนวน 158 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามล�ำดับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไทได้เลิกกองทุนเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยธนาคารฯ ได้รบั เงินจากการคืนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
จ�ำนวน 197 ล้านบาท ท�ำให้มีขาดทุนจากเงินลงทุนจ�ำนวน 1 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ มีก�ำไรจากเงินลงทุนจ�ำนวน 17 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 ได้เลิกกองทุนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โดยธนาคารฯได้รับเงินจากการคืนมูลค่าหน่วยลงทุน เป็นจ�ำนวน
182 ล้านบาท ท�ำให้มีก�ำไรจากเงินลงทุนจ�ำนวน 1 ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2551

2552

2551

2552

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ส่วนแบ่งก�ำไรตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับปี
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
รายได้เงินปันผลส�ำหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับปี
จ�ำหน่ายเงินลงทุน/รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน
ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,957

2,223

2,564

2,479

267

466

-

-

34

46

34

533

(213)

(212)

-

-

-

-

-

(370)

(538)

(215)

(520)

(897)

2,114

2,564

1,737

2,223

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปันผลรับส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2551 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2551

2552

บริษัทร่วม
กองทุนรวมสยามรีสอร์ท
บริษัทไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ำกัด
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
พญาไท
บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เดอะคอลัมน์
เงินลงทุนในบริษัทร่วม- สุทธิ

เงินลงทุน
ในราคาทุน

ทุนช�ำระแล้ว
2551

2552

เงินปันผลรับส�ำหรับ
เงินลงทุนแสดงตาม ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
วิธีส่วนได้เสีย

2551

2552

2551

2552

2551

2552

53.94

56.26

1,045

1,100

498

587

913

997

32

44

45.96

45.96

375

300

417

383

471

481

78

91

-

32.00

-

772

-

247

-

247

10

18

-

30.00

-

600

-

180

-

199

52

13

30.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.72

29.90

2,124

2,124

634

638

730

640

41

46

1,549

2,035

2,114

2,564

213

212
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว
(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์
พญาไท จ�ำกัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ
คอนแทรคท์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จ�ำกัด
บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี
จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี
แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
บริษัทร่วม
กองทุนรวมสยามรีสอร์ท
บริษัทไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ำกัด
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
พญาไท
บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เดอะคอลัมน์
เงินลงทุนในบริษัทร่วม − สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม − สุทธิ
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1,070 1,070

3,870

2551

2552

2551

2552

2552 2551

2551

2552

เงินลงทุน
แสดงตาม
วิธีราคาทุน

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

ราคาทุน

เงินปันผล
รับส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2551

2552

2551

2552

3,870 (3,870) (3,870)

-

-

-

-

99.40

99.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.00

75.00

100

100

188

188

-

-

188

188

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109

4,058 4,058 (3,870) (3,870)

188

188

109

111

53.94

56.26

45.96

45.96

-

32.00

1,045 1,100

498

587

-

-

498

587

32

44

375

300

417

383

-

-

417

383

78

91

-

772

-

247

-

-

-

247

10

18

-

30.00

-

600

-

180

-

-

-

180

52

13

30.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.72

29.90

2,124 2,124

634

638

-

-

634

638

41

46

1,549 2,035

-

-

1,549 2,035

213

212

5,607 6,093 (3,870) (3,870)

1,737 2,223

322

323

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งธนาคารฯ สรุปมาจากงบการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าว แต่ไม่ได้
ปรับปรุงให้แสดงข้อมูลตามสัดส่วนที่ถือหุ้นโดยธนาคารฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

กองทุนรวมสยามรีสอร์ท
บริษัทไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ำกัด
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดอะคอลัมน์

2552

2551

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

53.94

1,696

4

56.26

1,777

4

45.96

3,693

2,667

45.96

4,678

3,620

-

-

-

32.00

1,478

706

-

-

-

30.00

673

10

30.00

-

-

-

-

-

29.72

2,516

57

29.90

2,189

46

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552

รายได้รวม
กองทุนรวมสยามรีสอร์ท
บริษัทไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ำกัด
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดอะคอลัมน์

(หน่วย: ล้านบาท)

2551

ก�ำไรสุทธิ

รายได้รวม

ก�ำไรสุทธิ

46

41

539

534

329

82

413

145

-

-

472

309

-

-

63

45

-

-

-

-

157

356

119

23

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด จ�ำนวน 300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วโดยบริษัทดังกล่าวได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา
สัมปทานของลูกหนี้รายหนึง่ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้
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งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมา
จากงบการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว เปิดเผยตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น ๆ
ส�ำรองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (โอนกลับ)
ส�ำรองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ดอกเบี้ยสุทธิ
อื่น ๆ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบก�ำหนด
อื่น ๆ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระเพิ่ม
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
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2551

(910)

23

(34)

(80)

(51)

65

7

21

820

27

(1)

9

(5)

16

35

(94)

(2)

1

(141)

(12)

45

(24)

216

399

1,248

724

(39)

129

5

1

56

(48)

(4)

(55)

1,386

1,114

185

324

(105)

(36)

1,466

1,402

(100)

-

100

501

26

39

(2)

-

24

540

-

370

(1,600)

(2,200)

(1,600)

(1,830)

(110)

112

251

139

141

251

11.
11.1

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2551

2552

2551

2552

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน (1)
อื่น ๆ
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ − สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

39,376

38,880

39,260

38,755

236,753

268,453

234,608

267,597

91,771

116,576

92,698

117,504

192

377

164

349

368,092

424,286

366,730

424,205

971

3,296

974

3,378

369,063

427,582

367,704

427,583

(30,995)

(45,463)

(29,548)

(43,932)

(213)

(453)

(213)

(453)

337,855

381,666

337,943

383,198

(1) สุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จ�ำนวน 12 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(เฉพาะธนาคารฯ 12 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
11.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการให้สินเชื่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวมเงินให้สินเชื่อ

11.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

153,036

2552

178,944

2551

149,811

175,719

215,056

245,342

216,919

248,486

368,092

424,286

366,730

424,205

จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

ในประเทศ

2551

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

353,844

4,738

358,582

410,019

3,773

413,792

7,670

1,122

8,792

7,799

1,136

8,935

632

86

718

1,224

335

1,559

362,146

5,946

368,092

419,042

5,244

424,286

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

(หน่วย: ล้านบาท)
2551

ต่างประเทศ

รวม

352,482

4,738

357,220

409,938

3,773

413,711

7,670

1,122

8,792

7,799

1,136

8,935

632

86

718

1,224

335

1,559

360,784

5,946

366,730

418,961

5,244

424,205
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11.4 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

ปกติ
4,198
100,019
14,382
58,967
52,900
36,049
266,515

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

1,359
27,429
5,992
9,917
1,862
922
47,481

94
2,762
1,041
2,631
536
180
7,244

สงสัย
121
3,124
1,142
177
573
154
5,291

สงสัย
จะสูญ

รวม

4,263
24,197
4,948
3,372
3,240
1,541
41,561

10,035
157,531
27,505
75,064
59,111
38,846
368,092

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2551

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

ปกติ
6,135
121,071
26,922
59,787
50,245
36,885
301,045

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

1,416
30,259
4,981
12,373
2,447
1,988
53,464

301
5,477
1,219
1,089
713
271
9,070

สงสัย
541
4,101
1,064
722
808
235
7,471

สงสัย
จะสูญ

รวม

4,950
32,561
5,178
4,936
3,821
1,790
53,236

13,343
193,469
39,364
78,907
58,034
41,169
424,286

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

ปกติ
4,198
100,019
14,382
58,967
52,900
38,063
268,529

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

1,359
27,429
5,992
9,917
1,862
922
47,481

94
2,762
1,041
2,631
536
180
7,244

สงสัย
121
3,124
1,142
177
573
154
5,291

สงสัย
จะสูญ

รวม

4,113
22,758
4,021
3,008
3,240
1,045
38,185

9,885
156,092
26,578
74,700
59,111
40,364
366,730

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ
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ปกติ
6,134
121,071
26,922
59,787
50,245
40,500
304,659

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
1,416
30,259
4,981
12,373
2,447
1,988
53,464

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
301
5,477
1,219
1,089
713
271
9,070

สงสัย
541
4,101
1,064
722
808
235
7,471

สงสัย
จะสูญ
4,797
31,013
4,144
4,525
3,821
1,241
49,541

รวม
13,189
191,921
38,330
78,496
58,034
44,235
424,205

11.5 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยมีเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สนิ เชือ่ ทีใ่ ห้แก่ธนาคารและตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย์) จัดชัน้ ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

เงินให้
มูลหนี้
อัตรา
เงินให้
มูลหนี้
อัตรา
สินเชื่อ หลังหัก ที่ใช้ในการ
สินเชื่อ หลังหัก ที่ใช้ในการ
และดอกเบี้ย หลัก
ตัง้ ค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้ และดอกเบี้ย หลัก ตัง้ ค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้
ค้างรับ ประกัน (1) (ร้อยละ) สงสัยจะสูญ ค้างรับ ประกัน (1) (ร้อยละ) สงสัยจะสูญ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินจากเกณฑ์ขั้นต�ำ่
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

266,938

102,859

1

1,049

303,283

113,579

1

1,172

47,677

15,341

2

307

53,729

18,893

2

378

7,365

1,777

100

1,777

9,229

4,001

100

4,001

5,302

1,518

100

1,518

7,505

2,490

100

2,490

41,781

18,227

100

100

369,063

139,722

18,227

53,836

29,378

22,878

427,582

168,341

29,378
37,419

8,117

8,044

30,995

45,463

การกันส�ำรองส�ำหรับมูลหนีจ้ ัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
(1)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2551

เงินให้
มูลหนี้
อัตรา
เงินให้
มูลหนี้
อัตรา
สินเชื่อ
หลังหัก ที่ใช้ในการ
สินเชื่อ
หลังหัก ที่ใช้ในการ
และดอกเบี้ย หลัก ตัง้ ค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้ และดอกเบี้ย หลัก ตัง้ ค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้
ค้างรับ ประกัน (1) (ร้อยละ) สงสัยจะสูญ ค้างรับ ประกัน (1) (ร้อยละ) สงสัยจะสูญ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินจากเกณฑ์ขั้นต�ำ่
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

268,955

104,874

1

1,049

306,979

117,194

1

1,172

47,677

15,341

2

307

53,729

18,893

2

378

7,365

1,777

100

1,777

9,229

4,001

100

4,001

5,302

1,518

100

1,518

7,505

2,490

100

2,490

38,405

16,973

100

16,973

50,141

28,070

100

28,070

367,704

140,483

21,624

427,583

170,648

36,111

7,924

7,821

29,548

43,932

้ ัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
(1)การกันส�ำรองส�ำหรับมูลหนีจ

สงสัย และสงสัยจะสูญ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
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11.6 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง เงินให้สนิ เชือ่ จัดชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัยจะสูญ
และชั้นสูญ นอกจากนัน้ แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพโดยมี
ค�ำนิยามดังต่อไปนี้
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพสุทธิ หมายถึง เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้
สินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อย มีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ธนาคารและตลาดเงิน)
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ
(เงินต้นสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อรวม
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

2552

2551

32,726

34,042

30,604

31,654

405,967

452,059

405,860

453,286

8.06

7.53

7.54

6.98

54,095

69,777

50,719

66,082

427,337

487,794

425,976

487,713

12.66

14.30

11.91

13.55

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ให้แก่
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (“บสก.”) โดยแบ่งเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพประมาณ 15,000 ล้านบาท และเป็นทรัพย์สนิ
รอการขายประมาณ 4,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า ทั้งนี้ ราคาขายของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท และ 1,900 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
นอกจากนี้ ธนาคารฯ มีแผนที่จะขายสินเชื่อด้อยคุณภาพโดยมีภาระเงินต้น จ�ำนวนประมาณ 8,000 − 10,000 ล้านบาทให้แก่นกั ลงทุน
ในปี 2553 ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเพื่อรองรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการขายไว้แล้ว
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นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้

2552

2551

35,537

50,441

11.7 การปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา เฉพาะรายที่มีส่วนสูญเสีย/
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

หลังปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันสิ้นปี

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นหลายลักษณะ
รวม

ส่วนสูญเสีย/
สินทรัพย์ที่รับโอน
ขาดทุน
มูลค่า จากการปรับ
ยุติธรรม โครงสร้างหน้ี
ชนิด

104

5,868

25

1,411

-

-

1,325

11

39

2

11

-

-

7

115

5,907

27

1,422

-

-

1,332

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

หลังปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันสิ้นปี

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
รวม

104
104

5,868
5,868

25
25

1,411
1,411

ส่วนสูญเสีย/
สินทรัพย์ที่รับโอน
ขาดทุน
มูลค่า จากการปรับ
ยุติธรรม โครงสร้างหนี้
ชนิด
-

-

1,325

-

1,325

ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินให้สนิ เชือ่ ทีป่ รับโครงสร้างหนี้ กรณีเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขช�ำระหนี้ โดยใช้มลู ค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยดอกเบี้ยอัตราตลาด
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

หลังปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันสิ้นปี

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 − 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

89

3,803

12

184

14

1,592

8

1,203

12

512

7

35

115

5,907

27

1,422

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

หลังปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันสิ้นปี

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 − 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

78

3,764

10

173

14

1,592

8

1,203

12

512

7

35

104

5,868

25

1,411

ข้อมูลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนีท้ ี่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ดอกเบี้ยที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
เงินสดที่รับช�ำระจากลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

261

257

1,523

1,455

1,332

1,325

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยมียอดคงค้างของลูกหนีท้ มี่ กี ารปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาแล้วจ�ำนวน 430 ราย
เป็นจ�ำนวนรวม 3,746 ล้านบาท (เฉพาะธนาคารฯ: 393 ราย เป็นจ�ำนวนรวม 3,572 ล้านบาท)
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12. สินทรัพย์จัดชั้น
สินทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงินด้านสินทรัพย์)
ทรัพย์สนิ รอการขาย ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อนื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จ�ำแนกตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

ประเภทสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

เงินให้
เงินให้
สินเชื่อ
สินเชื่อ
ที่ดิน
ที่ดิน
เงินลงทุน และ ทรัพย์สิน อาคาร
เงินลงทุน และ ทรัพย์สิน อาคาร
ดอกเบี้ย รอ
และ สินทรัพย์
และ สินทรัพย์
ใน
ใน ดอกเบี้ย รอ
หลักทรัพย์ ค้างรับ การขาย อุปกรณ์ อื่น
รวม หลักทรัพย์ ค้างรับ การขาย อุปกรณ์ อื่น

รวม

จัดชั้นปกติ

- 326,365

-

-

- 326,365

- 366,850

-

-

- 366,850

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

-

47,677

-

-

-

47,677

-

53,729

-

-

-

53,729

-

7,365

-

-

-

7,365

-

9,229

-

-

-

9,229

จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

-

5,302

-

-

-

5,302

-

7,505

-

-

-

7,505

1,309

41,781

2,920

731

135

46,876

3,134

53,836

4,319

736

520

62,545

1,309 428,490

2,920

731

135 433,585

3,134 491,149 4,319

736

520 499,858

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2551

ประเภทสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

เงินให้
สินเชื่อ
ที่ดิน
เงินลงทุน และ ทรัพย์สิน อาคาร
ดอกเบี้ย รอ
และ สินทรัพย์
ใน
หลักทรัพย์ ค้างรับ การขาย อุปกรณ์ อื่น

รวม

เงินให้
สินเชื่อ
ที่ดิน
เงินลงทุน และ ทรัพย์สิน อาคาร
และ สินทรัพย์
ใน ดอกเบี้ย รอ
หลักทรัพย์ ค้างรับ การขาย อุปกรณ์ อื่น

รวม

จัดชั้นปกติ

- 328,382

-

-

- 328,382

- 370,548

-

-

- 370,548

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

-

47,677

-

-

-

47,677

-

53,729

-

-

-

53,729

-

7,365

-

-

-

7,365

-

9,229

-

-

-

9,229

จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

-

5,302

-

-

-

5,302

-

7,505

-

-

-

7,505

5,174

38,405

2,885

731

128

47,323

6,997

50,141

3,913

736

511

62,298

5,174 427,131 2,885

731

128 436,049

6,997 491,152

3,913

736

511 503,309

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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13. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ค่าเผื่อฯของลูกหนี้ส่วนที่โอนขาย
ยอดปลายปี

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ส่วนเกิน
จากเกณฑ์
ขั้นต�ำ่ ธปท.

รวม

1,172

378

4,001

2,490

29,378

8,044

45,463

(123)

(71)

(2,224)

(972)

6,182

73

2,865

-

-

-

-

807

-

807

-

-

-

-

(7,725)

-

(7,725)

-

-

-

-

(10,415)

-

(10,415)

1,049

307

1,777

1,518

18,227

8,117

30,995

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2551

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ค่าเผื่อฯของลูกหนี้ส่วนที่โอนขาย
ยอดปลายปี
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ส่วนเกิน
จากเกณฑ์
ขั้นต�ำ่ ธปท.

รวม

1,390

213

7,049

8,165

22,587

12,082

51,486

(218)

165

(3,048)

(5,675)

18,074

(4,038)

5,260

-

-

-

-

167

-

167

-

-

-

-

(4,563)

-

(4,563)

-

-

-

-

(6,887)

-

(6,887)

1,172

378

4,001

2,490

29,378

8,044

45,463

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ค่าเผื่อฯของลูกหนี้ส่วนที่โอนขาย
ยอดปลายปี

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ส่วนเกิน
จากเกณฑ์
ขั้นต�ำ่ ธปท.

รวม

1,172

378

4,001

2,490

28,070

7,821

43,932

(123)

(71)

(2,224)

(972)

6,238

103

2,951

-

-

-

-

805

-

805

-

-

-

-

(7,725)

-

(7,725)

-

-

-

-

(10,415)

-

(10,415)

1,049

307

1,777

1,518

16,973

7,924

29,548

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ค่าเผื่อฯของลูกหนี้ส่วนที่โอนขาย
ยอดปลายปี

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ส่วนเกิน
จากเกณฑ์
ขั้นต�ำ่ ธปท.

รวม

1,390

213

7,011

8,165

21,262

11,889

49,930

(218)

165

(3,010)

(5,675)

18,091

(4,068)

5,285

-

-

-

-

167

-

167

-

-

-

-

(4,563)

-

(4,563)

-

-

-

-

(6,887)

-

(6,887)

1,172

378

4,001

2,490

28,070

7,821

43,932

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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14. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดต้นปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

2552

2551

453

628

(240)

(175)

213

453

15. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

ยอดต้นปี
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย − สุทธิ

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอดปลายปี

22,919

85

(9,212)

13,792

311

2

(151)

162

349

72

(323)

98

23,579

159

(9,686)

14,052

(4,319)

(2,651)

4,050

(2,920)

19,260

(2,492)

(5,636)

11,132

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2551

ยอดต้นปี
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย − สุทธิ
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

26,239

2,421

199
587

ยอดปลายปี

(5,741)

22,919

175

(63)

311

14

(252)

349

27,025

2,610

(6,056)

23,579

(4,469)

(990)

1,140

(4,319)

22,556

1,620

(4,916)

19,260

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

ยอดต้นปี
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย − สุทธิ

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอดปลายปี

20,145

85

(6,820)

13,410

237

1

(104)

134

349

72

(323)

98

20,731

158

(7,247)

13,642

(3,913)

(1,836)

2,864

(2,885)

16,818

(1,678)

(4,383)

10,757

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

ยอดต้นปี
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย − สุทธิ

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอดปลายปี

22,664

2,409

(4,928)

20,145

199

93

(55)

237

587

14

(252)

349

23,450

2,516

(5,235)

20,731

(3,980)

(974)

1,041

(3,913)

19,470

1,542

(4,194)

16,818

ในระหว่างปี ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้ตกลงโอนสินทรัพย์รอการขายให้แก่ บสก. ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.6

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

155

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน
ราคา
ทุนเดิม
ราคาทุนเดิม/ ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จ�ำหน่าย/โอน
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมส�ำหรับส่วนที่
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2552
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสือ่ มราคาทีร่ วมอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
2551
2552
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

อาคาร

ส่วนที่ตี
ราคาเพิ่ม

5,081

ราคา
ทุนเดิม

3,115

ส่วนที่ตี
ราคาเพิ่ม

4,914

อุปกรณ์

3,509

รวม

4,838

21,457

-

-

54

-

515

569

(64)

(49)

(29)

(15)

(605)

(762)

5,017

3,066

4,939

3,494

4,748

21,264

-

-

(2,478)

(1,335)

(3,261)

(7,074)

-

-

(84)

(75)

(591)

(750)

-

-

15

6

489

510

-

-

(2,547)

(1,404)

(3,363)

(7,314)

(627)

-

(109)

-

-

(736)

(622)

-

(109)

-

-

(731)

4,454

3,115

2,327

2,174

1,577

13,647

4,395

3,066

2,283

2,090

1,385

13,219
772
750

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ราคา
ทุนเดิม
ราคาทุนเดิม/ ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จ�ำหน่าย/โอน
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมส�ำหรับส่วนที่
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2552
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสือ่ มราคาทีร่ วมอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
2551
2552

อาคาร

ส่วนที่ตี
ราคาเพิ่ม

5,081

ราคา
ทุนเดิม

3,115

ส่วนที่ตี
ราคาเพิ่ม

4,914

อุปกรณ์

3,509

รวม

4,721

21,340

-

-

54

-

508

562

(64)

(49)

(29)

(15)

(596)

(753)

5,017

3,066

4,939

3,494

4,633

21,149

-

-

(2,478)

(1,335)

(3,195)

(7,008)

-

-

(84)

(75)

(576)

(735)

-

-

15

6

482

503

-

-

(2,547)

(1,404)

(3,289)

(7,240)

(627)

-

(109)

-

-

(736)

(622)

-

(109)

-

-

(731)

4,454

3,115

2,327

2,174

1,526

13,596

4,395

3,066

2,283

2,090

1,344

13,178
744
735

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึง่ ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงินประมาณ 1,804 ล้านบาท และ 1,882 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 1,712 ล้านบาท
และ 1,838 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อายุการ
ตัดจ�ำหน่าย
รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา
ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันต้นปี

5 ปี

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นปี

ตัดจ�ำหน่าย

-

98

-

98

740

296

(265)

771

740

394

(265)

869

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันต้นปี

อายุการ
ตัดจ�ำหน่าย
รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา
ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

5 ปี

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นปี

ตัดจ�ำหน่าย

-

98

-

98

719

296

(259)

756

719

394

(259)

854

18. สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2551

2552

2551

2552

รายได้ค้างรับ
สิทธิการเช่า − สุทธิ
สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์
บัญชีพักระบบเคลียริ่ง
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมสินทรัพย์อื่น − สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,014

1,285

953

1,200

464

431

464

431

461

-

461

-

392

396

392

396

116

770

114

763

1,144

1,237

1,125

1,210

3,591

4,119

3,509

4,000

(84)

(517)

(82)

(510)

3,507

3,602

3,427

3,490

19.
19.1

เงินรับฝาก
จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2551

2552

2551

2552

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
− ไม่ถึง 6 เดือน
− 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี
− 1 ปีขึ้นไป
รวมเงินฝาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ

42,935

21,987

42,947

21,999

159,269

152,285

159,430

152,536

53,079

151,725

53,079

151,725

6,427

33,301

6,427

33,301

146,066

90,999

146,066

90,999

407,776

450,297

407,949

450,560

19.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

330,730

419,432

330,903

419,695

77,046

30,865

77,046

30,865

407,776

450,297

407,949

450,560

19.3 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น
รวม

2551

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

404,827

2,518

407,345

447,188

2,549

449,737

175

123

298

237

117

354

106

27

133

176

30

206

405,108

2,668

407,776

447,601

2,696

450,297

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น
รวม

รวม

2551

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

404,997

2,518

407,515

447,445

2,549

449,994

178

123

301

243

117

360

106

27

133

176

30

206

405,281

2,668

407,949

447,864

2,696

450,560
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20. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2551

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่น
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รายการระหว่างธนาคารในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินสกุลอื่น
รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

-

3,167

3,167

-

142

-

142

35

-

35

211

4

2,877

4,035

4,035

138

-

138

58

17

75

215

150

4

154

1,195

4,072

2,547

424

2,971

3,265

4,366

7,631

2,893

4,480

7,373

330

1,502

1,832

465

175

640

516

759

1,275

589

697

1,286

846

2,261

3,107

1,054

872

1,926

4,111

6,627

10,738

3,947

5,352

9,299

21. เงินกู้ยืม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ครบ
(ร้อยละ) ก�ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�ำไร
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
− อายุไม่เกิน 270 วัน
− อื่น ๆ
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยคงที่
อื่น ๆ
รวม
* เป็นปีที่เริ่มมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
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รวม

3.50 - 5.00

2553 - 2562

5.75

2556

7.00 - 7.75
3.85 - 4.05

2557*

และ 2559*

2552

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

12,087

12,624

12,087

12,624

-

250

-

250

5,562

6,989

5,562

6,989

-

10,218

-

10,218

4.00 - 10.25

2553

2,040

2,743

2,040

2,743

0.75 - 5.00

2552 - 2555

23,538

24,715

23,549

24,740

-

2552

10

518

10

518

0 – 3.25

2553- 2574

7,399

8,260

7,399

8,260

50,636

66,317

50,647

66,342

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำ� นวน 742 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกปี ซึ่งครบก�ำหนดช�ำระเงินต้นแล้วในวันที่ 20 กันยายน 2552
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2543 ธนาคารฯ ได้ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิจำ� นวน 1,077 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.25 ต่อปี ก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกปี ซึ่งครบก�ำหนดช�ำระเงินต้นแล้วในวันที่ 18 มกราคม 2553
เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2543 ธนาคารฯ ได้ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิจำ� นวน 260 ล้านบาท และ 545 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
3.5 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกปี
เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 ธนาคารฯ ได้ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิจำ� นวน 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ 5 ปีแรก ร้อยละ 18.02
ต่อปี และ 5 ปีหลัง อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 3.23 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยในวันที่ 30 มกราคม
และวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหนุ้ กู้ เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2552 ธนาคารฯ ได้ไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวก่อนครบก�ำหนด
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จ�ำนวน 8,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีที่ 1−5 เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ประเภทลูกค้าทัว่ ไปของธนาคารฯ บวกด้วยร้อยละ 2 ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4 ต่อปี
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีที่ 6−10 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ประเภทลูกค้าทั่วไปของ
ธนาคารฯบวกด้วยร้อยละ 2 หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือน
มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี โดยธนาคารฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิกอ่ นก�ำหนดได้ทกุ งวดช�ำระดอกเบีย้ นับจาก
วันที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปี หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้เสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นนี้ พร้อมทั้งเสนอขายหุ้นกู้
ด้อยสิทธิรนุ่ ใหม่คอื รุน่ 1/2552 แก่ผถู้ อื หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิเดิมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยมีผขู้ ายคืนเป็นจ�ำนวนเงินรวม 3,095 ล้านบาท
และซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่เป็นจ�ำนวนเงินรวม 3,813 ล้านบาท นอกจากนัน้ แล้วมีนกั ลงทุนทั่วไปซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นใหม่เพิ่มเติมอีก
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,487 ล้านบาท ธนาคารฯ จึงออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิรนุ่ 1/2552 ได้รวมจ�ำนวน 5,300 ล้านบาท โดยหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิรนุ่ ใหม่นี้
มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่ 3 ปีแรก ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 4−5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และปีที่ 6−10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยธนาคารฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุด
ใหม่ก่อนก�ำหนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ครบรอบ 5 ปีเป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่กำ� หนด
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2546 ธนาคารฯ ได้ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิจำ� นวน 250 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ 5 ปีแรกร้อยละ 4.625 ต่อปี
และ 5 ปีหลัง MLR ลบด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี ธนาคารฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนก่อนก�ำหนดภายหลัง 5 ปี นับแต่
วันออกหุ้นกู้หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด และผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมีสิทธิในการได้รับช�ำระหนี้อยู่ในล�ำดับหลังจากสิทธิ
ของเจ้าหนีด้ ้อยสิทธิทั่วไป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ธนาคารฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวก่อนครบก�ำหนด
ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�ำไร
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ธนาคารฯ ได้ออกตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปี
ที่ไม่มีผลก�ำไร เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จ�ำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตราสารดังกล่าวเป็นประเภท
ไม่มกี ำ� หนดระยะเวลาในการช�ำระคืน แต่ธนาคารฯ มีสทิ ธิขอไถ่ถอนคืนก่อนก�ำหนดโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารฯ ยังคงด�ำเนินกิจการในขณะนัน้ โดยการช�ำระคืนก่อนก�ำหนดเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

161

1. หลังจากปีที่ 10 เป็นต้นไปทุกวันที่จ่ายช�ำระดอกเบี้ย
2. กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีในประเทศไทยหรือทีห่ มูเ่ กาะเคย์แมน การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองหรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
ด้านภาษี ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระหนีต้ ราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของธนาคารฯ
3. กรณีทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยเปลีย่ นหลักเกณฑ์การนับเงินกองทุนและตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนของธนาคารฯ โดยไม่
สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ 10 ปีแรกเป็นอัตราคงที่ ร้อยละ 7.75 ต่อปี ช�ำระทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถนุ ายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปีในช่วง
10 ปีแรก และปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ USD LIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 3.13 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่
30 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปี
ทัง้ นีใ้ นงวดช�ำระดอกเบีย้ หากธนาคารฯ คาดว่า ผลการด�ำเนินงานในงบการเงินรวม ไม่มกี ำ� ไรสุทธิ ธนาคารฯ ไม่มภี าระในการช�ำระดอกเบีย้
ส�ำหรับงวดดังกล่าว และไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัดๆ ไป
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2552 ธนาคารฯ ได้มีการซื้อคืน Hybrid Tier 1 ข้างต้นบางส่วนจ�ำนวนเงินต้นรวม 153
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยธนาคารฯ ได้ช�ำระเงินส�ำหรับการซื้อคืน Hybrid Tier 1 เป็นจ�ำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ
ดอกเบี้ยค้างช�ำระจนถึงวันซื้อคืน จ�ำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งธนาคารฯ มีก�ำไรจากการซื้อคืน Hybrid Tier 1 ดังกล่าว
เป็นจ�ำนวน 2,301 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารฯ มียอดคงเหลือของ Hybrid Tier 1 ดังกล่าวจ�ำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือคิดเป็นจ�ำนวน 1,562 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯ ได้ออกตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ชำ� ระดอกเบี้ยในปีที่
ไม่มีผลก�ำไร เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) เพิ่มเติมจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท ตราสารดังกล่าวไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
ช� ำ ระคื น แต่ ธ นาคารฯ มี สิ ท ธิ ข อไถ่ ถ อนคื นก่ อ นก� ำ หนดโดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ นชอบจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและธนาคารฯ
ยังคงด�ำเนินกิจการในขณะนัน้ การไถ่ถอนคืนก่อนก�ำหนดเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
1. ทุกงวดช�ำระดอกเบี้ยนับจากวันที่มีอายุครบ 5 ปี เป็นต้นไป
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ท�ำให้ธนาคารฯ ต้องรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือธนาคารฯ ไม่สามารถน�ำดอกเบี้ย
มาใช้หักภาษีได้
3. กรณีที่ธนาคารฯ ไม่สามารถนับตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี ปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
ประเภทลูกค้าทั่วไปของธนาคารฯ บวกร้อยละ 7 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกปี
ทัง้ นี้ หากธนาคารฯ มีผลขาดทุนในรอบบัญชีลา่ สุดก่อนวันก�ำหนดช�ำระดอกเบีย้ หรือการช�ำระดอกเบีย้ ตามตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะ
คล้ายทุนในวันก�ำหนดช�ำระดอกเบีย้ ใดจะท�ำให้ธนาคารฯ มีผลขาดทุนในรอบบัญชีลา่ สุดก่อนวันก�ำหนดช�ำระดอกเบีย้ นัน้ ธนาคารฯ ไม่มภี าระ
ในการช�ำระดอกเบี้ยส�ำหรับงวดดังกล่าวและไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัดๆ ไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ช�ำระดอกเบี้ยจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯ ได้รบั รูด้ อกเบีย้ จ่ายส�ำหรับตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
เป็นจ�ำนวน 464 ล้านบาท และ 527 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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เงินกู้ยืมอื่น ๆ
เงินกู้ยืมอื่นๆ มีข้อจ�ำกัดการใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืม

วัตถุประสงค์เพื่อการให้กู้ยืม

2552

เงินกู้ยืม
คงเหลือ
เงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง

ส�ำหรับกิจการอุตสาหกรรม
การเกษตร
ส�ำหรับกิจการอุตสาหกรรม
พื้นฐานที่สำ� คัญของประเทศ

2551

เทียบเท่า
เงินบาท
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืม
คงเหลือ

เทียบเท่า
เงินบาท
(ล้านบาท)

15 ล้านบาท

15

19 ล้านบาท

19

0.15 ล้านยูโร

7

0.31 ล้านยูโร

15

ส�ำหรับกิจการที่ลงทุนเพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน

425 ล้านบาท

425

604 ล้านบาท

604

ส�ำหรับกิจการเพื่อการวิจัย
เงินกูย้ มื จากส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพัฒนา

66 ล้านบาท

66

93 ล้านบาท

93

เงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

เงินกู้ยืมธนาคารนอร์ดิค
อินเวสเมนท์ (NIB)

ส�ำหรับกิจการที่ร่วม
ลงทุนหรือใช้เครื่องจักรอุปกรณ์
จากกลุ่มประเทศ NORDIC

62 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2,065

73 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2,558

เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
(JBIC)

ส�ำหรับการร่วมทุนและการให้กู้ยืม
แก่กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ
กับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกิจการ
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และมีการร่วมทุนกับญี่ปุ่นหรือ
ซื้อ/ขายสินค้า/บริการกับญี่ปุ่น
หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผล
กระทบจากTsunamiที่มี
การซื้อ/ขายสินค้า/บริการกับญี่ปุ่น

133 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

4,449

130 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

4,543

เงินกู้ยืมจากสถาบันสินเชื่อเพื่อ
การบูรณะและพัฒนาแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
(KfW)

ส�ำหรับกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

8 ล้านยูโร

372

7,399

9 ล้านยูโร

428

8,260

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

163

22. ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
บริษัทบริหาร
สินทรัพย์
กรุงเทพ
พาณิชย์
บรรษัทบริหาร
จ�ำกัด
สินทรัพย์ไทย
(หมายเหตุ 6) (หมายเหตุ 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างปีจาก
− การรับรู้ผลขาดทุน
− การรับรู้ดอกเบี้ยจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทบริหาร
สินทรัพย์
กรุงเทพ
บรรษัทบริหาร พาณิชย์
จ�ำกัด
สินทรัพย์ไทย
(หมายเหตุ 6) (หมายเหตุ 7)

รวม

รวม

3,390

9,247

5,818

-

5,818

309

-

309

310

-

310

12

196

208

12

-

12

6,178

3,586

9,764

6,140

-

6,140

5,857

ดูหมายเหตุ 6 เกีย่ วกับประมาณการหนีส้ นิ จากการโอนขายลูกหนีใ้ ห้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และหมายเหตุ 7 เกีย่ วกับประมาณ
การหนี้สินจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด ให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
23. ประมาณการหนี้สินอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดต้นปี
ภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันจาก
คดีความ (หมายเหตุ 32.2)
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยส่วนที่เกินต้นทุนการลงทุน
โครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด
โครงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจ้างพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2552

เพิ่มขึ้น (ลด
ลง)

เพิ่มขึ้น (ลด
ลง)

ยอดปลายปี

ยอดต้นปี

ยอดปลายปี

1,268

(197)

1,071

1,268

(197)

1,071

975

(199)

776

959

(195)

764

-

-

-

1,415

921

2,336

850

(850)

-

850

(850)

-

-

207

207

-

207

207

67

5

72

67

5

72

3,160

(1,034)

2,126

4,559

(109)

4,450

ตามที่ธนาคารฯ ได้เริ่มประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนดในเดือนธันวาคม 2551 โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วในระหว่างปี
ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานที่ได้รับอนุมัติตามโครงการแล้วจ�ำนวน 1,189 คน
รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 1,292 ล้านบาท และในปี 2552 ธนาคารฯ ได้ตงั้ ประมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการปรับโครงสร้างทรัพยากร
บุคคลจ�ำนวน 207 ล้านบาท ซึง่ ประมาณการขึน้ โดยผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ขึน้ อยูก่ บั โครงสร้างทรัพยากรบุคคลใหม่
ซึ่งประมาณการหนี้สินดังกล่าวคาดว่าจะจ่ายในปี 2553
(หน่วย: ล้านบาท)

24. หนี้สินอื่น

งบการเงินรวม
2552

เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เช็คเรียกเก็บข้ามเขตส�ำนักหักบัญชี
อื่น ๆ
รวม

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2551

878

1,345

858

1,321

1,183

847

1,151

821

858

841

858

841

905

1,115

837

1,102

3,824

4,148

3,704

4,085

25. หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกและช�ำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คือ หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. เป็นประเภทมีสิทธิออกเสียง
ไม่สะสมเงินปันผลและมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญและมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งออกจ�ำหน่ายให้แก่
กระทรวงการคลังและผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกจ�ำนวนหนึง่ ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2543
สิทธิและผลประโยชน์ของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. สรุปได้ดังนี้
1. หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ ในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ
ในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี หากปีใดทีธ่ นาคารฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่หนุ้ สามัญในอัตราทีส่ งู กว่าอัตราเงินปันผลของหุน้ บุรมิ สิทธิ
แล้วธนาคารฯ จะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ เพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
กรณีที่เงินก�ำไรมีจ�ำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิได้ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ ธนาคารฯ จะจ่ายเงินปันผลให้
แก่หุ้นบุริมสิทธิ ตามจ�ำนวนก�ำไรที่มีอยู่และสามารถจ่ายได้
2. ในกรณีที่มีการลดทุนตามเหตุการณ์ ดังนี้
ธนาคารฯ มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอันเนือ่ งมาจากสินทรัพย์ทมี่ อี ยูก่ อ่ นกระทรวงการคลังเข้าเพิม่ เงินกองทุน ให้ธนาคารฯ
ลดทุนของหุ้นสามัญก่อนจึงลดทุนของหุ้นบุริมสิทธิ
ธนาคารฯ มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอันเนือ่ งมาจากสินทรัพย์ทมี่ อี ยูห่ ลังกระทรวงการคลังเข้าเพิม่ เงินกองทุน ให้ธนาคารฯ
ลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ในกรณีที่มีการช�ำระบัญชีเลิกธนาคารฯหรือการลดทุน หุ้นบุริมสิทธิจะอยู่ในล�ำดับชั้นของการช�ำระหนี้เหนือหุ้นสามัญในการรับ
ส่วนแบ่งคืนทุน
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บุริมสิทธิของหุ้นหมวด ข. มีก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 หลังจากวันดังกล่าว บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ
หมวด ข. เป็นอันสิน้ สุดลง โดยจะมีสภาพเป็นหุน้ สามัญทันที และมีสทิ ธิเป็นอย่างเดียวกับหุน้ สามัญ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิหมวด ข. สามารถ
ใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญได้กอ่ นวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ในทุกวันที่ 20 มีนาคม 20 มิถนุ ายน 20 กันยายน หรือ 20 ธันวาคม
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. จ�ำนวน 3,600 หุ้น ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ซึ่ง
ท�ำให้จ�ำนวนหุ้นสามัญภายหลังแปลงสภาพมียอดคงเหลือเป็นจ�ำนวน 41,536,744,879 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ข. มียอดคงเหลือ
เป็นจ�ำนวน 1,991,993,600 หุ้น โดยธนาคารฯ ได้จดทะเบียนการแปลงสภาพดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553
ทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ ที่แสดงไว้ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นทุนจดทะเบียนตามหนังสือบริคณห์สนธิ
26. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ธนาคารฯ ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญชนิดระบุชอื่ ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือไม่ได้เว้นแต่โอนทาง
มรดก ให้แก่พนักงานของธนาคารฯ โดยไม่คิดมูลค่า จ�ำนวน 68,158,000 หน่วย
รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีดังนี้
1 กุมภาพันธ์ 2549
วันที่เสนอขาย										
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ								
5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ศูนย์บาท
ราคาเสนอขาย											
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.051 หุ้น (หลังปรับปรุง)
4.48 บาทต่อหุ้น (หลังปรับปรุง) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น			
วันก�ำหนดการใช้สิทธิ 				
31 มกราคม และ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี (ทุกวันท�ำการสุดท้าย)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ							
31 กรกฎาคม 2551 - 31 มกราคม 2554
ในระหว่างปีไม่มีการใช้สิทธิโดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ2551 คงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวน 68,158,000 หน่วย
27. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินดังกล่าว
จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นนั้ และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2552

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ตีราคาเพิ่มในระหว่างปี
หัก: ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

5,288

3,249

-

2,100

(133)

(61)

5,155

5,288

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถน�ำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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28. ส�ำรองตามกฎหมาย
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของธนาคารฯ ก�ำหนดให้ธนาคารฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่
ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
29. เงินกองทุนตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารฯ ในการบริหารทุนคือการด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งและการด�ำรงเงินกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Tier1)
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองอื่น
ขาดทุนสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาอาคาร
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Tier l)
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ส่วนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน
ประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก
หัก: ส่วนต�่ำกว่าทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนใน
ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

2552

2551

435,287

435,287

(303,088)

(303,088)

5,758

6,897

2,100

2,100

8,717

8,717

(102,868)

(103,927)

45,906

45,986

2,145

1,302

1,043

660

-

615

4,600

5,040

-

200

10,205

9,977

6

-

17,999

17,794

63,905

63,780

-

(675)

63,905

63,105
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(หน่วย: ร้อยละ)

งบการเงินรวม
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราขั้นต�ำ่ ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย
อัตราขั้นต�ำ่ ของเงินกองทุนตามกฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

2552

2551

12.30 2

12.251

12.31

10.14

17.03 2

16.811

17.13

13.91

4.25

4.25

4.25

4.25

8.50

8.50

8.50

8.50

1 ตามเกณฑ์

Basel I
2 ตามเกณฑ์ Basel II

นอกจากนีเ้ พือ่ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์
(Basel II Pillar III) ธนาคารฯ จะจัดท�ำการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย่ งของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ไว้ใน Website ของธนาคารฯ ที่ www.tmbbank.com และรายงานประจ�ำปี 2552 ของ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ใน
เดือนเมษายน 2553
30. ภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีเงินได้ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการไม่มหี รือหากมีแต่นอ้ ยกว่าจ�ำนวนภาษีเงินได้ทคี่ ำ� นวณโดยการใช้อตั ราภาษีเงินได้คณ
ู กับ
ยอดก�ำไรสุทธิตามบัญชีสำ� หรับปี เนือ่ งจากธนาคารฯ มีขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ยกมาจากปีกอ่ นๆ และได้ถกู น�ำมาใช้เพือ่ ลด
จ�ำนวนก�ำไรเพื่อเสียภาษีในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงบก�ำไรขาดทุนรวมเกิดจากก�ำไรของบริษทั ย่อยและสาขาต่างประเทศของธนาคารฯ ขาดทุนของธนาคารฯ และบริษทั ย่อยบาง
แห่งไม่สามารถน�ำมาสุทธิกับก�ำไรของบริษัทย่อยและสาขาต่างประเทศของธนาคารฯ ที่มีกำ� ไรในการค�ำนวณภาษีเงินได้
31. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ หลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ธนาคารฯ หลังหักเงินปันผลของหุน้ บุรมิ สิทธิ (ถ้ามี) ด้วยผลรวมของ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ธนาคารฯ อาจต้องออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
(ไม่มกี ารค�ำนวณจ�ำนวนของหุน้ สามัญเทียบเท่าทีธ่ นาคารฯ อาจต้องออกส�ำหรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ เนือ่ งจากราคาการ
ใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
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งบการเงินรวม

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก

ก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
จากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
จากใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกให้แก่พนักงานธนาคารฯ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ก�ำไรต่อหุ้น

2552

2551

2552

2551

2552

2551

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านหุ้น

ล้านหุ้น

บาท

บาท

2,044

424

41,537

41,537

0.05

0.01

-

-

1,992

1,992

-

-

-*

-*

2,044

424

43,529

43,529

0.05

0.01

*ไม่มีการค�ำนวณจ�ำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่ธนาคารฯ อาจต้องออกส�ำหรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก

ก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
จากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
จากใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกให้แก่พนักงานธนาคารฯ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ก�ำไรต่อหุ้น

2552

2551

2552

2551

2552

2551

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านหุ้น

ล้านหุ้น

บาท

บาท

2,048

289

41,537

41,537

0.05

0.01

-

-

1,992

1,992

-

-

-*

-*

2,048

289

43,529

43,529

0.05

0.01

*ไม่มีการค�ำนวณจ�ำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่ธนาคารฯ อาจต้องออกส�ำหรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
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32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(หน่วย: ล้านบาท)

32.1 ภาระผูกพัน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

เงินบาท
การรับอาวัลตั๋วเงินและ
การค�ำ้ ประกันการกู้ยืมเงิน
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
รวมการรับอาวัลตั๋วเงินและ
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค�้ำประกันอื่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่าง
สกุลเงิน
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซือ้ ขายอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้า
สัญญาสิทธิเลือกซือ้ ขายอัตราดอกเบีย้
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
วงเงินเบิกเกินบัญชีทลี่ กู ค้ายังไม่ได้ถอน
รวมภาระผูกพันอื่น
รวม

2551

ต่างประเทศ

รวม

เงินบาท

ต่างประเทศ

รวม

129

-

129

296

-

296

1,811

813

2,624

1,765

1,549

3,314

1,940

813

2,753

2,061

1,549

3,610

215

742

957

151

1,082

1,233

252

16,670

16,922

1,142

26,549

27,691

25,129

6,749

31,878

29,703

8,727

38,430

-

57,946

57,946

-

50,983

50,983

-

66,232

66,232

-

52,766

52,766

-

1,625

1,625

-

71

71

-

671

671

-

344

344

-

6,003

6,003

-

2,546

2,546

-

492

492

-

883

883

172,696

3,853

176,549

155,757

8,982

164,739

-

4,174

4,174

-

-

-

-

3,337

3,337

-

3,494

3,494

-

3,337

3,337

-

3,495

3,495

42,019

1

42,020

42,178

-

42,178

239,844

154,420

394,264

227,638

132,291

359,929

242,251

172,645

414,896

230,992

161,471

392,463

ในระหว่างปี 2552 ธนาคารฯ ได้ยกเลิกสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ จ�ำนวน 20 สัญญา ก่อนครบก�ำหนดอายุสญ
ั ญาโดยมีกำ� ไรจาก
การยกเลิกสัญญาจ�ำนวนประมาณ 955 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯได้รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
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32.2 คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยถูกด�ำเนินคดีตามภาระหนังสือค�ำ้ ประกันและสิทธิเรียกร้องอืน่ ๆ จ�ำนวน
191 คดี และ 194 คดี ตามล�ำดับโดยมีทนุ ทรัพย์ฟอ้ งประมาณ 18,797 ล้านบาท และ 18,488 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ:
จ�ำนวน 171 คดี และ 181 คดี มีจำ� นวนทุนทรัพย์ฟอ้ งประมาณ 13,414 ล้านบาท และ 13,735 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ซึง่ ในการถูกฟ้อง
ร้องด�ำเนินคดีดังกล่าวเป็นการเรียกให้ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับผิดประมาณ 8,501 (1) ล้านบาท และ 10,455 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(เฉพาะธนาคารฯ: ประมาณ 3,118 (1) ล้านบาท และ 5,703 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้รบั รูป้ ระมาณการผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีฟอ้ งร้องจ�ำนวนรวม
776 ล้านบาทและ 975 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จ�ำนวน 764 ล้านบาท และ 959 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ซึ่งฝ่ายบริหาร
สรุปและเชื่อว่าประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังถูกฟ้องร้องอีกคดีหนึง่ ซึง่ มีทนุ ทรัพย์ประมาณ 140,261 ล้านบาท จากการออกหนังสือค�ำ้ ประกันโดยทุจริตใน
วงเงิน 200 ล้านบาท ซึง่ ศาลชัน้ ต้นได้พพิ ากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์คดีดงั กล่าว ซึง่ ฝ่ายบริหารได้รบั การให้คำ� ปรึกษาว่า
การยืน่ อุทธรณ์ดงั กล่าวไม่มเี หตุสนับสนุนเพียงพอ และเป็นไปได้ยากทีโ่ จทก์จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชือ่ ว่าธนาคารฯ จะไม่มคี วามรับผิดใดๆ
ในกรณีนี้
(1) ไม่รวมความรับผิดของธนาคารฯ จ�ำนวน 2,446 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีค�ำพิพากษายกฟ้องหรือพิพากษาลดความรับผิดท�ำให้ความ
รับผิดของธนาคารฯ ลดลง

32.3 ภาระผูกพันอื่น
32.3.1 รายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
อุปกรณ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

12

98

2552

98

12

343

90

341

90

441

102

439

102

32.3.2 สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2009

2008

2009

2008

232

230

218

218

276

240

266

233

508

470

484

451
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32.3.3 หนังสือค�ำ้ ประกัน
ธนาคารฯ ได้ออกหนังสือค�ำ้ ประกันแก่ธนาคารต่างประเทศแห่งหนึง่ ตามสัญญาซือ้ หุน้ ลงวันที่ 3 เมษายน 2539 โดยค�ำ้ ประกันตามสัดส่วน
ของหุน้ ทีธ่ นาคารฯ ถืออยูจ่ ำ� นวนร้อยละ 10 เป็นวงเงินไม่เกิน 73 ล้านเหรียญฮ่องกง และ 0.07 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 หนีส้ นิ ของบริษทั แห่งนัน้ ตามสัดส่วนทีธ่ นาคารฯ ค�ำ้ ประกันคงเหลือเป็นจ�ำนวนประมาณ 4 ล้านเหรียญฮ่องกง
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2552 ธนาคารฯ ได้รบั แจ้งจากผูช้ ำ� ระบัญชีของธนาคารต่างประเทศดังกล่าวว่าได้ดำ� เนินการช�ำระบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลท�ำให้ภาระค�้ำประกันดังกล่าวที่ธนาคารฯ มีสิ้นสุดลง และธนาคารฯ ไม่มีผลเสียหายจากการออกหนังสือ
ค�้ำประกันดังกล่าว
33. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ มีพันธบัตรที่ใช้เป็นหลักประกันโดยมีมูลค่าที่ตราไว้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วางเป็นประกันสินเชื่อเคหะรวมใจ
วางเป็นประกันต่อศาล
รวม

2552

2551

-

17

11

8

11

25

34. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
34.1 ค�ำนิยามและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารฯ และบริษัทย่อยโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือ
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ก�ำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่
ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช�ำระแล้วของธนาคารฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. กิจการที่ธนาคารฯ มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
3. กิจการนอกเหนือจากข้อ 2 ที่ธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่ชำ� ระแล้วของกิจการนัน้ หรือกิจการที่ธนาคารฯ
ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่ช�ำระแล้วและมีกรรมการหรือผู้บริหารธนาคารฯ เป็นกรรมการที่มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญ
4. กิจการทีธ่ นาคารฯ มิได้เป็นผูถ้ อื หุน้ แต่มกี รรมการหรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวเข้าไปถือหุน้ หรือเป็น
กรรมการที่มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
5. กรรมการหรือผู้บริหารธนาคารฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 แล้ว
รายละเอียดความสัมพันธ์ทธี่ นาคารฯ และบริษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มีการควบคุม หรือ ควบคุมร่วมกันในธนาคารฯ
หรือเป็นกิจการทีธ่ นาคารฯ ควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับธนาคารฯ และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

กระทรวงการคลังและกิจการที่กระทรวงการคลังถือ
หุ้นหรือมีอำ� นาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.

ไทย

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซงึ่ ถือหุน้ ธนาคารฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
ขึ้นไป และบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซงึ่ ถือหุน้ ธนาคารฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
ขึ้นไป
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้น
ธนาคารฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้น
ธนาคารฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เป็นบริษทั ย่อย ธนาคารฯถือหุน้ ร้อยละ 100 กรรมการ
เกินกึ่งหนึง่ เป็นผู้แทนของธนาคารฯ
เป็นบริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 99.40
กรรมการเกินกึ่งหนึง่ เป็นผู้แทนของธนาคารฯ
เป็นบริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 75.00
ผู้แทนของธนาคารฯ เท่ากับกึ่งหนึง่ ของกรรมการ
ทั้งหมด
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท 4 ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพือ่ นักลงทุนสถาบัน และธนาคารฯถือหน่วย
ลงทุน
ในอัตราร้อยละ 53.94 แต่ผู้แทนของธนาคารฯเป็น
คณะกรรมการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะ
กรรมการลงทุนทั้งหมด
เป็นบริษัทร่วม ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 45.96 ผู้
แทนของธนาคารฯ น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรม
การทั้งหมด
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท 4 ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพือ่ นักลงทุนสถาบันและธนาคารฯถือหน่วยร้อยละ
32.00 ผูแ้ ทนของธนาคารฯเป็นคณะกรรมการลงทุน
น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท 2 ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพือ่ นักลงทุนสถาบันและธนาคารฯถือหน่วยร้อยละ
30.00 ผูแ้ ทนของธนาคารฯเป็นคณะกรรมการลงทุน
น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด
เป็นบริษทั ร่วม ธนาคารฯถือหุน้ ร้อยละ 30.00 ผูแ้ ทน
ของธนาคารฯ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ง ของกรรมการ
ทั้งหมด
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท 4 ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพือ่ นักลงทุนสถาบันและธนาคารฯถือหน่วยร้อยละ
29.72 ผูแ้ ทนของธนาคารฯเป็นคณะกรรมการลงทุน
น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด

เนเธอร์แลนด์

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จ�ำกัด

ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด

ไทย

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ�ำกัด

ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด

ไทย

กองทุนรวมสยามรีสอร์ท

ไทย

บริษัท ไทยโอริกซ์ ลิสซิ่ง จ�ำกัด

ไทย

กองทุนรวมธุรกิจไทย 22

ไทย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท1

ไทย

บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด

ไทย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์

ไทย

ไทย

1 ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่

31 สิงหาคม 2552 (วันเลิกกองทุนฯ)
2 ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 (วันเลิกกองทุนฯ)
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34.2 นโยบายการก�ำหนดราคา
ธนาคารฯ ใช้นโยบายด้านราคา และอัตราดอกเบี้ยดังนี้
ด้านสินเชื่อ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด ยกเว้นเงินให้สินเชื่อสวัสดิการใช้อัตราตามระเบียบของธนาคารฯและเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยบางแห่งที่ธนาคารฯ ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ด้านรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจากการทีธ่ นาคารฯ เป็นนายทะเบียนและบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง การให้บริการโอนเงินและรับโอน
เงินให้แก่ผซู้ อื้ /ขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคารฯ การให้บริการและเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมทีบ่ ริหารจัดการโดย
ี่
บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องแห่งหนึง่ ซึง่ คิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการต่อรองตามปกติของธุรกิจนีท้ 		
พิจารณาจากขนาดของกองทุนและปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน
ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืม ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด
ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่นๆ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด ยกเว้นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นตัว
แทนเรียกเก็บหนีแ้ ก่บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ทีธ่ นาคารฯ ก�ำหนดเป็นอัตราเดือนละ 10,000 บาท และการให้บริการแก่บริษทั ย่อยแห่ง
นีใ้ นการประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารฯ คิดค่าธรรมเนียมให้บริการระหว่างกันดังกล่าวดังนี้ คิดค่าบริการ รายละ 500 บาท
และในกรณีเอกสารสิทธิที่ดินมากกว่า 1 ฉบับ คิดเพิ่มฉบับละ 200 บาท ส�ำหรับค่าตรวจสอบเอกสารสิทธิ คิดตามที่จ่ายจริง
และในกรณีหลักประกันอยู่ต่างจังหวัด คิดค่าบริการเพิ่มในอัตราเหมาจ่าย 500 บาทต่อวัน
ด้านการเช่าส�ำนักงานสาขาและการให้เช่าอาคารส�ำนักงานธนาคารฯ
ธนาคารฯ มีสัญญาเช่า และสัญญาค่าบริการที่ท�ำการสาขากับบริษัทร่วมแห่งหนึง่ และกิจการที่เกี่ยวข้อง 6 แห่ง โดยก�ำหนด
อัตราค่าเช่า และค่าบริการเป็นไปตามอัตราตลาด
ธนาคารฯ มีสัญญาให้เช่า และสัญญาให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแห่งหนึง่ โดยก�ำหนดอัตราค่าเช่า และค่าบริการเป็นไปตาม
สัญญาที่ตกลงกัน หรืออัตราตลาดขณะท�ำสัญญา
34.3 สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ธนาคารฯ เข้าท�ำสัญญาการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับ บริษัทในกลุ่มของ ING
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ดังนี้
1.1 สัญญาแต่งตัง้ ธนาคารฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Distribution Agent Agreement) ให้แก่ บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ING Funds”) โดยมีอายุสัญญา 10 ปี โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิร่วมเพียง 2 บริษัท
ซึ่งได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด ทั้งนีก้ ่อน
สิน้ สุดสัญญา สามารถมีการเจรจาเพือ่ ทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงือ่ นไขต่างๆ ใหม่และกรณีธนาคารฯ ต้องการทีจ่ ะต่ออายุ
สัญญาจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราค่าธรรมเนียมที่จะได้รับ ของแต่ละกองทุนแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละกองทุน โดยอัตราค่าธรรมเนียมรับ จะขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย
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1.2 สัญญาแต่งตัง้ ธนาคารฯ เป็นนายหน้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ (Bancassurance Product Distribution Agreement) ให้แก่
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จ�ำกัด (“ ING Life ”) แต่เพียงผู้เดียวโดยมีอายุสัญญา 10 ปี ทั้งนีก้ ่อนสิ้นสุดสัญญาสามารถมีการเจรจา
เพือ่ ทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงือ่ นไขต่างๆใหม่และกรณีธนาคารฯต้องการทีจ่ ะต่ออายุสญ
ั ญาจะต้องขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นที่จะได้รับต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย
2. วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ได้อนุมัติให้ธนาคารฯ เข้าท�ำสัญญาการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับ
ING Asia Private Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯ ดังนี้
สัญญาการแนะน�ำธุรกิจระหว่างกัน (Referral Agreement) ระหว่างธนาคารฯกับ ING Asia Private Bank Limited เมือ่ วันที่ 10
พฤศจิกายน 2551 คูส่ ญ
ั ญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ โดยแจ้งให้อกี ฝ่ายหนึง่ ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1
เดือนล่วงหน้า
อัตราค่าธรรมเนียมนีแ้ ต่ละฝ่ายจะได้รบั แตกต่างกันไปตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท ซึง่ ระบุรายละเอียดไว้ในสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มกราคม 2553 ING Asia Private Bank Limited ได้เปลีย่ นสถานะเป็นบริษทั ย่อยของ Oversea Chinese Banking
Corporation Limited (“OCBC Bank”) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Bank of Singapore Limited
3. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ธนาคารฯได้ท�ำสัญญาว่าจ้าง ING Bank N.V. Singapore Branch ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของธนาคารฯ เพื่อช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองการซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ย
ในปีทไี่ ม่มผี ลก�ำไร และครบก�ำหนดช�ำระหนีเ้ มือ่ เลิกกิจการ ซึง่ ออกและเสนอขายเป็นจ�ำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2549 และ
ช่วยเหลือในเรื่องการด�ำเนินการซื้อคืน การช�ำระราคา และการยกเลิกหุ้นกู้ที่ถูกซื้อคืน
การว่าจ้างนี้เป็นการว่าจ้างเพียงครั้งเดียวและจบสิ้นไปเมื่อธนาคารฯ ได้ซื้อหุ้นกู้คืนและด�ำเนินการยกเลิกหุ้นกู้เป็นจ�ำนวน 22 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 โดยมีค่าธรรมเนียมที่จ่ายคิดตามอัตราตลาด
34.4 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคารฯ ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายขึน้ ไป มิได้รบั ผลประโยชน์อนื่ ใดจากธนาคารฯทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ทพี่ งึ ได้รบั ตามปกติ ซึง่ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบีย้ ประชุม เงินเดือน และโบนัส ทัง้ นี้ ส�ำหรับ
ปี 2552 กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของธนาคารฯและกรรมการผูแ้ ทนของ ING Bank N.V. ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารต้นสังกัด อย่างไรก็ตาม กรรมการทีพ่ ำ� นักอยูต่ า่ งประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั ในการเดินทางมาปฎิบตั หิ น้าทีใ่ น
ธุรกิจของธนาคารฯ ได้ตามทีจ่ า่ ยจริง ส�ำหรับผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ ได้รบั ผลประโยชน์เพิม่ เติม ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน รวมค่าน�ำ้ ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนด
34.5 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ส�ำคัญประกอบด้วย

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

175

2552

รายได้
ดอกเบี้ย

รายได้ที่ ค่าใช้จ่าย
มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย
ที่มิใช่
ดอกเบี้ย

2551

ค่าใช้จ่าย
รายได้
รายได้ที่ ค่าใช้จ่าย ที่มิใช่
ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทถี่ อื หุน้ เกินกว่าร้อยละ
10 ของทุนช�ำระแล้วของธนาคารฯและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

784

388

61

113

290

195

389

113

2. บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม(ธนาคารฯ
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนทีช่ ำ� ระ)

215

-

-

14

199

-

-

17

3. กิจการที่ธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่ชำ� ระแล้วของ
กิจการนัน้ หรือกรรมการหรือผู้บริหาร
ธนาคารฯ เป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

-

-

-

-

1

-

3

2

4. กิจการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ
รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวเข้า
ไปถือหุ้น หรือเป็นกรรมการที่มีอ�ำนาจควบ
คุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

-

-

1

-

-

-

-

6

5. กรรมการหรือผู้บริหารธนาคารฯรวม
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-

-

2

-

1

-

2

-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

รายได้
รายได้ที่ ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

176

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่าย
ที่มิใช่
ดอกเบี้ย

2551

ค่าใช้จ่าย
ที่มิใช่
รายได้
รายได้ที่ ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทถี่ อื หุน้ เกินกว่าร้อยละ
10 ของทุนช�ำระแล้วของธนาคารฯและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

784

388

61

113

290

195

389

113

2. บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม(ธนาคารฯ
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนทีช่ ำ� ระ)

340

161

2

14

346

155

6

19

3. กิจการที่ธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่ชำ� ระแล้วของ
กิจการนัน้ หรือกรรมการหรือผู้บริหาร
ธนาคารฯ เป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

-

-

-

-

1

-

3

2

4. กิจการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ
รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวเข้า
ไปถือหุ้น หรือเป็นกรรมการที่มีอำ� นาจควบ
คุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

-

-

1

-

-

-

-

6

5. กรรมการหรือผู้บริหารธนาคารฯรวม
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-

-

2

-

1

-

2

-

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

34.6 ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
34.6.1 ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญระหว่างธนาคารฯกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของธนาคารฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2552

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลังถือหุน้ หรือมีอำ� นาจควบคุม

45,162

16,724

418

256

1

1

26

-

2

3

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
กระทรวงการคลังและกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจควบคุม
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต

6,479

11,308

22

4

552

197

เงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
กระทรวงการคลังและกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

1,022

696

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กระทรวงการคลังและกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจควบคุม
สินทรัพย์อื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจควบคุม
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

หนี้สินอื่น
กระทรวงการคลังและกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
ภาระผูกพัน
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.

1,503

-

-

20

14

113

1

-

13,175

4,755

183

235

รายงานประจ�ำปี 2552
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34.6.2 ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญระหว่างธนาคารฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ธนาคารฯถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่ช�ำระแล้ว) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไทยโอริกซ์ ลิสซิ่ง จ�ำกัด

178

2551

2552

2551

2552

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
บริษัทย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไทยโอริกซ์ ลิสซิ่ง จ�ำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

1,000

2,601

100

100

100

100

-

-

10

26

1

1

1

1

-

-

10

16

สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด
บริษัทร่วม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมสยามรีสอร์ท

-

1

-

1

3

3

3

3

เงินกู้ยืม
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด

-

-

12

25

-

-

141

248

-

-

32

173

เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
บริษัทร่วม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
บริษัท ไทยโอริกซ์ ลิสซิ่ง จ�ำกัด

-

17

-

17

1

49

1

49

หนี้สินอื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด

-

-

12

10

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

34.6.3 ยอดคงเหลือที่สำ� คัญระหว่างธนาคารฯ กับกิจการที่ธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของทุนที่ชำ� ระแล้ว (ไม่รวมที่ถือเป็น
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม) หรือกิจการทีธ่ นาคารฯถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนทีช่ ำ� ระแล้วและมีกรรมการหรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ เป็น
กรรมการที่มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เงินรับฝาก
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จ�ำกัด

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2552

2551

2552

2551

4

4

4

4

34.6.4 ยอดคงเหลือทีส่ ำ� คัญระหว่างธนาคารฯ กับกิจการทีธ่ นาคารฯ มิได้เป็นผูถ้ อื หุน้ แต่มกี รรมการหรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ รวมถึง
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวเข้าไปถือหุน้ หรือเป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เงินรับฝาก
บมจ.เทเวศประกันภัย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2552

2551

2552

2551

18

-

18

-

34.6.5 ยอดคงเหลือทีส่ ำ� คัญระหว่างธนาคารฯ กับกรรมการหรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก

2552

2551

8

6

16

14

160

133

รายงานประจ�ำปี 2552
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เงินให้สนิ เชือ่ และภาระผูกพันทีใ่ ห้แก่ผบู้ ริหารธนาคารฯ และแก่กจิ การทีธ่ นาคารฯ หรือผูบ้ ริหารธนาคารฯ (รวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน) ซึง่ ถือ
หุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของทุนที่ช�ำระแล้วของกิจการนัน้ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

เงินให้สินเชื่อ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

103

149

1,103

2,749

24

20

24

20

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารธนาคารฯ หมายถึง กรรมการและผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปและผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสายงานการเงิน
35. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินทีธ่ นาคารฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับจ�ำนวนปีที่ท�ำงาน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ตาย ลาออกจากงานหรือเลิกกิจการตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นจ�ำนวนประมาณ 310 ล้านบาท และ 302 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 304 ล้านบาท และ 291 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
36.

ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

36.1

ฐานะจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรม
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารฯ และ
ตลาดเงิน − สุทธิ (ด้านสินทรัพย์)
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารฯ
และตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
เงินกู้ยืม
ภาระผูกพันทั้งสิ้น
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รวม

ธุรกรรม
ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน

รวม

543,217

9,974

(9,538)

543,653

601,048

11,860

(10,923)

601,985

66,375

240

-

66,615

72,308

279

-

72,587

82,705

-

-

82,705

83,983

-

-

83,983

367,930

162

-

368,092

423,685

601

-

424,286

407,553

223

-

407,776

450,083

214

-

450,297

9,207

1,531

-

10,738

9,228

71

-

9,299

44,625

6,011

-

50,636

54,786

11,531

-

66,317

408,175

6,721

-

414,896

385,459

7,004

-

392,463

36.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรม
ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

ธุรกรรม ธุรกรรม
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)(1)
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
รายการ
ต่างประเทศ ระหว่างกัน

รวม

20,541

430

(418)

20,553

29,135

745

(729)

29,151

8,108

384

(418)

8,074

13,358

717

(716)

13,359

12,433

46

-

12,479

15,777

28

(13)

15,792

2,631

(3)

-

2,628

5,080

(4)

-

5,076

7,798

2,271

-

10,069

6,984

17

13

7,014

17,771

51

-

17,822

17,084

30

-

17,114

(171)

2,269

-

2,098

597

19

-

616

(1) รวมขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

37. เครื่องมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ทีท่ ำ� ให้ทงั้ สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึง่ และหนีส้ นิ ทางการเงินหรือตราสารทุนของ
อีกกิจการหนึง่ เพิ่มขึ้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารฯ ได้จดั โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งหลัก อันได้แก่ ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ด้านตลาด ด้านปฏิบตั กิ าร
ด้านสภาพคล่อง ด้านชื่อเสียง และด้านกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและกระบวนการด้านความเสี่ยง
ต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานที่จะน�ำไปใช้อย่างต่อเนื่องทั้งธนาคารฯ
ธนาคารฯ จัดการเรือ่ งความเสีย่ งต่างๆ ภายใต้หลักการดังนีค้ อื ธนาคารฯ ต้องสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน วิเคราะห์ และควบคุม
ความเสี่ยงหลักดังกล่าวได้ ธุรกิจจะต้องบริหารภายใต้กรอบการด�ำเนินงานด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารฯ ได้
รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ธนาคารฯ แบกรับไว้
โครงสร้างการก�ำกับดูแลด้านความเสี่ยงของธนาคารฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งในระดับผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ จะเป็นทีป่ ระชุมเพือ่ หารือความเสีย่ งเฉพาะด้าน อันมี คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ คณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และคณะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ได้รบั การมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารฯ ให้ทำ� หน้าทีท่ บทวนและดูแลการบริหารความเสีย่ งทุกด้านของธนาคารฯ
และได้รบั มอบอ�ำนาจให้อนุมตั กิ ลยุทธ์ นโยบาย ขอบเขตงานและมาตรฐานของการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กร รวมถึงก�ำหนด
ระดับการกระจุกตัวของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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ในขณะที่หน่วยธุรกิจต่างๆ จะต้องเป็นหลักในการรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมด
อยูภ่ ายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง โดยมีหน่วยบริหารความเสีย่ งด้านตลาด บริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่
และบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางของการ
บริหารความเสี่ยง และมีบทบาทในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งนโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงและเสนอแนะระดับความ
เสี่ยงที่ธนาคารฯยอมรับได้ต่อฝ่ายจัดการเพื่อขออนุมัติใช้ในการติดตาม ควบคุม และรายงานระดับความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการต่อไป
37.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit risk)
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ หมายถึง ความเสีย่ งทีค่ สู่ ญ
ั ญา ผูค้ ำ�้ ประกันหรือผูอ้ อกตราสารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของสัญญาอันมี
ผลให้ธนาคารฯเกิดความสูญเสียทางการเงิน ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกิดจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่สามารถหรือไม่มคี วามประสงค์ทจี่ ะท�ำตาม
เงื่อนไขสัญญาที่มีต่อกัน ความเสี่ยงด้านนี้มาจากธุรกรรมด้านสินเชื่อ อนุพันธ์ การช�ำระราคา และจากการส่งมอบหลักทรัพย์
นโยบายสินเชื่อ/ขอบเขตงาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีอ่ นุมตั ริ ะดับความเสีย่ งและกลยุทธ์ดา้ นสินเชือ่ ทีธ่ นาคารฯ จะยอมรับได้ และเพือ่ ให้ธนาคารฯ บริหาร
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ได้อย่างเหมาะสม ธนาคารฯ จัดท�ำนโยบายหลักด้านการบริหารความเสีย่ งสินเชือ่ (Core Credit Risk Policies:
CCRP) และก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจด้านสินเชื่อเป็นไปได้อย่างระมัดระวังและก�ำหนดให้การบริหารความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำธุรกรรมสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้อง
ออกนโยบายเฉพาะหรือนโยบายเสริมส�ำหรับแต่ละหน่วยงานตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยนโยบายหลัก ในขณะเดียวกันธนาคารฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อมีการกระจายตัว เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวตามภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมหรือ
ประเทศคู่สัญญาหรือลูกค้าแต่ละรายและแต่ละกลุ่มที่มีการพึ่งพาทางด้านการเงินทางธุรกิจและการบริหารจัดการ (Economic Interdependency)
ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ในการจัดการความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ธนาคารฯ ได้แยกบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการตลาดออกจากหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ที่มีประสบการณ์และอนุมัติโดยผู้มีอ�ำนาจตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู้
ธนาคารฯ มีการก่อภาระผูกพันจากการค�ำ้ ประกันการกูย้ มื การค�ำ้ ประกันอืน่ การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและการอาวัลตัว๋ เงินให้กบั ลูกค้า
ซึง่ การก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารฯ ได้มกี ารพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเช่นเดียวกับการพิจารณาเงินให้สนิ เชือ่ ซึง่ รวม
ถึงการเรียกหลักทรัพย์ค�้ำประกันจากลูกค้า เช่น เงินฝาก หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ การค�้ำประกัน เป็นต้น และมีการก�ำหนดแนวปฎิบัติ
มาตรฐานที่จะก�ำหนดระยะเวลาให้สินเชื่อและเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเช่นเดียว
กับสินเชื่อ
การสอบทานคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารฯ ได้จัดตั้งฝ่ายงานสอบทานคุณภาพสินเชื่อที่เป็นอิสระจากกระบวนการสินเชื่อเพื่อให้ทำ� หน้าที่สอดส่องดูแลแนวโน้มการด้อยลง
ของคุณภาพสินเชือ่ อย่างต่อเนือ่ ง การสอบทานคุณภาพสินเชือ่ ทีเ่ ป็นอิสระก�ำหนดขึน้ เพือ่ ระบุหาสัญญาณของการเปลีย่ นแปลงด้านคุณภาพ
ของพอร์ตสินเชือ่ และให้ขอ้ มูลเบือ้ งลึกแก่ผบู้ ริหารระดับสูงเกีย่ วกับคุณภาพของพอร์ตสินเชือ่ จุดอ่อนของนโยบายกระบวนการและวิธปี ฏิบตั ิ
พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในด้านการแก้ไขหรือการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อกระบวนการและวิธีปฎิบัติจะ
น�ำมาเสนอเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งด้านสินเชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของเครือ่ งมือทางการเงินหักด้วยส�ำรองเผือ่ ผลขาดทุนทีแ่ สดงไว้ในงบดุล และ
ความเสี่ยงของภาระผูกพันนอกงบดุลซึ่งเกิดจากการค�ำ้ ประกัน การกู้ยืมและค�้ำประกันอื่น ๆ
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37.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารฯ รวมทั้งรายการนอกงบดุล
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นผูด้ แู ลให้การบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของทัง้ ธนาคารฯเป็นไปตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ใน
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและเพดานความเสี่ยงสูงสุด ธนาคารฯ แบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ
บัญชีเพือ่ การค้า (Trading Book) และ บัญชีเพือ่ การธนาคาร (Banking Book) โดยธนาคารฯ ได้มกี ารจัดท�ำนโยบายเพือ่ ก�ำหนดค�ำ
นิยามและโครงสร้างในการแบ่งแยกบัญชีดังกล่าวอย่างชัดเจน
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า ประกอบไปด้วยความเสีย่ งด้านตลาดทีเ่ กิดจากเครือ่ งมือทางการเงิน ตราสารอนุพนั ธ์และ
ตราสารทุนที่ถือครองไว้ โดยมีเจตนาเพื่อการค้าหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า รวมทั้งความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งธนาคารฯ ธนาคารฯ ได้มีการจัดท�ำนโยบายบริหารความเสี่ยงบัญชีเพื่อการค้า เพื่อควบคุมให้การบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาดในบัญชีดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการจัดให้มีการควบคุมเพดานความเสี่ยงสูงสุดของบัญชีดัง
กล่าวด้วย
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบไปด้วยความเสีย่ งด้านตลาดของรายการในงบดุล และรายการนอกงบดุลรวม
ทั้งอนุพันธ์ทางการเงินที่มีการน�ำมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งธนาคารฯ ได้มีการจัดท�ำนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งงบดุล เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในบัญชีเพือ่ การธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับฐานะความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารก�ำหนดเพดานความเสีย่ งดังกล่าวไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ ธนาคารฯ มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งดังกล่าวรวมทัง้ มีการ
ประเมินผลกระทบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินให้เหมาะกับการเปลี่ยน
แปลงของภาวะตลาด
37.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ หรือหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหลักของธนาคารฯ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ โดยส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น MRR,
MLR, MOR ดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น (SIBOR หรือ LIBOR)

รายงานประจ�ำปี 2552
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สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินจ�ำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จ�ำแนกได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน − สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

15,134

15,134

295

60,524

6,011

66,830

15,950

63,359

3,396

82,705

289,853

76,137

2,102

368,092

191,247

201,538

14,991

407,776

3,432

6,631

675

10,738

-

-

4,958

4,958

11,419

38,974

243

50,636

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2551

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน − สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
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มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

11,317

11,317

8,226

57,073

7,246

72,545

11,027

66,071

6,885

83,983

371,781

51,001

1,504

424,286

158,491

275,625

16,181

450,297

2,991

5,425

883

9,299

-

-

3,297

3,297

17,351

48,555

411

66,317

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน − สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

15,134

15,134

294

60,355

6,011

66,660

15,302

63,359

3,004

81,665

288,529

76,099

2,102

366,730

191,408

201,538

15,003

407,949

3,432

6,631

675

10,738

-

-

4,958

4,958

11,419

38,985

243

50,647

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน − สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

11,314

11,314

8,225

56,872

7,246

72,343

10,353

66,071

6,538

82,962

371,868

50,833

1,504

424,205

158,742

275,625

16,193

450,560

2,991

5,425

883

9,299

-

-

3,297

3,297

17,351

48,580

411

66,342
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ� คัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาครบก�ำหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 จ�ำแนกได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่า
3 − 12
เดือน

ภายใน
3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

มากกว่า
1 ปี
-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

-

15,134

-

15,134

57,831

2,988

-

6,011

-

66,830

52,590

22,726

3,993

3,396

-

82,705

260,924

44,172

6,799

2,102

54,095

368,092

371,345

69,886

10,792

26,643

54,095

532,761

273,002

43,389

76,394

14,991

-

407,776

8,554

1,497

12

675

-

10,738

-

-

-

4,958

-

4,958

25,868

10,140

14,385

243

-

50,636

307,424

55,026

90,791

20,867

-

474,108

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2551

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่า
3 − 12
เดือน

ภายใน
3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
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มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

-

-

-

11,317

-

11,317

59,456

5,843

-

7,246

-

72,545

25,137

14,987

36,974

6,885

-

83,983

306,390

25,071

21,544

1,504

69,777

424,286

390,983

45,901

58,518

26,952

69,777

592,131

331,072

72,179

30,865

16,181

-

450,297

7,238

1,136

42

883

-

9,299

-

-

-

3,297

-

3,297

41,844

9,817

14,245

411

-

66,317

380,154

83,132

45,152

20,772

-

529,210

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

2552

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่า
3 − 12
เดือน

ภายใน
3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

มากกว่า
1 ปี
-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

-

15,134

-

15,134

57,709

2,940

-

6,011

-

66,660

51,942

22,726

3,993

3,004

-

81,665

262,938

44,172

6,799

2,102

50,719

366,730

372,589

69,838

10,792

26,251

50,719

530,189

273,163

43,389

76,394

15,003

-

407,949

8,554

1,497

12

675

-

10,738

-

-

-

4,958

-

4,958

25,879

10,140

14,385

243

-

50,647

307,596

55,026

90,791

20,879

-

474,292

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

2551

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่า
3 − 12
เดือน

ภายใน
3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม

-

-

-

11,314

-

11,314

59,254

5,843

-

7,246

-

72,343

24,463

14,987

36,974

6,538

-

82,962

310,005

25,071

21,544

1,504

66,081

424,205

393,722

45,901

58,518

26,602

66,081

590,824

331,323

72,179

30,865

16,193

-

450,560

7,238

1,136

42

883

-

9,299

-

-

-

3,297

-

3,297

41,869

9,817

14,245

411

-

66,342

380,430

83,132

45,152

20,784

-

529,498

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้และค่าใช้จา่ ย ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ซึง่ ค�ำนวณโดยถัวเฉลีย่ จาก
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทางการเงิน และอัตราเฉลีย่ ของดอกเบีย้ และเงินปันผล ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
2551 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

ดอกเบี้ยและ
ยอดคงเหลือ เงินปันผลรับ/ อัตราเฉลี่ย
ดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
รวม

ดอกเบี้ยและ
ยอดคงเหลือ เงินปันผลรับ/
ดอกเบี้ยจ่าย
ถัวเฉลี่ย

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

58,534

737

1.26

40,712

1,581

3.88

101,534

2,165

2.13

103,483

3,421

3.31

377,417

17,651

4.68

441,075

24,150

5.48

537,485

20,553

585,270

29,152

400,045

5,827

1.46

449,544

10,197

2.27

15,143

158

1.04

11,510

127

1.10

59,114

2,089

3.53

66,412

3,035

4.57

474,302

8,074

527,466

13,359

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

2551

ดอกเบี้ยและ
ยอดคงเหลือ เงินปันผลรับ/ อัตราเฉลี่ย
ดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2552
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58,368

ดอกเบี้ยและ
ยอดคงเหลือ เงินปันผลรับ/
ดอกเบี้ยจ่าย
ถัวเฉลี่ย

734

1.26

40,090

100,847

2,482

2.46

376,746

17,496

4.64

535,961

20,712

400,253

5,828

15,143
59,146
474,542

7,879

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

1,565

3.90

102,954

3,733

3.63

441,508

23,883

5.41

584,552

29,181

1.46

449,801

10,199

2.27

158

1.04

11,708

147

1.26

1,893

3.20

66,310

2,832

4.27

527,819

13,178

37.2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk)
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ฐานะเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ดอลลาร์
สหรัฐ
อเมริกา เยน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สิน
ฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในงบดุล – สุทธิ
ฐานะเงินตราต่างประเทศ
นอกงบดุล – สุทธิ*

2552

2551

สกุลเงิน

สกุลเงิน

ปอนด์

ยูโร

อื่น ๆ

รวม

ดอลลาร์
สหรัฐ
อเมริกา เยน

ปอนด์

ยูโร

อื่น ๆ

รวม

175

53

32

149

98

507

97

70

18

100

68

353

3,829

282

79

123

175

4,488

5,643

414

36

192

171

6,456

-

-

-

1

16

17

445

-

-

1

17

463

8,792

398

1

230

89

9,510

8,935

897

4

315

343 10,494

12,796

733

112

503

15,120 1,381

58

608

599 17,766

298

4

24

69

36

431

354

11

5

133

57

560

1,832

-

-

2

-

1,834

640

-

-

2

-

642

2,158

198

38

28

22

2,444

2,041

283

-

-

1

2,325

8,076

-

-

379

-

8,455

14,090

-

-

444

- 14,534

12,364

202

62

478

58 13,164

17,125

294

5

579

58 18,061

432

531

50

25

(2,005)

1,087

53

29

541

(295)

(873)

(584)

(84)

(53)

1,750 (1,135)

(93)

(364)

(551)

(393)

378 14,522

320

1,358

(227) (1,821)

* ค�ำนวณเฉพาะสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอลลาร์
สหรัฐ
อเมริกา เยน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สิน
ฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในงบดุล – สุทธิ
ฐานะเงินตราต่างประเทศ
นอกงบดุล – สุทธิ*

2552

2551

สกุลเงิน

สกุลเงิน

ปอนด์

ยูโร

อื่น ๆ

รวม

ดอลลาร์
สหรัฐ
อเมริกา เยน

ปอนด์

ยูโร

อื่น ๆ

รวม

175

53

32

149

98

507

97

70

18

100

68

353

3,829

282

79

123

175

4,488

5,643

414

36

192

171

6,456

-

-

1

16

17

445

-

-

1

17

463

8,792

398

1

230

89

9,510

8,935

897

4

315

343 10,494

12,796

733

112

503

15,120 1,381

58

608

599 17,766

301

4

24

69

36

434

360

11

5

133

57

566

1,832

-

-

2

-

1,834

640

-

-

2

-

642

2,158

198

38

28

22

2,444

2,041

283

-

-

1

2,325

-

8,455

14,090

-

-

444

- 14,534

58 13,167

17,131

294

5

579

58 18,067

(2,011)

1,087

53

29

541

(301)

1,750 (1,135)

(93)

(364)

(551)

(393)

8,076

-

-

379

12,367

202

62

478

429

531

50

25

(873)

(584)

(84)

(53)

378 14,522

320

1,355

(227) (1,821)

* ค�ำนวณเฉพาะสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

37.2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk)
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตราสารทุน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุน้ ทุน
ท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
การบริหารการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารฯ จะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset &
Liability Management Committee – ALCO) และ/หรือคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Committee) โดยมี
สายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล (Managing Unit) โดยแบ่งพอร์ตดูแลตามประเภทธุรกิจ
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์การถือครองของธนาคาร ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและ
นโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารฯ จะค�ำนึงถึงปัจจัยทางด้าน
ความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงการจัดสรรวงเงินลงทุนภายใน
ส�ำหรับการลงทุนในตราสารทุน (Gross Limit) ขอบเขตการขาดทุน (Loss Limit) และควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและ
วงเงินที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารฯในการรองรับความเสี่ยงเป็นส�ำคัญ
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37.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของธนาคารฯ จนท�ำให้เกิดความเสียหายแก่
ธนาคารฯ
ธนาคารฯ มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability Management Committee - ALCO) ในการก�ำกับดูแลการ
บริหารสภาพคล่อง เพื่อบริหารสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และก�ำกับดูแลให้สภาพคล่องของธนาคารฯ
มีความเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีสายงานบริหารเงิน (Balance Sheet Management Group) เป็นผู้รับผิดชอบ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง และ
เสนอแนวทางในการระดมทุนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ซึ่งจัดให้มีการทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ
ธนาคารฯ มีการก�ำหนดเกณฑ์ในการควบคุม ดูแล ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และมีการจัดท�ำรายงานการครบก�ำหนดของสินทรัพย์
และหนี้สิน (Maturity Profiles) โดยรายงานการครบก�ำหนดตามสัญญา และรายงานตามพฤติกรรมของลูกค้า ธนาคารฯ ได้ก�ำหนด
กระแสเงินเข้าออกสะสมสูงสุด (Maximum Cumulative Outflows : MCO) เพื่อวัดการขาดแคลนสภาพคล่องที่มีปริมาณสูงสุดของ
ธนาคารฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ที่ก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงการวางแผนการใช้เงินในอนาคตเพื่อเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับ รวมถึงการ
เตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องและการประเมินวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและแหล่งเงินอืน่ ๆ นอกจากนีธ้ นาคารฯจัดให้มกี ารประเมินความ
เสี่ยงในกรณีภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาที่มิได้คาดไว้ และจัดท�ำแผนการบริหารสภาพคล่องกรณีวิกฤต ซึ่งได้รับ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารฯ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั หิ ากสภาพคล่องของ
ธนาคารฯ ไม่อยู่ในสภาวะปกติ
อนึง่ ในการด�ำเนินการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารฯ ใช้ซอฟท์แวร์ระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน และข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ของธนาคารฯ รวมทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า
วันครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

มากกว่า
เมื่อ
ภายใน มากกว่า 3-12 มากกว่า มากกว่า
ทวงถาม 1 เดือน 1-3 เดือน เดือน
1-5 ปี 5-10 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ *
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�ำ้
ประกันการกู้ยืมเงิน
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
รวม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันอื่น

15,134

-

6,264

53,950

3,595

2,988

-

10,977

26,577

21,476

-

-

10 ปี
ขึ้นไป
-

-

33

-

16,886

3,394

รวม

-

15,134

-

-

66,830

-

3,395

82,705

-

368,092

51,197

41,960

31,788

28,091

71,172

76,474

67,410

72,595

106,887

61,960

52,555

88,091

79,868

67,410

202,205

29,609

52,306

46,610

77,046

-

-

-

407,776

4,111

3,524

1,595

1,497

11

-

-

-

10,738

3,395 532,761

4,958

-

-

-

-

-

-

-

4,958

-

11,619

8,038

5,424

8,724

16,735

96

-

50,636

211,274

44,752

61,939

53,531

85,781

16,735

96

- 474,108

8

48

42

31

-

-

-

-

129

876

111

346

897

394

-

-

-

2,624

884

159

388

928

394

-

-

-

2,753

-

308

518

131

-

-

-

-

957

352

1,167

2,181

3,424

9,798

-

-

-

16,922

13,301

1,774

7,336

7,571

1,344

6

546

-

31,878

* เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำแนกตามอายุสัญญาเดิม
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-

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

รายงานประจ�ำปี 2552
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2551

มากกว่า
เมื่อ
ภายใน มากกว่า 3-12 มากกว่า มากกว่า
ทวงถาม 1 เดือน 1-3 เดือน เดือน
1-5 ปี 5-10 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ *
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�ำ้
ประกันการกู้ยืมเงิน
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
รวม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันอื่น

11,317

-

-

-

7,716

57,385

403

6,996

-

2,644

10,071

15,285

-

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

10 ปี
ขึ้นไป
-

-

45

-

44,201

4,897

รวม

-

11,317

-

-

72,545

-

6,885

83,983

-

424,286

53,769

51,675

47,907

25,593

82,444

93,629

69,269

72,802

111,704

58,381

47,874 126,690

98,526

69,269

174,272

50,237

122,769

72,154

30,865

-

-

-

450,297

3,947

2,829

1,345

1,136

42

-

-

-

9,299

6,885 592,131

3,297

-

-

-

-

-

-

-

3,297

2

11,736

18,239

4,953

10,890

20,385

112

-

66,317

181,518

64,802

142,353

78,243

41,797

20,385

112

- 529,210

5

114

82

85

10

-

-

-

296

917

250

437

1,193

517

-

-

-

3,314

922

364

519

1,278

527

-

-

-

3,610

1

394

605

233

-

-

-

-

1,233

-

2,046

1,942

10,507

13,196

-

-

-

27,691

5,967

999

2,964

6,913

359

13

21,215

-

38,430

* เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำแนกตามอายุสัญญาเดิม

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

เมื่อ
ภายใน มากกว่า
ทวงถาม 1 เดือน 1-3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ *
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�ำ้
ประกันการกู้ยืมเงิน
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
รวม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันอื่น

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

10 ปี
ขึ้นไป

รวม

15,134

-

-

-

-

-

-

-

15,134

6,264

53,905

3,518

2,940

33

-

-

-

66,660

-

10,977

26,577

21,476

16,237

3,394

-

3,004

81,665

47,997

41,960

31,785

28,069

71,047

78,462

67,410

-

366,730

69,395

106,842

61,880

52,485

87,317

81,856

67,410

202,378

29,609

52,306

46,610

77,046

-

-

-

407,949

4,111

3,524

1,595

1,497

11

-

-

-

10,738

4,958

-

-

-

-

-

-

-

4,958
50,647

3,004 530,189

-

11,630

8,038

5,424

8,724

16,735

96

-

211,447

44,763

61,939

53,531

85,781

16,735

96

- 474,292

8

48

42

31

-

-

-

-

129

876

111

346

897

394

-

-

-

2,624

884

159

388

928

394

-

-

-

2,753

-

308

518

131

-

-

-

-

957

352

1,167

2,181

3,424

9,798

-

-

-

16,922

13,301

1,774

7,336

7,571

1,344

6

546

-

31,878

* เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำแนกตามอายุสัญญาเดิม
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มากกว่า
3-12 มากกว่า มากกว่า
เดือน
1-5 ปี 5-10 ปี

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

เมื่อ
ภายใน มากกว่า
ทวงถาม 1 เดือน 1-3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ *
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�ำ้
ประกันการกู้ยืมเงิน
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
รวม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันอื่น

มากกว่า
3-12 มากกว่า มากกว่า
เดือน
1-5 ปี 5-10 ปี

ไม่มี
ก�ำหนด
ระยะเวลา

10 ปี
ขึ้นไป

รวม

11,314

-

-

-

-

-

-

-

11,314

7,696

57,315

291

6,996

45

-

-

-

72,343

-

2,644

10,071

15,285

43,527

4,897

-

6,538

82,962

50,673

51,664

47,889

25,493

82,113

97,104

69,269

-

424,205

69,683

111,623

58,251

47,774 125,685

102,001

69,269

174,535

50,237

122,769

72,154

30,865

-

-

-

450,560

3,947

2,829

1,345

1,136

42

-

-

-

9,299

3,297

-

-

-

-

-

-

-

3,297
66,342

6,538 590,824

2

11,736

18,264

4,953

10,890

20,385

112

-

181,781

64,802

142,378

78,243

41,797

20,385

112

- 529,498

5

114

82

85

10

-

-

-

296

917

250

437

1,193

517

-

-

-

3,314

922

364

519

1,278

527

-

-

-

3,610

1

394

605

233

-

-

-

-

1,233

-

2,046

1,942

10,507

13,196

-

-

-

27,691

5,967

999

2,964

6,913

359

13

21,215

-

38,430

* เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำแนกตามอายุสัญญาเดิม

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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37.4

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับตราสารทางการเงิน

วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่าตลาด หรือราคายุติธรรม ของตราสารทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามงบดุล
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ − สุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์คำ� นวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.5 และ 9.1
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุลหักค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงินรับฝาก
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุล ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลาครบก�ำหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี จะค�ำนวณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
ซึ่งใช้กับเงินรับฝากในแต่ละประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุล ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลาครบก�ำหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี จะค�ำนวณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
ซึ่งใช้กับเงินรับฝากในแต่ละประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามงบดุล
เงินกู้ยืม
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามงบดุล ยกเว้นเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีระยะเวลาครบก�ำหนดคงเหลือเกินกว่า
1 ปี ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ณ วันที่ในงบดุล
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยกรณีตราสารอนุพนั ธ์มตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ ธนาคารฯ ใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุตธิ รรมของตราสาร
อนุพนั ธ์ กรณีทไี่ ม่มตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ มูลค่ายุตธิ รรมจะถูกค�ำนวณจากแบบจ�ำลองโดยใช้ขอ้ มูลตลาดทีห่ าได้จากแหล่ง
ทีน่ า่ เชือ่ ถือ ราคาตลาดหรือข้อมูลตลาดทีห่ าได้จากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ ได้มาจากราคาซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ์ ราคาเสนอซือ้ ขาย
ของนายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอซื้อขายจากคู่สัญญา
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินที่ส�ำคัญได้จัดท�ำโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาด หรือวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละ
ประเภทของตราสารทางการเงิน กรณีที่ไม่มีข้อมูลราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมส�ำหรับตราสารทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตาม
ที่ปรากฎในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2552

2551

มูลค่าตาม มูลค่า มูลค่าตาม มูลค่า มูลค่าตาม มูลค่า มูลค่าตาม มูลค่า
บัญชี* ยุติธรรม บัญชี* ยุติธรรม บัญชี* ยุติธรรม บัญชี* ยุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน – สุทธิ
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซือ้ ขายอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้า
สัญญาสิทธิเลือกซือ้ ขายอัตราดอกเบีย้
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย

15,134

15,134

11,317

11,317

15,134

15,134

11,314

11,314

66,615

66,615

72,587

72,587

66,445

66,445

72,384

72,384

82,705

83,201

83,983

85,661

81,665

82,161

82,962

84,640

337,855

337,855

381,666

381,666

337,943

337,943

383,198

383,198

502,309

502,805

549,553

551,231

501,187

501,683

549,858

551,536

407,776

407,304

450,297

450,752

407,949

407,477

450,560

451,015

10,738

10,738

9,299

9,300

10,738

10,738

9,299

9,300

4,958

4,958

3,297

3,297

4,958

4,958

3,297

3,297

50,636

49,844

66,317

63,717

50,647

49,856

66,342

63,742

474,108

472,844

529,210

527,066

474,292

473,029

529,498

527,354

57,946

1,024

50,983

1,077

57,946

1,024

50,983

1,077

66,232

(744)

52,766

(1,071)

66,232

(744)

52,766

(1,071)

1,625

9

71

1

1,625

9

71

1

671

(2)

344

(3)

671

(2)

344

(3)

6,003

(625)

2,546

(449)

6,003

(624)

2,546

(449)

492

32

883

76

492

32

883

76

176,549

281

164,739

1,937

176,549

281

164,739

1,937

4,174

3

-

-

4,174

3

-

-

3,337

-

3,494

-

3,337

-

3,494

-

3,337

-

3,495

-

3,337

-

3,495

-

* กรณีตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินตัวเลขทีแ่ สดงในหัวข้อมูลค่าตามบัญชีหมายถึงจ�ำนวนเงินตาม Notional Amount
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37.5 ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial derivative instruments risk)
ธนาคารฯ ประกอบธุรกรรมเกีย่ วกับตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเป็นธุรกรรมปกติของธนาคารฯ ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและเพือ่ จัดการกับความเสีย่ งของธนาคารฯ จากสภาวะการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบีย้ ตราสารเหล่านีท้ ำ� ให้ธนาคารฯ และลูกค้าของธนาคารฯ สามารถโอนเปลีย่ นแปลงหรือลดความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นและอัตรา
ดอกเบีย้ ได้
ธนาคารฯ มีนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง รวมทั้งมีสายการรายงานและขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ เพื่อจัดการ
ควบคุมธุรกรรมด้านอนุพนั ธ์ทางการเงินของธนาคารฯ
หน้าทีก่ ารควบคุมความเสีย่ งนัน้ เป็นอิสระจากหน่วยงานทีท่ ำ� การค้าอนุพนั ธ์ดงั
กล่าว
ธนาคารฯ จัดการความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�ำระที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจ�ำนวนวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าโดย
รวม เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ธนาคารฯ จะรับไว้ ธนาคารฯ ได้ประเมินคู่ค้าโดยอาศัยวิธีการเช่นเดียวกับที่ใช้ในการอนุมัติ
สินเชื่อทั่วไป
จ�ำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amounts) ของตราสารทางการเงินบางประเภทสามารถใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบกับตรา
สารที่บันทึกบัญชีอยู่ในงบดุลได้ แต่ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจ�ำนวนเงินที่จะต้องรับหรือจ่ายในอนาคตจะเท่ากับเท่าใด หรือมีมูลค่าเท่ากับมูล
ค่ายุติธรรมในปัจจุบัน ดังนัน้ จ�ำนวนเงินตามสัญญาดังกล่าวไม่เป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อธนาคารฯในด้านความเสี่ยงด้านการให้
สินเชือ่ หรือความเสีย่ งด้านราคาอนุพนั ธ์ทางการเงินสามารถเป็นก�ำไร(สินทรัพย์)ให้กบั ธนาคารฯ หรือเป็นค่าใช้จา่ ย(หนีส้ นิ )ก็ได้ แล้วแต่การ
ขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดซึ่งจะมีผลต่อลักษณะของอนุพันธ์ทางการเงินนัน้ ดังนัน้ จ�ำนวนที่มูลค่าของตรา
สารอนุพันธ์ทางการเงินจะเป็นก�ำไรหรือขาดทุนสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญได้ตามสภาพที่เปลี่ยนไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯ มีตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินซึง่ จ�ำแนกตามระยะเวลาครบก�ำหนดของสัญญาสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
− สัญญาซื้อ
− สัญญาขาย
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
− สัญญาซื้อ
− สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
− สัญญาซื้อ
− สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายอัตราดอกเบี้ย
− สัญญาซื้อ
− สัญญาขาย
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2551

มากกว่า 1 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

รวม

57,946

-

57,946

50,983

-

50,983

66,232

-

66,232

52,766

-

52,766

1,625

-

1,625

71

-

71

671

-

671

344

-

344

2,391

3,612

6,003

139

2,407

2,546

-

492

492

871

12

883

56,736

119,813

176,549

77,348

87,391

164,739

4,174

-

4,174

-

-

-

3,337

-

3,337

-

3,494

3,494

3,337

-

3,337

-

3,495

3,495

37.6

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน อันเนือ่ งมาจากความไม่เพียงพอหรือ
ความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมาย
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) และด้านชื่อเสียง (Reputational risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่
มีประสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ และช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบตั กิ าร
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารฯ ด�ำเนินการโดยผ่านโครงสร้างการก�ำกับดูแลซึ่งมีคณะกรรมการธนาคารฯ เป็นผู้รับ
ผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสีย่ งของทัง้ องค์กร คณะกรรมการธนาคารฯ ได้มอบอ�ำนาจให้กบั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Management Committee) ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ท�ำหน้าที่
ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารฯ และบริษทั ในเครือ และด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าการ
จัดการกับความเสี่ยงได้รับการด�ำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารฯ ได้จดั ตัง้ สายงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Management Group) ซึง่ รายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในภาพรวมโดยมีฝา่ ยงานซึง่ มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิด
จากการกระท�ำทีไ่ ม่ได้รบั อนุมตั ิ ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและเหตุการณ์
วิกฤต ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านการจ้าง
งานและความปลอดภัยในสถานที่
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง
ธนาคารฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Unit Operational Risk Manager:UORM) ไว้ใน
แต่ละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยสายงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของ UORM
สายงานตรวจสอบท�ำหน้าทีเ่ ป็น “แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามาตรการ
ควบคุมภายในซึง่ ด�ำเนินการโดยแนวป้องกันชัน้ ทีห่ นึง่ และสอง ได้รบั การออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสีย่ งในการท�ำธุรกิจของ
ธนาคารฯ อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ สายงานตรวจสอบจะให้คำ� แนะน�ำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล
กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารฯ ได้พฒ
ั นากรอบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยก�ำหนดให้มกี ารระบุความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การวัดผล การติดตาม
การรายงาน การวิเคราะห์และควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการด�ำเนินงาน และ
การก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรปู แบบการก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้วยหลักการป้องกัน
3 ล�ำดับ (3 lines of defence risk governance model) และสอดคล้องกับแนวทาง COSO
ธนาคารฯได้กำ� หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้สำ� หรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ พิจารณาความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โอกาสและ
ผลกระทบ) โดยก�ำหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคารฯ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อมการบริหารความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารโดยรวม ในกรณีความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สูงเกินระดับทีย่ อมรับได้นนั้ ธนาคารฯ จะก�ำหนดแผนการจัดการความ
เสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนีธ้ นาคารฯ ได้จดั ท�ำนโยบาย มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ และแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ใช้ในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารซึง่ ครอบคลุม
ถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำ� คัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II)
เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment:R&CSA) การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicators:KRI) และการจัดการเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Incident Management)
รายงานประจ�ำปี 2552
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การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการระบุและประเมินความเสีย่ ง
และการควบคุมทีส่ ำ� คัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสีย่ ง ธนาคารฯ ยังได้กำ� หนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญระดับองค์กร
เพือ่ เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กบั ผูบ้ ริหารเพือ่ ด�ำเนินการจัดการและควบคุมความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในเชิงรุก การรายงานเหตุการณ์
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเก็บข้อมูลความ
เสียหาย นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ผบู้ ริหารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและจุดอ่อน
ในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคารฯ
นอกเหนือจากเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารข้างต้น ธนาคารฯ ยังได้ออกเครือ่ งมือสนับสนุนเพือ่ ให้เกิดกลไกการลดความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญเพิม่ เติม ได้แก่ กระบวนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval Process:
PSAP) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking) นโยบายบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจาก
ผูใ้ ห้บริการภายนอก การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บคุ คลอืน่ (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
และบริการทีธ่ นาคารฯ เสนอมีการระบุและจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานและการควบคุมทีจ่ ำ� เป็น
อย่างเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่าวให้ด�ำเนินการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ยอมรับได้
ธนาคารฯ ได้นำ� ระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking System) มาใช้เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าการติดตาม และการบริหารจัดการข้อสังเกตทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ (audit item) และจากวิธกี ารอืน่ (non-audit item) ได้รบั การ
ปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารฯ ได้ก�ำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น
เพื่อก�ำหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารฯ ได้จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก�ำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง หน่วยงานบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจภายใต้สายงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนา
แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
38. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ธนาคารฯ จะไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 12 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2558 ก่อนก�ำหนดในมูลค่า
ที่ตราไว้จากผู้ถือหุ้นกู้ผู้มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการจ่ายเงินจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553 ทั้งนี้
ธนาคารฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนดังกล่าว
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

200

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บ
ั
ก
ว
ย
่
ี
เก
ล
ู
ม
อ
้
ข
ย
เผ
ด
ิ
เป
ร
า
ก
การดำ� รงเงินกองทุน
ประจ�ำปี 2552

1. ขอบเขตการบังคับใช้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนประจ�ำปี 2552 ธนาคารได้ท�ำการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเฉพาะระดับธนาคารพาณิชย์ (Solo
basis) ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. เงินกองทุน
2.1 โครงสร้างเงินกองทุน
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
 	 1.1 ทุนช�ำระแล้ว
 	 1.2 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 	 1.3 ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ)
1.4 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
 	 1.5 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
 	 1.6 เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
 	 1.7 ก�ำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร*
 	 1.8 Hybrid Tier 1 ส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้นับเป็น
		 เงินกองทุนชั้นที่ 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
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
 	 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฏหมาย
 	 3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก
 	 3.2 หัก ส่วนต�่ำกว่าทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารประเภทเผื่อขาย
เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
สินทรัพย์เสี่ยง
1. สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
2. สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
3. สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
รวมสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

31 ธ.ค.2552

31 ธ.ค.2551

45,906
415,367
(303,088)
19,920
2,100
8,717
(102,868)

45,986
415,367
(303,088)
19,920
2,100
8,717
(103,927)

5,758
-

6,897
-

17,999
17,999
63,905
63,905
17.13%
12.31%

17,794
17,794
63,105
63,780
(675)
13.91%
10.14%

333,895
7,739
31,379
373,012

415,046
7,617
31,055
453,717

* ไม่นับรวมก�ำไรงวดครึ่งปีหลังของปี 2552
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ตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและไม่ชำ� ระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�ำไร (Hybrid Tier 1)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มี
ผลก�ำไร เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จ�ำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตราสารดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลาในการช�ำระคืน เว้นแต่เมือ่ เลิกกิจการ แต่ธนาคารฯมีสทิ ธิขอไถ่ถอนคืนก่อนก�ำหนดโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยการช�ำระคืนก่อนก�ำหนดเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
1. หลังจากปีที่ 10 เป็นต้นไปทุกวันที่จ่ายช�ำระดอกเบี้ย
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทยหรือที่หมู่เกาะเคย์แมน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ด้านภาษี
ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระหนีต้ ราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของธนาคารฯ
3. กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปลี่ยนหลักเกณฑ์การนับเงินกองทุนและตราสารหนีด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของธนาคารฯ โดยไม่สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกเป็นอัตราคงที่ ร้อยละ 7.75 ต่อปี ช�ำระทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปีในช่วง 10 ปี
แรก และปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ USD LIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 3.13 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 30 มีนาคม
30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปี
ทั้งนี้ในงวดช�ำระดอกเบี้ย หากธนาคารฯคาดว่า ผลการด�ำเนินงานในงบการเงินรวม ไม่มีก�ำไรสุทธิ ธนาคารฯไม่มีภาระในการช�ำระดอกเบี้ย
ส�ำหรับงวดดังกล่าว และไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัด ๆ ไป
ในระหว่างงวด ธนาคารฯได้มีการซื้อคืน Hybrid Tier 1 ข้างต้นบางส่วนจ�ำนวนเงินต้นรวม 153 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยธนาคารฯ
จะต้องช�ำระเงินส�ำหรับการซือ้ คืน Hybrid Tier 1 เป็นจ�ำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และดอกเบีย้ ค้างช�ำระ จ�ำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ่งธนาคารฯมีก�ำไรจากการซื้อคืน Hybrid Tier 1 ดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 2,301 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับงวด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2552 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของ Hybrid Tier 1 ดังกล่าวจ�ำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ช�ำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�ำไร
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 (Hybrid Tier 1) เพิ่มเติมจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท ตราสารดังกล่าวไม่มีก�ำหนดระยะเวลาช�ำระคืน เว้นแต่เมื่อเลิก
กิจการ ธนาคารฯมีสิทธิขอไถ่ถอนคืนก่อนก�ำหนดโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน การไถ่ถอนคืนก่อนก�ำหนดเป็นไป
ตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
1. ทุกงวดช�ำระดอกเบี้ยนับจากวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปีเป็นต้นไป
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ท�ำให้ธนาคารฯต้องรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือธนาคารฯไม่สามารถน�ำดอกเบี้ยของหุ้นกู้มา
ใช้หักภาษีได้
3. กรณีที่ธนาคารฯไม่สามารถนับหุ้นกู้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี ปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือนประเภท
ลูกค้าทั่วไปของธนาคารฯบวกร้อยละ 7 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกปี
ทั้งนี้ หากธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย หรือการช�ำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ในวันก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยใดจะ
ท�ำให้ธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยนัน้ ธนาคารฯไม่มีภาระในการช�ำระดอกเบี้ยส�ำหรับงวดดังกล่าว และ
ไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัด ๆ ไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ช�ำระดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันสิ้นงวด เดือนธันวาคม 2552 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ ร้อยละ 17.13 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ
ร้อยละ 12.31 ณ วันสิ้นงวดของปี 2551 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ ร้อยละ 13.90 ทั้งนี้อัตราส่วนเงิน
กองทุนทั้งสิ้นดังกล่าวอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ที่ระดับ ร้อยละ 8.50
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ส�ำหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงนัน้ สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่ง
แสดงถึงยอดเงินกู้คงค้างที่ลดลง รวมทั้งการนับรวมก�ำไรสุทธิของงวดครึ่งปีแรกของปี 2552 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุน
ร้อยละ 1 และผลกระทบจากการท�ำธุรกรรมของธนาคารในตลาดเงินอันได้แก่ 1) การซื้อคืน Hybrid Tier 1 มูลค่า 153 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากจ�ำนวนทั้งหมด 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เสนอขายให้แก่นกั ลงทุนในปี 2549 2) การเสนอขาย Hybrid Tier 1 ภายในประเทศ มูลค่าสี่พัน
ล้านบาท และ 3) การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิก่อนก�ำหนด และออกเสนอขายใหม่ โดยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ปัจจุบันธนาคารได้มีการจัดท�ำกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment
Process) โดยรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุน และการจัดการบริหารเงินกองทุนที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของ
ธนาคาร

ตารางที่ 2 วิธีที่ใช้ในการค�ำนวณเงินกองทุน
วิธีที่ใช้ในการค�ำนวณในแต่ละความเสี่ยง

วิธี
SA

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

SA
SA
BIA

ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งด�ำรงส�ำหรับความเสีย่ งด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุนขั้นต�ำ่ ส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
 	 1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
 	 1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
 	 1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
 	 1.4 ลูกหนี้รายย่อย
 	 1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 	 1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรง
ส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค�ำนวณโดยวิธี SA

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค.2552

31 ธ.ค.2551

24,490

31,445

125

207

1,752

991

13,621

19,203

4,475

5,341

1,763

1,924

2,754

3,779

3,891

3,834

-

-

28,381

35,279
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งด�ำรงส�ำหรับความเสีย่ งด้านตลาดส�ำหรับฐานะในบัญชีเพือ่ การค้า
เงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาด
(ฐานะในบัญชีเพื่อค้า)
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาด
(โดยวิธีมาตรฐาน)

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค.2552

31 ธ.ค.2551

658

647

*อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 8.50

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งด�ำรงส�ำหรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
เงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงส�ำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(โดยวิธี Basic Indicator approach)

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค.2552

31 ธ.ค.2551

2,667

2,640

*อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 8.50

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์
การบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและเป็นหัวใจส�ำคัญของกลยุทธ์หลักของธนาคาร ธนาคารมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นระเบียบแบบแผนในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและอธิบายวัตถุประสงค์ แนวนโยบายระดับสูง กระบวนการ เทคนิคในการวัดและการควบคุม
ความเสี่ยงที่ธนาคารใช้ นอกจากนี้ ยังน�ำเสนอบทสรุปและเปิดเผยข้อมูลของพอร์ตสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคารด้วย

3.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็นผลมาจากผู้กู้ และ/หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
พันธะทางการเงินหรือเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงไว้ ความเสีย่ งด้านเครดิตยังอาจเกิดจากคูส่ ญ
ั ญาถูกปรับลดอันดับความเสีย่ งด้านเครดิต ส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่ายุติธรรมของการลงทุนของธนาคารในเครื่องมือการเงินของคู่สัญญา
ความเสี่ยงด้านเครดิตยังอาจเกิดจากความเสี่ยงของประเทศ (Country risk) ซึ่งเป็นถิ่นพ�ำนักของลูกหนี้ประสบปัญหาความยุ่งยาก เป็น
เหตุให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง หรือประเทศนัน้ เป็นคู่สัญญาของธนาคารเอง ความเสี่ยงด้านเครดิตอีกรูปแบบหนึง่ คือความเสี่ยงในการส่ง
มอบสินทรัพย์และการช�ำระหนี้ (settlement risk) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากธนาคารจ่ายเงินให้คู่สัญญา แต่ไม่ได้รับการส่งมอบสินทรัพย์หรือ
ช�ำระหนีค้ ืน
ธนาคารมีเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ปรับลดความเสี่ยงแล้วในระดับสูงสุดแก่ธนาคาร ด้วยการรักษา
ระดับความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
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3.1.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
จุดมุง่ หมายส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ของการบริหารความเสีย่ งของธนาคารเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยการบูรณาการ
งานบริหารความเสีย่ งเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมทางธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในช่วงไม่กปี่ นี ี้ ธนาคารได้ปรับปรุง และยกระดับความสามารถ
ในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างต่อเนือ่ ง มีการลงทุนด้านบุคลากร ระบบก�ำกับดูแล กระบวนการ ระบบและเครือ่ งมือวัดความเสีย่ ง ซึง่ รวม
ทั้งการพัฒนากรอบการด�ำรงเงินกองทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital Framework) การปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการวัด
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น แบบจ�ำลองการจัดอันดับความเสี่ยง (risk rating model) ส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจเอสเอ็มอี และ
Application Scorecard และ Behavior Scorecard ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยและธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดย่อม
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความเสี่ยงด้านเครดิตมีผลต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีความมั่นใจว่าการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารพอร์ตสินเชื่อและกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่าง
เหมาะสมรัดกุม นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดเกณฑ์และเครือ่ งมือต่างๆ เพือ่ ติดตามการกระจายความเสีย่ งภายในพอร์ตสินเชือ่ ของธนาคาร และเพือ่
ให้ความมั่นใจว่าพอร์ตนัน้ จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ปรับลดความเสี่ยงแล้วในอัตราที่กำ� หนด
หลักการส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร มีดังนี้:
การบริหารพอร์ตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management) ธนาคารก�ำหนดและติดตามส่วนประกอบของพอร์ตสินเชือ่ ในเชิงกลยุทธ์และ
ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อ เพื่อจ�ำกัดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การสอบยันและถ่วงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ (Checks and Balances) ธนาคารก�ำหนดกรอบการมอบอ�ำนาจในการพิจารณา
สินเชื่อ เพื่อแยกบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่นำ� เสนอสินเชื่อ (โดยปกติจะเป็นผู้ริเริ่มธุรกรรม) ออกจากหน่วยงานที่มีอำ� นาจอนุมัติอย่างชัดเจน
เพื่อประกันว่าการตัดสินใจด้านสินเชื่อทั้งหมดกระท�ำโดยพนักงานธนาคารที่มีประสบการณ์และความรู้อย่างเหมาะสมที่สุด
การให้สนิ เชือ่ อย่างรัดกุมเข้มงวด (Sound Credit Granting) การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตของธนาคารเป็นไปตามการวางกรอบ ซึง่
ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งการบริหาร การพิจารณา และการวัดความเสี่ยงด้านเครดิต ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้ ได้จัด
ท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อเป็นข้อควรปฏิบัติสำ� หรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้สินเชื่อ
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ (Standard for Professionalism) ธนาคารมีความมั่นใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้สินเชื่อ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณของธนาคารได้อย่างเหมาะสม
การตรวจติดตามและควบคุมความเสีย่ ง (Monitoring and Control) ธนาคารได้กำ� หนดมาตรฐานของรายงานต่างๆ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใช้
ในการตรวจติดตามและดูแลให้การบริหารพอร์ตสินเชื่อของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 โครงสร้างและผังองค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งด้านเครดิตทัง้ หมด ในขณะทีค่ ณะกรรมการสินเชือ่ คณะพิจารณาสินเชือ่ คณะพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจ คณะพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจ
รายย่อย คณะพัฒนาสินทรัพย์ธุรกิจ และคณะพัฒนาสินทรัพย์รายย่อย เป็นผู้ตัดสินใจด้านธุรกรรมสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ
มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ท�ำหน้าที่ทบทวน และก�ำกับควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกด้านทั่วทั้งองค์กร และได้รับมอบอ�ำนาจ
ให้อนุมัติกลยุทธ์ นโยบาย กรอบ และมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นชอบระดับความเสี่ยงรวมที่
ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และระดับการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk concentration level) ในขณะที่หน่วยธุรกิจจะต้องเป็นผู้รับ
ผิดชอบหลักในการบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ
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คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะพิจารณาสินเชื่อ

คณะพัฒนาสินทรัพยธุรกิจ

คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คณะพัฒนาสินทรัพยรายยอย

คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ขนาดยอม

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานบริหารความเสี่ยง
สายงานสินเชื่อธุรกิจ
สายงานสินเชื่อรายยอย
สายงานวิเคราะหความเสี่ยง
และวิจัย
สายงานบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สิน

สายงานกำกับการปฏิบัติการ
สายงานกฎหมาย
ฝายบริหารสินเชื่อ

หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการบริหารความเสีย่ งทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง (Chief Risk Officer)
ซึง่ มีหน่วยงานขึน้ ตรงหลายหน่วย แต่ละหน่วยจะรับผิดชอบบริหารความเสีย่ งเฉพาะด้าน สายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งและวิจยั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการ
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ขิ องการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ ธนาคาร และรับผิดชอบการวัดและบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กิดขึน้ สายงาน
วิเคราะห์ความเสีย่ งและวิจยั ยังสนับสนุนการพัฒนาแบบจ�ำลองความเสีย่ งเครดิต รวมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบการทดสอบภาวะวิกฤติและการน�ำไปใช้ (Stress testing) การพยากรณ์และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาคและตัวชีว้ ดั การจัดอันดับความเสีย่ ง
ภายในของภาคอุตสาหกรรม (Internal industry ratings) การทบทวนผลการด�ำเนินงานและการบริหารความเสีย่ งส�ำหรับกลุม่ ลูกหนีท้ ถี่ กู จัดว่ามี
ความเสีย่ งสูงทัง้ กระบวนการ (end-to-end process) นอกจากนี้ ยังรับหน้าทีเ่ ป็นหน่วยสอบทานสินเชือ่ อิสระของธนาคารด้วย ส่วนในระดับธุรกรรม
สายงานสินเชือ่ ธุรกิจและสายงานสินเชือ่ รายย่อยจะจัดท�ำมาตรฐานการพิจารณาสินเชือ่ คูม่ อื สินเชือ่ และชุดเครือ่ งมือทีถ่ อื ปฏิบตั ใิ ห้เป็นมาตรฐานเดียว
กันทัว่ ทัง้ ธนาคาร และด�ำเนินการพิจารณาสินเชือ่ ติดตาม และแก้ไขปัญหาสินเชือ่ (รวมทัง้ การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการประนอมหนี)้

3.1.3 ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัดและการรายงานความเสี่ยงด้านเครดิต
การวัดความเสี่ยงด้านเครดิตมีบทบาทส�ำคัญต่อการตัดสินใจบริหารพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร โดยให้ผลการประเมินความเสี่ยงเครดิตในเชิง
ปริมาณที่ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด ตั้งแต่ในระดับลูกค้าแต่ละรายไปจนกระทั่งถึงระดับพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด
ปัจจุบัน ธนาคารอาศัยค่าความน่าจะเป็นในการผิดนัดช�ำระหนี้ (Probability of Default: PD) ค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดช�ำระหนี้
(Loss Given Default: LGD) และยอดหนีค้ งค้างที่ผิดนัดช�ำระหนี้ (Exposure at Default: EAD) ในการค�ำนวนเงินกองทุนทางเศรษฐกิจ
(economic capital) และเงินกันส�ำรองส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่มกี ารรับรู้ (IBNR) และใช้ในการตรวจติดตามความเปลีย่ นแปลงของ
พอร์ตสินเชื่อ
ธนาคารได้คา่ ความสูญเสียของการผิดนัดช�ำระหนี้ (Loss Given Default: LGD) จากการประเมินของพนักงานทีม่ คี วามช�ำนาญ ประกอบกับการ
ประเมินค่าทางสถิติ ซึง่ อาศัยข้อมูลความสูญเสียในอดีตเป็นฐาน ปัจจุบนั ธนาคารยังมีฐานข้อมูลความสูญเสียทีไ่ ม่ครอบคลุมเพียงพอ ตามปกติจะใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ค่า LDG ที่ได้จากการประเมินของบุคลากรผู้ช�ำนาญการยังเข้มงวดยิ่งกว่าค่าความสูญเสียที่เกิด
ขึ้นจริง (actual loss) ในช่วง 3 ปีที่มีข้อมูลย้อนหลัง
ธนาคารติดตามความเสีย่ งของลูกหนีแ้ ละผลประกอบการของพอร์ตสินเชือ่ อย่างสม�ำ่ เสมอ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะพิจารณาระบบเตือน
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit dashboard) เป็นประจ�ำทุกเดือน ระบบนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิต ผลประกอบการของพอร์ต
สินเชื่อ การกระจุกตัวของสินเชื่อ การกระจายอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต และเงินกองทุนตามกฎหมายและเงินกองทุนทางเศรษฐกิจ

206

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

3.1.4 นโยบายประกันและ/หรือ ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตและกระบวนการส�ำหรับติดตามประสิทธิภาพ
ของมาตรการปรับลดความเสี่ยง
กระบวนการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายหลักด้านความเสีย่ งเครดิต การปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตของธนาคารอาศัย
วิธีการที่อิงกับข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ Basel II โดยหลักการแล้ว ธนาคารจะปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลัก
ประกันทางการเงินและการค�ำ้ ประกัน โดยใช้นำ�้ หนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนน�ำ้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธนาคารได้น�ำขั้นตอนที่ถูกต้องรัดกุมมาปฏิบัติส�ำหรับการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันได้โดยเร็ว
ธนาคารยังก�ำหนดระเบียบปฏิบัติไว้อย่างละเอียดส�ำหรับการบริหารและการตีค่าหลักประกัน ทั้งนี้ ได้จัดท�ำเอกสารระบุเงื่อนไขและแนวทางการตีค่า
หลักประกันประเภทที่ส�ำคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel II
ธนาคารรับความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีข้อมูลถ่องแท้และมีระเบียบแบบแผน ธนาคารจึงประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า คู่ค้า และการลงทุน เพื่อ
พิจารณาความสามารถในการช�ำระหนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ในระหว่างขัน้ ตอนการประเมินเพือ่ ท�ำสัญญาขอสินเชือ่ ใหม่ ขอเปิดวงเงินกู้ หรือลงทุนใหม่
หรือทบทวนสัญญากูฉ้ บับเดิมและสัญญาการลงทุนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ธนาคารจะก�ำหนดจ�ำนวนและประเภทของหลักประกันทีล่ กู ค้าต้องวางกับธนาคารหาก
จ�ำเป็นและเหมาะสม โดยทัว่ ไป ยิง่ ลูกค้าหรือคูส่ ญ
ั ญามีความเป็นไปได้ทจี่ ะผิดนัดช�ำระหนี้ (PD) ลูกค้า หรือคูส่ ญ
ั ญานัน้ ยิง่ จ�ำเป็นต้องจัดหาหลักประกัน
มากขึ้น ในการท�ำธุรกรรมกับคู่สัญญา ธนาคารจะท�ำความตกลงทางกฎหมายหลายรูปแบบ ซึ่งธนาคารและ/หรือคู่สัญญาอาจต้องวางหลัก
ประกันให้อีกฝ่ายหนึง่ เพื่อคุ้มครองฐานะของตนเองจากความผันผวนในตลาด กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ ย่อมมีผลต่อประเภทและจ�ำนวน
หลักประกันทีธ่ นาคารเรียกจากคูส่ ญ
ั ญา หรือต้องวางเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังท�ำสัญญาซือ้ /ขายประกันความเสีย่ งเครดิต (Credit
Default Swaps) และตราสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตจากผู้กู้หรือพอร์ตใดพอร์ตหนึง่ ประเภทของหลักประกันจึงถูก
ก�ำหนดโดยโครงสร้างของเงินกู้หรือฐานะนัน้ ๆ
การจัดตัง้ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ท�ำให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านเครดิตและความเสีย่ งของคูส่ ญ
ั ญาได้ดยี งิ่ ขึน้ เนือ่ งจากธนาคาร
มีข้อมูลด้านเครดิตของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าของธนาคารในอนาคต

3.1.5 แนวทางปฏิบัติเพื่อก�ำหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชือ่ เป็นส่วนส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต ธนาคารมุง่ หมายจะป้องกันไม่ให้พอร์ตมีความ
เสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ แก่ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ หรือประเทศใดประเทศหนึง่ มากเกินไป โดยได้กำ� หนดเกณฑ์การกระจายความเสีย่ งของภาคธุรกิจและ
วงเงินสินเชื่อสูงสุดตามรายประเทศ เพื่อบริหารฐานะความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ภายในขอบเขตที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อดูแล
การกระจายพอร์ตสินเชือ่ ให้เหมาะสมและหลีกเลีย่ งการกระจุกตัวของสินเชือ่ ในภาคธุรกิจแต่ละกลุม่ หรือประเทศคูส่ ญ
ั ญาแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า (Single Exposure Limit) ตามระดับความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงสูงสุดส�ำหรับลูกหนี้แต่
ละรายและเงินให้สินเชื่อ

3.1.6 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อประเมินและแนะน�ำแนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหาร การควบคุม และการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ งให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กร ผูต้ รวจสอบจะทบทวนเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าแต่ละหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตรง
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ธนาคารก�ำหนดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางการ
นอกจากสายงานตรวจสอบแล้ว ธนาคารจัดตั้งฝ่ายงานสอบทานคุณภาพสินเชื่อ แยกเป็นอิสระจากกระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้
ท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลแนวโน้มการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง หน่วยสอบทานคุณภาพสินเชื่ออิสระมุ่งเน้นที่จะระบุหาสัญญาณของ
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ จุดอ่อนด้อยของนโยบาย
กระบวนการ และระเบียบปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำในด้านการแก้ไขหรือการป้องกันปัญหา การเปลีย่ นแปลงและการปรับปรุงนโยบายสินเชือ่ กระบวน
การและวิธีปฏิบัติจะน�ำมาเสนอเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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3.1.7 ข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิต
3.1.7.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายความเสีย่ งด้านเครดิตไว้อย่างชัดเจนภายใต้การวางกรอบและแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับการให้สนิ เชือ่ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารให้การ
สนับสนุนจะต้องไม่เป็นกิจการทีผ่ ดิ กฎหมาย ไม่ขดั ต่อศีลธรรมจรรยาบรรณ หรืออาจมีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคารตามทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ระบุไว้ นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึง
1. การก�ำหนดนโยบายและคุณสมบัตขิ องลูกหนีต้ ามระดับความเสีย่ ง โดยแบ่งเป็นลูกหนีก้ ลุม่ ทีธ่ นาคารไม่สนับสนุนสินเชือ่ กลุม่ ทีห่ ลีกเลีย่ งการให้สนิ เชือ่
และกลุ่มสินเชื่อที่ต้องพึงระมัดระวัง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารความเสีย่ งของพอร์ตสินเชือ่ ไม่ให้มกี ารกระจุกตัวของการให้สนิ เชือ่ แก่ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ หรือลูกหนีก้ ลุม่
ใดกลุ่มหนึง่ ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีการถ่วงดุลระหว่างหน่วยงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบกระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อ หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อ และผู้มีอำ� นาจอนุมัติออกจากกันอย่างชัดเจน
3. มีการก�ำหนดกระบวนการท�ำงานและวิธปี ฏิบตั ขิ องการวิเคราะห์สนิ เชือ่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ ราบถึงแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การวิเคราะห์
ความสามารถในการช�ำระหนี้ การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การพิจารณาหลักประกัน และการก�ำหนดเงือ่ นไขทางการเงิน เพือ่ ลดความเสีย่ งของธนาคาร
ทางด้านพอร์ตสินเชื่อรายย่อยนัน้ ประกอบด้วยสินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือไมโครเอสเอ็มอี
ซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ขอบเขตของนโยบาย และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์จะถูกก�ำหนดให้เป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะ
ท�ำให้การปล่อยสินเชือ่ การบริหารจัดการ และการเรียกช�ำระหนี้ มีความน่าเชือ่ ถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารน�ำ Scorecards
และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk rating tools) มาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม
กระบวนการส�ำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม/ ไมโครเอสเอ็มอี ประกอบด้วย
การประเมินการระบุความเสี่ยง
การอนุมัติผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ของธนาคาร (Product or Service Approval Proposal: PSAP) ระบุถึงตลาดเป้าหมาย ระยะเวลา
และเงื่อนไข ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การพิจารณา การบริหารบัญชี สัญญาณเตือนล่วงหน้า การตรวจติดตามหลักประกัน การจัดเตรียมแนวทาง
แก้ไข กลยุทธ์การเรียกช�ำระหนี้ การตัดจ�ำหน่ายบัญชีทรัพย์สิน (write-off) และการรับรู้ความสูญเสียที่ต้องมีการกันส�ำรอง
การวัดความเสี่ยง
มีการน�ำ Scorecards และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดระดับความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit risk rating tools) มาใช้รว่ มกันอย่างเหมาะสม (ในปี 2552
ธนาคารมีการปรับปรุงเครื่องมือให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
• ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้โดยรวม (Risk Appetite Statements) ก�ำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะและระบุความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์
ทีส่ งู ขึน้ ภายใต้ขอบเขตทีก่ ำ� หนดไว้ และระบุขอบเขตทีย่ อมรับได้ของค่าความน่าจะเป็นในการผิดนัดช�ำระหนี้ (Probability of Default) ยอดหนีค้ ง
ค้าง (Exposure at Default) และค่าความสูญเสียจากการผิดนัดช�ำรหนี้ (Loss Given Default)
• ให้ใช้การรายงานตามระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในการติดตาม ควบคุม และบริหารพอร์ตสินเชื่อ

3.1.7.2 การจัดชั้นลูกหนี้และการกันส�ำรอง
ธนาคารจัดชัน้ ลูกหนีโ้ ดยพิจารณาจากสถานภาพในอดีตและการจัดชัน้ ลูกหนีเ้ ชิงคุณภาพ โดยอาศัยผลประกอบการทีผ่ า่ นมาและผลประกอบการใน
อนาคต สภาพคล่อง และประวัติการช�ำระหนี้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
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ธนาคารได้ตงั้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์แบ่งแยกสินทรัพย์ในพอร์ตสินเชือ่
ออกเป็น 6 ระดับ โดยมีอัตราส่วนร้อยละของการกันส�ำรองแตกต่างกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารยังได้กันส�ำรองส่วนเกินเพิ่ม
เติมส�ำหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ และสินทรัพย์จดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ เพือ่ รองรับความสูญเสียทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งจากเหตุการณ์ความเสีย่ งในอนาคต
หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรู้ (IBNR) โดยอาศัยค่าความน่าจะเป็นจากการผิดนัดช�ำระหนี้ (probability of default) ที่คิดจากระดับ
ความเสี่ยง และยอดหนีค้ งค้าง (exposure at default) ที่คิดจากประเภทของเงินกู้หรือประเภทของลูกหนี้ในการค�ำนวน
ธนาคารจะดูแลให้ความมั่นใจว่าจะมีการกันส�ำรองตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�ำ่ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดเสมอ

ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ ำ� คัญก่อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิต

หน่วย: ล้านบาท

รายการ

ยอดคงค้างเฉลี่ย
ระหว่างงวด

31 ธ.ค.2552

507,528

483,050

532,007

421,859

396,973

446,747

77,542

78,661

76,424

8,125

7,415

8,836

341,450

347,768

335,131

26,206

18,725

33,687

294,419

312,268

276,571

20,824

16,775

24,874

1. สินทรัพย์ในงบดุล
 	 1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
 	 1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
 	 1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบดุล 3/
 	 2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค�้ำประกันและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
 	 2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด 4/
 	 2.3 วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)

31 ธ.ค.2551

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส�ำคัญก่อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ�ำแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
31 ธ.ค.2552

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุน
เงินให้
ในตราสารหนี้
สินเชื่อ
สุทธิ 2/
รวมสุทธิ 1/

รายการนอกงบดุล 3/
เงินฝาก
(รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ)

รวม

การรับอาวัล
วงเงินที่ยัง
สัญญา มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ตั๋วเงิน
การค�้ำประกัน อนุพันธ์ ธนาคารพาณิชย์
และเล็ตเตอร์ นอกตลาด ได้ผูกพันไว้แล้ว
ออฟเครดิต

ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

รวม

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

476,157

393,992

78,661

3,503

333,361

18,653

293,762

16,774

4,203

2,974

-

1,229

8,671

72

12,769

0.7

2,507

0.2

-

2,507

1,189

-

1,189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

6

-

176

4,547

-

4,547

-

483,050

396,973

78,661

7,415

347,768

18,725

312,268

16,775
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หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์ในงบดุล

รายการนอกงบดุล 3/

เงินลงทุน
เงินให้
ในตราสารหนี้
สินเชื่อ
สุทธิ 2/
รวมสุทธิ 1/

เงินฝาก
(รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ)

รวม

การรับอาวัล
วงเงินที่ยัง
สัญญา มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ตั๋วเงิน
อนุ
พ
ั
น
ธ์
การค�้ำประกัน
ธนาคารพาณิชย์
และเล็ตเตอร์ นอกตลาด ได้ผูกพันไว้แล้ว
ออฟเครดิต

ประเทศหรือภูมิภาค
ของลูกหนี้

รวม

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

523,007

442,523

75,979

4,504

310,094

33,651

251,577

24,866

5,042

4,215

-

828

18,358

36

18,314

7

3,338

0.23

445

2,892

2,407

-

2,406

0.40

-

-

-

-

-

-

-

-

620

9

-

611

4,273

-

4,274

-

446,747

76,424

8,836

335,131

33,687

276,571

24,874

532,007

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

ตารางที่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต จ�ำแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2552
รายการ
1. สินทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบดุล
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค�้ำประกัน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
1/

31 ธ.ค.2551

อายุไม่เกิน
1 ปี

อายุเกิน
1 ปี

รวม

อายุไม่เกิน
1 ปี

อายุเกิน
1 ปี

รวม

256,090

226,959

483,050

253,265

278,742

532,007

189,644

207,328

396,973

216,424

230,323

446,747

59,031

19,631

78,661

28,005

48,419

76,424

7,415

-

7,415

8,836

-

8,836

213,983

133,785

347,768

227,837

107,294

335,131

8,576

10,149

18,725

19,965

13,722

33,687

188,632

123,636

312,268

182,999

93,572

276,570

16,775

-

16,775

24,874

-

24,874

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่อนพิจารณาผล
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ�ำแนกตามประเภทหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณณ์การจัดชั้นที่
ธปท. ก�ำหนด
31 ธ.ค. 2552

หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ1/
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา 		
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

เงินลงทุน
ใน
ตราสารหนี้
สงสัย
จะสูญ

รวม

325,346

47,672

7,281

5,302

38,403

424,004

-

3,030

5

83

0.3

2

3,120

-

0.2

-

-

-

0

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

6

-

328,382

47,677

7,364

5,304

38,403

427,131

-

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

31 ธ.ค. 2551

หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ1/
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา 		
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย
จะสูญ

สงสัย

เงินลงทุน
ใน
ตราสารหนี้
สงสัย
จะสูญ

รวม

366,278

53,729

9,229

7,505

50,051

489,168

-

4,260

-

-

-

90

1,975

-

0.2

-

-

0.0

-

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

9

-

370,548

53,729

9,229

7,505

50,141

491,152

-

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

211

ตารางที่ 10 มูลค่าของเงินส�ำรองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส�ำหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนีจ้ �ำแนกตาม
ประเทศหรือภูมิภาค
31 ธ.ค. 2552

หน่วย: ล้านบาท

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ1/
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา 		
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

General
Provision

9,879

Specific
Provision

มูลค่าหนี้สูญ
ที่ตัดออกจาก
บัญชีระหว่างงวด

Specific Provision

20,196

18,139

-

84

-

-

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

20,280

18,139

-

รวมมูลค่าเงินส�ำรองที่กันไว้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

31 ธ.ค. 2551

หน่วย: ล้านบาท

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ1/
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา 		
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

212

General
Provision

9,685

Specific
Provision

มูลค่าหนี้สูญ
ที่ตัดออกจาก
บัญชีระหว่างงวด

Specific Provision

34,632

11,449

-

88

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

34,720

11,449

-

รวมมูลค่าเงินส�ำรองที่กันไว้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ งด้าน
เครดิต จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. ก�ำหนด

31 ธ.ค. 2552
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

หน่วย: ล้านบาท

สงสัย
จะสูญ

4,202

1,362

94

123

4,158

9,940

100,196

27,547

2,829

3,130

22,856

156,558

13,122

5,669

1,037

1,104

3,676

24,609

47,270

10,304

2,687

216

3,400

63,878

52,464

1,844

537

571

3,235

58,650

111,127

951

182

157

1,079

113,497

328,382

47,677

7,364

5,302

38,405

427,131

31 ธ.ค. 2551
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

รวม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

หน่วย: ล้านบาท

สงสัย
จะสูญ

รวม

6,112

1,433

305

544

4,850

13,245

121,370

30,448

5,513

4,129

31,297

192,758

25,531

4,749

1,207

1,041

3,773

36,301

61,223

11,984

1,213

746

5,071

80,236

49,460

2,404

710

801

3,859

57,234

106,852

2,711

282

244

1,290

111,378

370,548

53,729

9,229

7,505

50,140

491,152

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางที่ 12 มูลค่าของเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีส้ ญ
ู
ที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2552
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

General
Provision

9,879

Specific
Provision

31 ธ.ค. 2551

มูลค่าหนี้
สูญที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด

General
Provision

Specific
Provision

มูลค่าหนี้
สูญที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด

2,132

1,370

2,876

55

13,979

766

24,095

615

990

127

1,926

14

1,495

1,864

2,751

847

1,066

297

2,145

6

617

13,715

927

9,912

20,280

18,139

34,720

11,449

9,685

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินกันส�ำรองที่กันไว้ (General provision และ
Specific provision) ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2552
รายการ
เงินส�ำรองที่กันไว้ต้นงวด
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินส�ำรองที่กันไว้เพิ่มหรือลดระหว่างงวด
เงินส�ำรองอื่น (เงินส�ำรองที่กันไว้ส�ำหรับขาด
ทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินส�ำรองที่กัน
ไว้ส�ำหรับการควบรวมหรือขายกิจการ)
เงินส�ำรองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด

General
Provision

Specific
Provision

รวม

General
Provision

Specific
Provision

รวม

9,685

34,720

44,405

14,018

36,654

50,672

-

18,139

18,139

-

11,449

11,449

194

3,699

3,893

(4,333)

9,515

5,183

-

-

-

-

-

-

9,879

20,280

30,158

9,685

34,720

44,405

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2551

ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของรายการนอก
งบดุล แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2552
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกค้า
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค.2551
รวม

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอก
งบดุล*

รวม

32,179

547,519

568,873

46,668

615,541

125,663

2,965

128,628

152,947

5,081

158,028

63,486

8,170

71,656

23,466

6,656

30,122

151,974

17,371

169,345

196,233

32,409

228,642

70,746

3,673

74,419

83,947

2,523

86,470

52,751

-

52,751

50,889

-

50,889

50,719

-

50,719

61,390

-

61,390

30,853

2,726

33,580

32,155

2,365

34,520

-

-

-

-

-

-

546,192

34,905

380,814

601,027

49,033

650,061

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอก
งบดุล*

515,319

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specifi c provision

3.1.8 การเปิดเผยข้อมูลวิธีการค�ำนวณเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านสินเครดิต
3.1.8.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอกที่ธนาคารใช้
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการค�ำนวนเงินกองทุน ธนาคารได้ใช้อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกดังต่อไปนี้ ในการก�ำหนดน�ำ้ หนักความเสีย่ ง
ของลูกหนี้
• บริษัทมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส
• บริษัทฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)
• บริษัททริส เรทติ้ง
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3.1.8.2 การเทียบเคียงอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายอก
ธนาคารจะใช้อันดับเครดิตที่ได้รับน�ำ้ หนักความเสี่ยงต�ำ่ ที่สุดในการค�ำนวนเงินกองทุนตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับ
เครดิตภายนอก การค�ำนวนสินทรัพย์เสีย่ งด้านสินเชือ่ ด้วย Standardized Approach (วิธี SA) อนุญาตให้คำ� นวนน�ำ้ หนักความเสีย่ งเฉพาะตาม
ประเภทของลูกหนี้แทน

ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ หลังพิจารณามูลค่าการปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ�ำแนกตามแต่ละน�้ำหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
31 ธ.ค. 2552
ประเภทสินทรัพย์
น�้ำหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงค้างที่มี Rating
0

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs)
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือน
กับลูกค้าภาครัฐบาล
134,558
ลูกหนี้สถาบันการเงิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือน
กับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/
รายการที่ ธปท. ก�ำหนดให้
หักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/
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20

44

50

100

2,915

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating
150

0

20

50

35

75

100/
625 937.5 8.5%

100

-

-

-

-

-

-

52,750

- 10,061

1

-

-

-

-

6,040

5,915 153,666

1,609

-

-

-

-

-

-

-

-

2,151

-

-

-

31,945

-

-

-

70,202

319

-

-

22,894

2,258

48,207

8,228 24,924

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน�้ำหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส�ำรองที่กันไว้ต่อยอดหนี้ทั้งสิ้น
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หน่วย: ล้านบาท

2,302

31 ธ.ค. 2551
ประเภทสินทรัพย์
น�้ำหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงค้างที่มี Rating
0

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs)
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือน
กับลูกค้าภาครัฐบาล
153,718
ลูกหนี้สถาบันการเงิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือน
กับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
1,171
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น

20

50

31 4,851

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating

150

0

20

50

35

75

100/
625 937.5 8.5%

100

-

-

-

-

-

-

15,192

51 13,064

132

-

-

-

-

-

34 221,291

3,077

-

-

-

-

-

-

-

-

4,385 4,827

-

-

-

44,226

-

-

-

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/
รายการที่ ธปท. ก�ำหนดให้
หักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

100

หน่วย: ล้านบาท

83,777
-

-

23,096

1,150

41,482

588 11,817 21,998

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน�้ำหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส�ำรองที่กันไว้ต่อยอดหนี้ทั้งสิ้น

3.1.9 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
3.1.9.1 นโยบายและกระบวนการประเมิน/ จัดการมูลค่าหลักประกัน
ความสูญเสียทางเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่จะปรับลดโดยอาศัยหลักประกันและการค�ำ้ ประกัน ธนาคารจัดท�ำนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและเกณฑ์ในการประเมินค่าหลักประกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
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3.1.9.2 ประเภทของหลักประกัน
1. หลักประกันทางการเงิน
• เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วเงิน
• ทองค�ำ พันธบัตร
• การอาวัล หนังสือค�ำ้ ประกัน (ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ / บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม /
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย)
• หลักทรัพย์จดทะเบียน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
2. หลักประกันที่ไม่ใช่หลักประกันทางการเงิน: ที่ดิน อาคาร สัญญาเช่า อุปกรณ์ ยานพาหนะ
3. การค�ำ้ ประกัน

3.1.9.3 ประเภทของผู้ค�้ำประกัน
ประเภทของผู้ค�้ำประกันและผู้ขายประกันความเสี่ยงเครดิต (protection seller) ที่ธนาคารยอมรับ มีดังนี้:
• บุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพย์เพียงพอ
• บริษัท - รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
• รัฐบาล / ธนาคารกลาง
• ผู้ค�้ำประกันอื่นที่มีหลักทรัพย์ที่ธนาคารยอมรับ
ประเภทของหลักประกันที่น�ำมาใช้ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจะต้องเป็นหลักประกันทางการเงินหรือการค�ำ้ ประกัน

3.1.9.4 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตของหลักประกัน
ธนาคารใช้หลักประกันทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่หลักประกันทางการเงินเพือ่ ปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตในพอร์ตสินเชือ่ และติดตามการกระจุกตัวของ
ความเสี่ยงเป็นรายกลุ่มลูกหนี้ ตารางด้านล่างแสดงการกระจุกตัวของความเสี่ยงตามประเภทหลักประกัน

ตารางที่ 16 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่ หี ลักประกันของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ�ำแนกตามประเภท
ของหลักประกัน
หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2552
ประเภทสินทรัพย์
1 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น�้ำหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
รวม
1/
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การค�้ำประกัน
การค�้ำประกัน
หลักประกัน และอนุพันธ์
หลักประกัน และอนุพันธ์
ทางการเงิน 1/ ด้านเครดิต ทางการเงิน 1/ ด้านเครดิต
7,871

9,011

7,699

-

-

-

-

-

2

8,872

572

-

3,433

93

4,240

-

4,371

45

2,692

-

66

1

195

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,871

9,011

7,699

-

หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้น�ำมาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral)
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3.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ฐานะความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk exposures)
ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วยความเสี่ยงด้านราคาและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านราคาคือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

3.2.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ธนาคารจัดตัง้ หน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระสองหน่วยขึน้ มาเพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งด้านตลาด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ และสาย
งานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�ำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ของธนาคารเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งคณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมอบอ�ำนาจในการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ และการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดรายวันให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดแนวทางค�ำสั่งและการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพดาน และความเสีย่ งด้านตลาดทีเ่ กีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ยังมีความรับผิดชอบ
ในการติดตามดูแลฐานะสภาพคล่อง และการบริหารเงินกองทุนรองรับความเสีย่ ง ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะ
กรรมการธนาคาร เนื่องจากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับนโยบายที่สำ� คัญและเรื่องสภาพคล่อง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธาน และมีคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ
คณะกรรมการฯ จะประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ หรือเมือ่ จ�ำเป็น เพือ่ ทบทวนนโยบายทีใ่ ช้ในการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ และความเสีย่ งด้าน
ตลาดของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาทบทวนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะตลาด และก�ำหนดระดับที่เหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก และตั๋วแลกเงิน
สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (MRMG)
สายงานบริหารความเสีย่ งด้านตลาดเป็นหน่วยงานสนับสนุนทีม่ คี วามรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร ซึง่ ขึน้ ตรง
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีความรับผิดชอบ ดังนี้
• พัฒนานโยบายใหม่สำ� หรับการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด หรือปรับปรุงนโยบายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงด้านกลยุทธ์
ของธนาคาร ภาวะตลาด และกฎข้อบังคับของทางการ
• พัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด น�ำกระบวนการนัน้ ไปปฏิบตั ิ และก�ำกับดูแลให้มกี ารน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดใน บัญชีเพือ่ การค้า
• พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด น�ำกระบวนการนัน้ ไปปฏิบัติ และก�ำกับดูแลให้มีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร
• พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ�ำลองความเสี่ยง

3.2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
หน่วยงานทีท่ ำ� ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านตลาด เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ในนโบาย
ของธนาคาร
สายงานบริหารความเสีย่ งด้านตลาดเป็นผูด้ แู ลให้เกิดความมัน่ ใจว่าระดับความเสีย่ งถูกจ�ำกัดอยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และหากเห็นว่า
มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญขึ้นในอนาคตอันใกล้ หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธนาคารจะต้องรายงานให้ผู้
บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารก�ำหนดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึง
เพดานความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Limits) ครอบคลุมธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ การก�ำหนด
เพดานความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราต่างประเทศเกินดุล (overbought)/ ขาดดุล
(oversold) (ฐานะเปิด)
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เพดานความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ควบคุมผลของการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้
ตัง้ แต่ 1 basis point ต่อผลิตภัณฑ์ซงึ่ อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ โดยต้องมีการก�ำหนดและติดตามดูแลเพดาน PV01 ในทุกช่วงเวลา (tenor bucket)
เพดานความเสีย่ งสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) ก�ำหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ผู้บริหารยอมรับได้ (maximum tolerance levels) การละเมิดเกณฑ์ที่กำ� หนดต้องมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินทราบ เพื่อตัดสินใจด�ำเนินการ
แก้ไขให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
เพดานการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limits) ก�ำหนดระดับการขาดทุนสูงสุดจากพอร์ตการลงทุนทีธ่ นาคารจะต้องควบคุมไม่ให้เกินกว่าระดับนี้
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ก�ำหนดนี้ สายงานธุรกิจตลาดเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและการท�ำธุรกรรมเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
จากเงินลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ทบทวนระเบียบปฏิบัติ กลยุทธ์และผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งติดตามความเสี่ยงให้
อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด

ตารางที่ 17 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภทโดยวิธีมาตรฐาน
หน่วย: ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน
1. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ยงด้านตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรง

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค.2551

557

526

-

9

101

112

-

-

658

647

*อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 8.50

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีธ่ นาคารหรือบริษทั ย่อยไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ เมือ่ ครบก�ำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถจัดหาเงินสดได้ทนั
เวลาและด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นผูก้ ำ� หนดกรอบการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคาร และ
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารสภาพคล่องโดยรวม ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด และด�ำเนินการที่เหมาะสมหากมีการละเมิดระดับความเสี่ยง
สูงสุดนัน้ สายงานบริหารเงินได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้ดำ� รงสภาพคล่องที่เหมาะสม โดย
• บริหารแหล่งเงินทุนให้กระจายตัวอย่างดี ทั้งในแง่ของประเภทตราสาร ผู้ให้เงินทุน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตลาด และสกุลเงิน
• บริหารความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง
• ถือครองพอร์ตสินทรัพย์หลายประเภทที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและสามารถใช้เป็นหลักประกันที่มั่นคงของเงินทุน (secured funding)
• ด�ำรงสัดส่วนสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) อย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประเภทของสินทรัพย์และโอกาสในการหาเงินทุนทัง้ ทีม่ หี ลักประกัน
และไม่มีหลักประกันของธนาคาร
• ดูแลหลักการก�ำหนดราคาเงินทุน (Funds Transfer Pricing-FTP) ให้สะท้อนถึงต้นทุนของสภาพคล่องของธนาคารทัง้ ในมุมมอง ของการด�ำเนิน
ธุรกิจไปในอนาคต (Going Concern) และในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน (Contingency) และ
• การบริหารสภาพคล่องวันต่อวัน
ในการก�ำหนดกระแสเงินสดส�ำหรับรายงานสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารอาศัยแบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าทีป่ รับ
เปลีย่ นตามสถานการณ์ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตเป็นฐาน และทบทวนผลทีไ่ ด้อย่างสม�ำ่ เสมอ ธนาคารมีการศึกษาวิจยั แบบจ�ำลองนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่
ให้สามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดได้รับมอบอ�ำนาจให้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและจะรับผิดชอบร่วมกับสายงานบริหารเงินใน
การทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress testing) ฐานะสภาพคล่องของธนาคารจะถูกทดสอบภายใต้สถานการณ์จ�ำลอง
หลายรูปแบบ เพื่อประเมินว่าธนาคารจะสามารถรองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานได้หรือไม่
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นอกจากประสานงานกับสายงานบริหารเงินในการทดสอบความเสีย่ งด้านสภาพคล่องแล้ว สายงานบริหารความเสีย่ งด้านตลาดยังมีความรับผิดชอบ
ดังนี้
• เป็นเจ้าของ พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ใช้ในการทดสอบแบบจ�ำลองภาวะวิกฤติให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
• รับรองและแนะน�ำแนวทางปฏิบัติเสริมตามนโยบาย และ
• ระบุ ติดตามการประเมิน การวัด และการรายงานความเสีย่ ง เพือ่ ดูแลให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามกรอบนโยบายของธนาคารและข้อบังคับของทาง
การอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องฉุกเฉิน
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องฉุกเฉินเกีย่ วข้องกับการจัดเตรียมองค์กรและการวางแผนบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ นโยบายนีเ้ ป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าธนาคารมีแผนจัดหาเงินทุนฉุนเฉินที่ทันต่อเหตุการณ์และเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากเกิดวิกฤตการณ์ ธนาคารได้จัดท�ำ
แผนรองรับความเสีย่ งด้านสภาพคล่องฉุกเฉิน เพือ่ แก้ไขสถานการณ์หากมีปญ
ั หาสภาพคล่องชัว่ คราวหรือระยะยาวทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ประเภทต่างๆ มีการทดสอบแผนดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าธนาคารมีความพร้อมอย่างเต็มทีแ่ ละสามารถรับมือกับความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น

3.4 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ฐานะความเสีย่ งจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร ประกอบด้วยตราสารทุนทีจ่ ดั ประเภทเป็น ‘หลักทรัพย์เผือ่ ขาย’ และ ‘หลักทรัพย์อนื่ ’
ตราสารทุนทีอ่ ยูใ่ นพอร์ต ‘หลักทรัพย์เผือ่ ขาย’ ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทมี่ กี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ วัตถุประสงค์ ต่อไปนี:้ “โครงการร่วมทุน”,
“การปรับโครงสร้างหนี้”, เงินลงทุนใน “กองทุนอสังหาริมทรัพย์” และ “ธุรกิจการเงินและกลุ่มธุรกิจสนับสนุน” ส่วนตราสารทุนที่อยู่ในประเภท
“หลักทรัพย์อนื่ ” ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทซี่ อื้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ วัตถุประสงค์ตอ่ ไปนี:้ “เงินลงทุนทัว่ ไปในโครงการร่วมทุน”, “เงิน
ลงทุนทั่วไปในการปรับโครงสร้างหนี้”, “เงินลงทุนทั่วไปในกองทุนอสังหาริมทรัพย์”, “เงินลงทุนทั่วไปในธุรกิจการเงินและกลุ่มธุรกิจสนับสนุน”,
เงินลงทุนใน “บริษัทร่วมด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน” และ “บริษัทย่อยด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน” ตามกลยุทธ์ของธนาคาร ก�ำหนด
ให้ขายสินทรัพย์เหล่านี้ภายในสิ้นปี 2553/2554 ยกเว้นตราสารทุนสองประเภทหลังที่อยู่ในพอร์ตเงินลงทุนใน “บริษัทร่วมด้านการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน” และ “บริษัทย่อยด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน” ซึ่งถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์

ตารางที่ 18 มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร
ประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
แยกตามวิธีการค�ำนวณที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ วิธี SA
5. มูลค่าตราสารทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันให้ใช้วิธี SA

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค.2551

329

4,137

248

2,398

7,774

9,162

779

999

14

(675)

256

551

-

-

*รวมบริษัทย่อย

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

221

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ หรือความ
บกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมายแต่ไม่รวม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) และด้านชื่อเสียง (Reputational risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะช่วย
ให้กระบวนการทางธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบัติการ
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารฯ ด�ำเนินการโดยผ่านโครงสร้างการก�ำกับดูแลซึง่ มีคณะกรรมการธนาคารฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบระดับ
สูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมการธนาคารฯ ได้มอบอ�ำนาจให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk Management Committee) ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ท�ำหน้าทีใ่ นการระบุ ประเมิน ติดตาม
และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารฯ และบริษทั ในเครือ และด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าการจัดการกับความเสีย่ งได้รบั การด�ำเนินการ
โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารฯ ได้จดั ตัง้ สายงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Management Group) ซึง่ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในภาพรวมโดยมีฝา่ ยงานซึง่ มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทางท�ำหน้าทีด่ แู ลความ
เสีย่ งด้านต่างๆ เช่น ความเสีย่ งในกระบวนการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกระท�ำทีไ่ ม่ได้รบั อนุมตั ิ
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและเหตุการณ์ วิกฤต ความเสีย่ งจากการทุจริต ความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง ธนาคารฯ
ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Unit Operational Risk Managers: UORM) ไว้ในแต่ละสายงานธุรกิจ
และสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสายงานบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของ UORM
สายงานตรวจสอบท�ำหน้าทีเ่ ป็น “แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดยอิสระเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุม
ภายในซึ่งด�ำเนินการโดยแนวป้องกันชั้นที่หนึง่ และสอง ได้รับการออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจของธนาคารอย่างมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ สายงานตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลกรอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ธนาคารฯ ได้พฒ
ั นากรอบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยก�ำหนดให้มกี ารระบุความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การวัดผล การติดตาม การรายงาน
การวิเคราะห์และควบคุมอย่างเป็นระบบ กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรปู แบบการก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้วยหลักการป้องกัน 3 ล�ำดับ (3 lines of defence
risk governance model) และสอดคล้องกับแนวทาง COSO
ธนาคารฯ ได้กำ� หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้สำ� หรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ พิจารณาความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โอกาสและผลกระทบ)
โดยก�ำหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคารฯ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อมการบริหาร ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารโดยรวม
ในกรณีความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับได้นนั้ ธนาคารฯ จะก�ำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนีธ้ นาคารฯ ได้จัดท�ำนโยบาย มาตรฐานขั้นต�่ำ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการและเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: R&CSA) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self
Assessment: CSA) ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณ์ความเสีย่ ง (Incident Management)
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การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง / การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการระบุและประเมินความเสีย่ งและการ
ควบคุมทีส่ ำ� คัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสีย่ ง ธนาคารฯ ยังได้กำ� หนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญระดับองค์กรเพือ่ เป็นสัญญาณ
เตือนล่วงหน้าให้กบั ผูบ้ ริหารเพือ่ ด�ำเนินการจัดการและควบคุมความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในเชิงรุก การรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเก็บข้อมูลความเสียหาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหาร
เข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจุดอ่อนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของ
ความเสี่ยงที่มีในธนาคารฯ
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการข้างต้น ธนาคารฯยังได้ออกเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไกการลดความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่ส�ำคัญเพิ่มเติม ได้แก่ กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) การ
ติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking) นโยบายบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก /
การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีธ่ นาคารฯ เสนอมีการระบุและจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานและการควบคุมทีจ่ ำ� เป็นอย่างเพียงพอทีจ่ ะ
สนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่าวให้ดำ� เนินการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ยอมรับได้
ธนาคารฯ ได้นำ� ระบบการติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking System) มาใช้เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการติดตาม
และการบริหารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (audit item) และจากวิธีการอื่น (non-audit item) ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารฯ ได้กำ� หนดให้มนี โยบายบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก / การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ก�ำหนด
หลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารฯ ได้จดั ให้มนี โยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ก�ำหนดแนวทางให้กบั ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ ง หน่วยงานบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจภายใต้สายงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ งให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทัง้ ประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง/
แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มระดับความพร้อมของธนาคาร

3.6 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงต่อรายได้หรือมูลค่าทางตลาดของธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากการที่ฐานะ
ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีเพื่อการค้าได้รับผลกระทบทางลบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อดูแลให้การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายก�ำหนดข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวภายในธนาคาร
และบริษทั ย่อย โดยให้ถอื เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ นั้ ต�ำ่ และเปิดโอกาสให้บริษทั ย่อยอาศัยดุลยพินจิ พัฒนานโยบายทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของตนเอง
วิธีบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่ดีมีปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้
• การก�ำกับควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
• นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
• มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
• ระบบควบคุมภายในที่ครบถ้วนสมบูรณ์และระบบสอบทานที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ควบคุมดูแลโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการจะก�ำหนดขอบเขตความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และด�ำเนินการที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการละเมิดความเสี่ยงสูงสุดที่
ก�ำหนดไว้
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สายงานบริหารเงินได้รบั มอบความรับผิดชอบให้บริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร โดยดูแลให้มนั่ ใจว่ากิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ
สอดคล้องตรงกับนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อีกด้านหนึง่ สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดจะระบุและติดตามการประเมินการวัด และ
การรายงานความเสี่ยงที่ตรงตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสายงานบริหารเงินและสายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดจะรายงานและน�ำเสนอกรณี
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามนโยบายความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทางด้านนโยบายการบัญชีนนั้ สายงานการเงินจะดูแลให้มนั่ ใจว่าการจัดการทางบัญชี
ของรายการทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องและข้อก�ำหนดตามกฎหมาย
ในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารนัน้ จะต้องด�ำเนินการให้เป็นตามกรอบนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ ธนาคารมีการก�ำหนดและควบคุมขอบเขตของความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ในด้านต่างๆ เช่น ความเสีย่ งของรายได้ (Earnings at Risk)
การก�ำหนดเพดานส่วนต่างความอ่อนไหวของดอกเบีย้ (interest rate sensitivity gap limits) และการจ�ำกัดการขาดทุนสูงสุด (stop loss limits)
ธนาคารมีแนวทางในการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพือ่ รองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เช่น การปรับสมดุลระหว่าง
สินทรัพย์และหนีส้ นิ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทัง้ การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ จากฝ่าย
วิจัยของธนาคาร
เพื่อตรวจสอบผลจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติแต่อาจเกิดขึ้นได้ ธนาคารก�ำหนดให้จัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ส�ำหรับขั้นตอน
เฉพาะกาลนัน้ ก�ำหนดให้คำ� นวนการเปลีย่ นแปลงรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ มูลค่าทางเศรษฐกิจ และเงินกองทุนทัง้ สิน้ โดยตัง้ สมมุตฐิ านว่ามีผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย (interest rate yield curve) ต่างๆ กัน ในอนาคต ธนาคารจะวัดผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
ได้ตอ่ ธนาคารภายใต้สถานการณ์วกิ ฤติทนี่ า่ จะเป็นไปได้ (probable stress scenario) และสถานการณ์วกิ ฤติรา้ ยแรง (severe stress scenario)
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินจะก�ำหนดเกณฑ์ต่อไป โดยจะวัดจากการค�ำนวนสินทรัพย์เสี่ยงตามแบบจ�ำลองมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV-at-Risk) และความเสี่ยงของรายได้ (Earning-at-Risk)
การจัดโครงสร้างองค์กรดังนีจ้ ะส่งเสริมและให้ความมัน่ ใจว่าธนาคารมีระบบสอบยันและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละขอบเขต
การควบคุมอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมภายใน ที่ได้วางกรอบและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด รวมถึงการมอบอ�ำนาจ
การตรวจสอบธุรกรรม การกระทบยอดรายการ บัญชี บันทึกเอกสาร และข้อตกลงว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ในส่วนของการประเมินความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารนัน้ ธนาคารด�ำเนินการเป็นรายเดือน ด้วยวิธี Repricing Gap โดยใช้
อายุคงเหลือหรือระยะเวลาก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปตามที่ก�ำหนดในสัญญา พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 bps และการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)

ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปีข้างหน้า
หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2552
สกุลเงิน

เพิ่มขึ้น

100 bps

31 ธ.ค.2551
ลดลง

100 bps

เพิ่มขึ้น

100 bps

ลดลง

100 bps

THB

735

(1,683)

(88)

(335)

USD

21

(17)

26

(31)

อื่นๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย

(4)

4

(6)

6

752

(1,695)

(68)

(360)

ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก โดยสัดส่วนเงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาคงเหลือ
มากกว่า 1 ปี ณ 31 ธ.ค. 2552 มีสดั ส่วนสูงกว่า ณ 31 ธ.ค. 2551 จึงส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ มากกว่าในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
และในทางตรงกันข้ามก็สง่ ผลให้รายได้ดอกเบีย้ สุทธิลดลงมากกว่าในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ ลดลง นอกจากนีส้ ดั ส่วนของเงินฝากกระแสรายวันและ
เงินฝากออมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับ การลดลงอย่างต่อเนือ่ งของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากในปี 2552 ส่งผลให้สดั ส่วนของเงินฝากทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
น้อยกว่า 100 bps มีมากขึน้ จึงจ�ำกัดผลของการลดต้นทุนในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ เงินฝากลดลง
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3.7 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
นโยบายหลักด้านความเสี่ยงกลยุทธ์ (“นโยบาย”) เป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ให้ความมั่นใจว่าธนาคารมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม นโยบายนี้ประกอบด้วยกระบวนการที่สำ� คัญและเกี่ยวข้องกันสองกระบวนการ คือ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ อธิบายว่าธนาคารระดมทรัพยากรและศักยภาพทีม่ อี ยูม่ าใช้อย่างไรเพือ่ ให้เกิดมูลค่าสูงสุดและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งกระบวนการบริหารเป็น 3 ระดับ: การก�ำหนดกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
และส่งเสริมให้พนักงานมีความตื่นตัวต่อความเสี่ยงนี้ โดยก�ำหนดกรอบวิธีปฏิบัติที่ดีสำ� หรับการระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านกลยุทธ์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ธนาคารสามารถรักษาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกลยุทธ์และการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสอบยันและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นหลักในการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยงช่วยสนับสนุนในการก�ำกับดูแลการบริหาร การบ�ำรุงรักษา และการควบคุมกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงด้านนี้
ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลักด้านความเสีย่ งกลยุทธ์เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ปรับปรุงให้สะท้อนความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
การเปลีย่ นแปลงนโยบายหลักจะต้องมีการเปลีย่ นนโยบายเสริม กรอบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกันของหน่วยธุรกิจ / หน่วยสนับสนุน และบริษทั ย่อย
ทั้งนีธ้ นาคารจะท�ำการประเมินระดับและแนวโน้มส�ำหรับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นประจ�ำทุกปี

3.8 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือผลกระทบต่างๆ ที่ธนาคารไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันสืบเนื่อง
มาจากการด�ำเนินธุรกิจ โครงการ หรือการกระท�ำต่างๆ ของธนาคาร ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียง ตัง้ แต่มภี าพลักษณ์ในทางลบไปจนถึง
ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการโดยไม่เจตนา ธนาคารได้น�ำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์มาใช้ตั้งแต่ปี 2550
ขอบเขตของนโยบายนีค้ รอบคลุมหน่วยงานทุกหน่วย ทัง้ นี้ ธนาคารตระหนักว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน การด�ำเนินธุรกิจตลอดจนผลิตภัณฑ์/
บริการของธนาคาร ตลอดจนปัจจัยภายนอก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ส�ำนักสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ติดตามประเด็นและเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคาร จากสื่อมวลชนและประชาชนอย่างสม�ำ่ เสมอ และด�ำเนินการที่เหมาะสมตามความ
จ�ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเรื่องการสื่อสารที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
เพือ่ ลดโอกาศทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง ธนาคารได้พจิ ารณาและสือ่ สารให้ผเู้ กีย่ วข้องตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจจะเป็น
สาเหตุให้เกิดความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง และก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง นอกจากนี้ การน�ำนโยบายดังกล่าว
ไปใช้เพือ่ ลดความเสีย่ ง ธนาคารได้จดั ท�ำแนวปฏิบตั ใิ นการรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงต่อผูบ้ ริหารตามลักษณะความร้ายแรงของเหตุการณ์
คณะกรรมการต่างๆ ของธนาคารและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการก�ำหนด “วาระการประชุมตามความส�ำคัญและ ความจ�ำเป็น
เร่งด่วน” และก�ำกับดูแลและควบคุมว่าวิธกี ารบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้พฒ
ั นาและน�ำมาใช้นนั้ เหมาะสมกับธนาคาร ในระดับองค์กรสายงานบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการก�ำกับควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ในขัน้ สุดท้าย สายงานตรวจสอบจะตรวจสอบความเพียงพอของมาตรการก�ำกับดูแลและควบคุมทีไ่ ด้กำ� หนดไว้และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าธนาคารด�ำเนินการได้ตามนโยบาย
แผน ระเบียบปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
ชือ่ บริษทั
:
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		
		
		
ทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
TMB Phone Banking
:
Website
:
E-mail
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
:
หุน้ สามัญ
:
หุน้ บุรมิ สิทธิ หมวด ข.
:

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน
ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0107537000017
0-2299-1111
0-2273-7640, 0-2299-2758
1558
http://www.tmbbank.com
ir@tmbbank.com
437,087,384,790 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
435,287,384,790 บาท
41,536,741,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
1,991,997,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นายทะเบียนหุน้
:
		
		
		
		

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800

ผูส้ อบบัญชี
:
		
		

นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3734
หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3516
หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3315
บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264 0777

		

		
		
		

226

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การลงทุนของธนาคารทหารไทย จ�ำกัด(มหาชน) ในบริษัทอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีการลงทุนในบริษทั อืน่ โดยถือหุน้ ไว้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วของบริษทั
ดังต่อไปนี้

การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย
ชื่อบริษัท
1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด
โทร. 0-2354-5001
โทรสาร 0-2354-5014
2. บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จ�ำกัด
โทร. 0-2299-1172, โทรสาร 0-2242-3871
3. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ�ำกัด
โทร. 0-2299-1670, โทรสาร 0-2242-3871
4. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
โทร. 0-2636-1800
5. กองทุนรวมสยามรีสอร์ท
โทร. 0-2649-2000,
โทรสาร 0-2649-2107-8
6. บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ำกัด
โทร. 0-2231-0589,
โทรสาร 0-2231-0661/662-231-0936
7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะ คอลัมน์
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 0-2649-2107-8
8. บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
โทร. -,โทรสาร 9. บริษัท วิงกรุ๊ป จ�ำกัด
โทร. 053-271071,โทรสาร 053-331316
10. บริษัท ร่วมทุนชนบท จ�ำกัด
โทร. 02-3183958, โทรสาร 02-7181851
11. บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จ�ำกัด
โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-5458-1876
12. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
13. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900, โทรสาร 0-2679-1820
14. บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 1 จ�ำกัด
โทร. 0-2633-6950 โทรสาร 0-2633-6990
15. บริษัท เมืองค้าส่ง จ�ำกัด
โทร. 0-2531-6860
โทรสาร 0-2532-3009
16. บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143
17. บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จ�ำกัด
โทร. 0-2246-9635, โทรสาร 0-2246-9660-1
18. บริษัท เมโทร เดซิกนี จ�ำกัด
โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 0-2230-6200

ที่ตั้ง
ส�ำนักงาน ประเภท
ใหญ่
ธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่
ชนิด
ของหุ้น ออกจ�ำหน่ายแล้ว

อัตรา จ�ำนวนเงิน(บาท)
การถือหุ้น สุทธิจากค่าเผื่อการ
(ร้อยละ) ลดราคาหลักทรัพย์

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

0.00

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

กรุงเทพฯ

สนับสนุน
สถาบันการเงิน
ธรุกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

1,000

994

99.40

13,617.80

หุ้นสามัญ

10,000,000

7,499,997

75

188,230,287.36

104,509,871

56,375,334.48

53.94

498,248,598

37,500,000

17,236,800

45.96

417,221,843.35

212,430,342

63,138,715.66

29.72

633,750,256.10

120,000

30,000

25.00

0.00

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

กรุงเทพฯ
ล�ำพูน

กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
ค้าปลีก/ส่ง
หุ้นสามัญ

เชียงใหม่

ค้าปลีก/ส่ง

หุ้นสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

1,000,000

175,000

17.50

257,250.00

แพร่

การผลิต

หุ้นสามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

1,000,000

153,000

15.30

10,158,818

กรุงเทพฯ

220,000,000

30,000,000

13.64

158,331,000

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

10,000

1,000

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

การขนส่ง

หุ้นสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุ้นสามัญ

2,000,000

200,000

10.00

30,200,000.00

กรุงเทพฯ

สนับสนุน
สถาบันการเงิน

หุ้นสามัญ

1,000

300

30.00

7,500

หุ้นสามัญ
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โทรศัพท์

โทรสาร

กระทรวงกลาโหม

0-2222-1215,
0-2221-7736

0-2224-7406

กระทุ่มแบน

0-3484-8968,
8971,
0-3484-8977-9

ทุกหมายเลข

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ช่องนนทรี

0-2285-3939-44 0-2285-3944

โชคชัย 4

0-2538-3125,
3126

ซอยหลังสวน

0-2652-2090-4, 0-2652-2095
0-2652-2096-7,
0-2652-1762,
0-2652-1726

เซ็นทรัล บางนา

0-2745-7263-5

ทุกหมายเลข

0-2539-2165

กรุงเกษม

0-2222-5158-9, 0-2222-5667
7801,5724

กล้วยน�ำ้ ไท

0-2712-4048-51 ทุกหมายเลข

กองบัญชาการกองทัพบก

0-2280-1537,
1799

0-2280-1537

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

0-2433-13867,1390

ทุกหมายเลข

กองบัญชาการกองทัพเรือ

0-2891-0051-5

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัล พระราม 2

0-2872-4564-5

0-2872-4566

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

0-2531-8560-2

0-2531-8561

เซ็นทรัล พระราม 3

0-2213-0203-5

ทุกหมายเลข

กองบัญชาการทหารสูงสุดแจ้งวัฒนะ

0-2575-6425-7

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

0-2835-3589-90 0-2835-3591

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

0-2937-0356-7

0-2937-0358

การไฟฟ้าภูมิภาค

0-2591-1424-6

ทุกหมายเลข

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

0-2525-4570-4

ทุกหมายเลข

คลองจั่น

0-2377-1370,
9737

0-2377-1360

เซ็นทรัลเวิลด์

0-2646-1284-6

0-2646-1286

คลองตัน

0-2717-9411-5

ทุกหมายเลข

ซีคอนสแควร์

0-2721-9560-1

0-2721-9562

คลองเตย

0-2249-1518,
1831

0-2249-1619

เซียร์ รังสิต

0-2992-6370-2

0-2992-6372

ดาวคนอง

คาร์ฟูร์ ล�ำลูกกา คลอง 4

0-2563-3236-7

0-2563-3238

แคลาย

0-2588-1418,
1778

0-2588-1418

0-2476-6561- ทุกหมายเลข
2,3840-1,
0-2476-3631,02468-0429

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

0-2121-9241-3

ทุกหมายเลข

งามวงศ์วาน

0-2588-0021,
0023

0-2588-3148

เดอะมอลล์ บางกะปิ

0-2704-7727-7

0-2704-7729

จรัลสนิทวงศ์

0-2424-0087,
5520-1

0-2435-2393

เดอะมอลล์ บางแค

0-2454-9433-4

0-2803-8325

ตรีเพชร

0-2221-1371,
2908

0-2221-8706

จามจุรีสแควร์

0-2160-5212-3

0-2160-5214

ตลาดถนอมมิตร วัชรพล

0-2347-0157-8

0-2347-0159

แจ้งวัฒนะ

0-2574-0203-5, 0-2574-0205
0097

ตลาดน้อย

0-2236-1004,
0-2235-3436-7

0-2235-3436
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2953-3901-5, 0-2953-3906
0-2953-3907,
0-2580-9859-60,
0-2589-3228

ถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่

0-2972-5583-7

0-2972-5587

ถนนพัฒนาการ

0-2722-6845-9

ทุกหมายเลข

ถนนพิบูลสงคราม

0-2526-2020-2

0-2526-2022

ตลาดพลู

0-2465-99499955-6,
0-2465-9987

ทุกหมายเลข

ถนนเพชรเกษม-บางแค

ตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต

0-2536-4173-7

ทุกหมายเลข

0-2413-0922-3, 0-2804-6001
0-2413-0932,
0-2804-5450-1,
0-2454-2869

ถนนเพชรเกษม-หนองแขม

ตลิ่งชัน

0-2880-8070-3

ทุกหมายเลข

0-2431-030812,
0-2810-6874-5

เตาปูน

0-2585-1123,
0-2587-8990-1

0-2585-1233

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

0-2319-1520-24, 0-2319-1522
1450

ถนนจอมทอง

0-2476-5965,
3951,4203

0-2476-3886

ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่

0-2678-0164-7, 0-2678-0168-9
0-2285-3493,
0-2285-3237

ถนนจันทน์

0-2213-2540-3, 0-2213-2541
1308-9

ถนนรัตนาธิเบศร์

0-2921-8740-4

ถนนแจ้งวัฒนะ

0-2584-5549-50, 0-2584-5548
0-2583-9996-7,
0-2962-1695-8

ถนนวัดกิ่งแก้ว

0-2312-4703,
0-2750-1923
0-2750-1920-3,
1875

ถนนศรีนครินทร์

0-2320-0098,
0-2322-0691

0-2320-0099

ถนนศรีนครินทร์-ลาซาล

0-2748-7484-6

0-2748-7483

ถนนเศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร

0-3481-5609-13 0-3481-5608

ถนนสรงประภา

0-2929-7100-1, 0-2929-7100-1
7103-4

ถนนสามัคคี

0-2574-6291,
0-2980-0401

ถนนสายลวด-สมุทรปราการ

0-2389-5021-2, 0-2389-3302
0-2389-5063-4,
0-2389-3746-7,
0-2701-6695

ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ

0-2428-450711,
0-2428-4386,
0-2872-0023-4

ตลาดพงษ์เพชร

0-2431-0313

ทุกหมายเลข

ถนนเจริญนคร

0-2862-4910-4

ถนนติวานนท์

0-2950-0251-5, 0-2591-0390
0-2591-0390

ถนนเทพารักษ์

0-2383-5618-20, 0-2383-5620
0-2393-5968

ถนนเทพารักษ์ กม.12

0-2312-2123-5, 0-2312-2126
0-2312-2440-1,
0-2312-2621

ถนนเทพารักษ์ กม.22

0-2706-0992-8

ทุกหมายเลข

ถนนเทพารักษ์ กม.3

0-2753-2860-6

0-2753-2864

ถนนบรมราชชนนี

0-2434-9791-3, ทุกหมายเลข
0-2886-5433-4

ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4

0-2398-8116,
0-2744-1213
0-2398-8230-1,
0-2744-1214-6,
0-2398-8224

ถนนสุขาภิบาล 1

0-2509-1062-7, 0-2509-1068
0-2946-8793-4

0-2525-3074-5, 0-2526-3526
0-2967-5501-5,
0-2526-5836

ถนนสุขาภิบาล 2

0-2704-8156-8

0-2704-8159

ถนนสุขาภิบาล 3

0-2735-2581-4

0-2735-2585

ถนนสุขุมวิท กม.28-สมุทรปราการ

0-2702-341821,
0-2702-342425

0-2702-3426

ถนนสุขุมวิท-ส�ำโรง

0-2394-5858-9, 0-2384-2856
0-2756-8082,
0-2756-9013-4,
0-2384-4330,

ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี

0-2862-4914

ถนนประชาอุทิศ

0-2870-9124-8

0-2870-9125

ถนนพระรามที่ 9

0-2643-0212,
0383-4,
0-2643-0398-9

0-2643-0212

0-2718-2743-8

ทุกหมายเลข

ถนนพระรามที่ 9-ถนนเสรี 7

0-2574-6221

0-2428-4387
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ชื่อสาขา
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โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

โบ๊เบ๊

0-2225-2823,
4255

0-2222-3631

บิ๊กซี-ถนนพระรามที่ 2

0-2416-7806,
7881

ทุกหมายเลข

ปทุมธานี

0-2581-1740-2, 0-2581-2155
2156

ประชานิเวศน์ 1

0-2953-8160-2, 0-2953-8163
8164

ประตูน�้ำพระอินทร์

0-3521-9784-8

0-3521-9789

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

0-2425-8499,
8204-5

0-2425-8499

ปากเกร็ด

0-2583-7153,
8220

0-2583-4435

ปากคลองตลาด

0-2222-5828,
5826

0-2222-5809

ปู่เจ้าสมิงพราย

0-2394-6317,
4412

0-2384-1673

พญาไท

0-2246-0020

0-2245-8898

พระโขนง

0-2381-1117-8

0-2381-1117

ถนนหลวง-วรจักร

0-2226-4780-7

0-2226-4788

ถนนเอกชัย

0-2893-2040-5

ทุกหมายเลข

ทองหล่อ

0-2390-0437-40, 0-2392-3496
0-2712-7625-6

ท่าพระ

0-2869-0910-6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1818-21 0-2134-1878

เทสโก้ โลตัส นวนคร

0-2909-0829-30 0-2909-0831

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

0-2175-7575,
7824

0-2175-7825

ธรรมศาสตร์-รังสิต

0-2516-9968,
9970-73

0-2516-9973

ธาตุทอง

0-2391-3146,
0-2392-3495

0-2392-3495

นครชัยศรี

0-3422-8338342

ทุกหมายเลข

บางขุนนนท์

0-2424-2826,
2829,2832,
0-2424-5740,
2322

ทุกหมายเลข

บางเขน

0-2513-2805,
2807

0-2513-3132

พระประแดง

0-2463-3872-4, 0-2463-3909
3725

บางครุ

0-2819-2165-9

ทุกหมายเลข

พระปิ่นเกล้า

บางแค

0-2454-81108112

0-2454-8110

0-2433-3370-2, 0-2433-5407
0-2433-5406,
0-2883-2884-6,
0-2433-7051

บางซื่อ

0-2911-3142-6

ทุกหมายเลข

พรานนก

0-2412-3527

บางจาก

0-2332-9290-2

0-2332-9294

0-2412-2764,
3040

บางนา

0-2398-4859-60, 0-2398-4864
4862-3

พัฒน์พงศ์

0-2236-9395-9

0-2236-0112

พันธุ์ทิพย์ พลาซา งามวงศ์วาน

0-2953-5167-8

0-2953-5169

บางบอน

0-2451-0630-4

0-2451-0633

พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ

0-2187-3061

บางบัว

0-2972-9693-9

0-2972-9694

0-2187-305960

บางบัวทอง

0-2920-2510-4

0-2920-2513

พุทธมณฑล

0-2441-9392,
0120

0-2441-9392

บางพลัด

0-2424-5221,
6499,
0-2423-0230

ทุกหมายเลข

เพนนินซูล่า

0-2253-0067-8, 0-2253-9755
0-2253-9756-7,
0-2253-4837

บางโพ

0-2585-6400,
6594

0-2585-6594

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

0-2958-0930-2

0-2958-0932

บางรัก

0-2237-1844,
2620

0-2266-4115

แฟชั่น ไอส์แลนด์

0-2992-6370-2

0-2992-6372

มหาพฤฒาราม

0-2233-6999

บางล�ำภู

0-2282-5040,
5021

0-2282-5395

0-2238-502931,
0-2233-7035

รายงานประจ�ำปี 2552
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0-2869-0915

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-วิทยาเขตรังสิต 0-2516-8492-4

ทุกหมายเลข

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0-2561-4289,
4290

0-2561-4289

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ท่าพระ
จันทร์

0-2225-8186-8

ทุกหมายเลข

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0-2513-1700,
0-2513-7264-5

ทุกหมายเลข

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

0-2465-5690,
5744

ทุกหมายเลข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

0-2522-6187-9

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง-วิทยาเขต
บางนา

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ราชวงศ์

0-2221-0599,
0-2226-3323
0-2225-3721,
0-2226-3324-5,
0-2222-0478

รามค�ำแหง

0-2377-2892-3, 0-2375-7931
0-2375-7932,
0-2732-9137,
0-2732-0962

รามอินทรา กม.4

0-2973-0741-4

0-2973-0741

ทุกหมายเลข

รามอินทรา กม.8

0-2519-357980

0-2519-3581

0-2397-7047-9

ทุกหมายเลข

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

0-2369-2657-9

0-2369-2659

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง-หัวหมาก

0-2369-1820-2

ทุกหมายเลข

0-2319-0674-9

0-2319-0680

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

0-2260-5734-6

ทุกหมายเลข

โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์
ทันตกรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0-2579-2268,
6094,8473

ทุกหมายเลข

0-2212-6300-2, 0-2212-6303
0-2675-7904-9

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยสยาม

0-2868-5338,
5375,5932

ทุกหมายเลข

0-2532-2854-7, 0-2531-6278
0-2531-6278

ลาดกระบัง

0-2739-1820-5

ทุกหมายเลข

มาบุญครองเซ็นเตอร์

0-2217-9233-34, 0-2215-2136
0-2215-2136-7

ลาดพร้าว 103

0-2370-316570

ทุกหมายเลข

มีนบุรี

0-2517-1221-2

0-2517-3779

ลาดพร้าว 124

0-2514-0562

เมืองทองธานี

0-2504-5141-3

ทุกหมายเลข

0-2514-0802,
0-2539-7220

เมืองใหม่บางพลี

0-2312-8268-70, 0-2312-8270
0-27400208-9

ลาดพร้าว 42

0-2938-3260-3

ทุกหมายเลข

ลาดพร้าว 6

ยานนาวา

0-2289-2612,
0-2289-4337,
0-2291-3464,
0-2688-1510

0-2291-3465

0-2511-1819,
0-2513-8112
0-2511-3982-3,
0-2513-0779,
0-2513-4052

ลาดพร้าว ซอย 136

เยาวราช

0-2225-9453,
7290

0-2225-8254

0-2378-1300,
0-2374-5001
0-2374-4616-7,
0-2378-0792,
0-2374-5496

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

0-2354-7878,
0-2354-7880-4

0-2354-7877

ลาดหญ้า

0-2437-1078,
1147

0-2439-1064

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

0-2468-9844,
0-2476-3061
0-2460-0269-70

แลนด์มาร์คพลาซ่า

0-2255-8430-4

ทุกหมายเลข

รังสิต

0-2959-2090-3

ทุกหมายเลข

วงเวียนใหญ่

0-2472-1432,
0-2890-0361-2

ทุกหมายเลข

รังสิต-คลอง 3

0-2990-9130-5

ทุกหมายเลข

วังบูรพา

รังสิต-ปทุมธานี

0-2516-8892-4, 0-2516-8551
0-2516-8686,
0-2958-1007-9,
0-2516-2908

0-2221-5121-5, 0-2221-5125
0-2222-6583,
0-2623-8830-4,
0-2223-9870-1

ศรีย่าน

0-2241-3865-6, 0-2243-0664
0-2243-1446-7

ศิริราช

0-2411-3548,
3552

รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

0-2692-3105-9

0-2692-3109

ราชด�ำเนิน

0-2280-0101-5

0-2280-0106

ราชประสงค์

0-2252-6689-91, 0-2252-6967
0-2253-3132-3

0-2411-3552
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ชื่อสาขา

232

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์การค้าปู่เจ้าสมิงพราย

0-2384-6333-34, 0-2384-4697
5282

ศูนย์การค้าเมโทร

0-2252-9014,
9009-10,
0-2254-1288-9

ศูนย์การค้าวรรัตน์

0-2287-0961-2, 0-2287-0961
3683-5

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร บี)

0-2143-8310-1

0-2143-8312

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

0-2624-4600

ทุกหมายเลข

สนามเป้า

0-2270-0252,
0-2278-5240-1

0-2270-0252

สนามเสือป่า

0-2281-6181,
0-2282-3269

0-2282-6099

สมุทรปราการ

0-2389-5917-8, 0-2389-5896
5895-7

สยามพารากอน

0-2129-4585-6, 0-2129-4589
4588

สยามสแควร์

0-2252-6049,
0-2251-3797,
0-2251-7672,
0-2251-5714-5

สวนจตุจักร

0-2272-4415-6, 0-2271-4499
4233-35

สะพานกรุงธน

0-2424-2577,
0-2434-3536

สะพานควาย

0-2278-2090-2, 0-2279-0413
0-2278-2122,
0-2279-2268,
0-2618-4755-6

ทุกหมายเลข

0-2252-5856

0-2424-5939

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ส�ำโรง

0-2384-0352,
4661

0-2384-4653

สี่แยกซอยอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์

0-2321-6924-6, 0-2322-6093
0-2322-6091-2,
0-2720-5161-3

สี่แยกถนนบางขุนเทียนถนนพระรามที่ 2

0-2415-0151-3, 0-2415-0154
0-2416-5304-6,
0-2415-0155,
0-2416-0041

สีลม

0-2236-9500,
4452-3,
0-2236-4410,
4432

0-2236-4410

สีลม ซอย 7

0-2230-5000

0-2230-5194

สุขุมวิท 11

0-2253-0334,
0-2651-0243,
0-2254-1330-2

0-2651-0242

สุขุมวิท 71

0-2711-3080-1, 0-2392-0312
0-2711-3083,
0-2391-6514,
0-2391-0708

สุรวงศ์

0-2266-5230-3, 0-2236-3651
0-2235-9015,
8999

สุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร

0-2134-1851-3

0-2134-1874

สุวรรณภูมิ ชั้น 2 (ขาเข้า)

0-2134-1804-6

0-2134-1876

สุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ขาออก)

0-2134-1827-8

0-2134-1877

สุวรรณภูมิ ฝ่ายช่างการบินไทย

0-2134-1848-50 0-2134-1873

สุวรรณภูมิ อาคารปฎิบัติงาน ทอท.

0-2134-1845-7

0-2134-1875

สะพานนนทบุรี

0-2976-5500-5

สะพานเหลือง

0-2216-9650-2, 0-2216-2527
2526-7

เสนานิคม

0-2570-0874,
1386-7

0-2570-1710

สะพานใหม่-ดอนเมือง

0-2521-3007-8, 0-2521-5377
2559

หนองจอก

0-2543-1308,
1344

0-2543-1346

สาธุประดิษฐ์

0-2295-4217-8, 0-2294-4021
0-2294-5510

หลักสอง

0-2801-4291-5

0-2801-4291

สามพราน

0-3431-1282-3

ห้วยขวาง

0-2274-3200-5, 0-2274-3206
0-2690-2606

สามแยกไฟฉาย

0-2866-6956-60 ทุกหมายเลข

หัวหมาก

0-2718-8057-8

สายน�ำ้ ทิพย์ สุขุมวิท

0-2258-0047-8, 0-2259-3035
0-2260-2834-7,
0-2663-4226-8

อโศก

0-2259-3312-4, 0-2261-6654
0-2261-6653-5

ส�ำนักงานใหญ่

0-2299-1111,
0-2273-7020

อ่อนนุช

0-2333-0395-9

0-2333-0399

อ้อมใหญ่

0-2810-3325-9

ทุกหมายเลข

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ทุกหมายเลข

0-3432-4915

0-2273-7121

0-2718-8058

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

อินทรา-ประตูนำ�้

0-2208-0981-2

0-2208-0981

อาคารคอลัมน์ รัชดาภิเษก

0-2259-7712-4

อินทรารักษ์

0-2374-0290-5

0-2374-0293

อาคารญาดา สีลม

อินทรา สแควร์

0-2631-9457-9

0-2631-9459

0-2652-5165-6, 0-2652-5176
5175

อุดมสุข

0-2383-9223-7

0-2383-9227

เอกมัย

0-2381-7088-90, 0-2381-7092
0-2711-4548

โฮมเวิร์ค เพชรเกษม

0-2809-1574-5

0-2259-7714

0-2809-1576
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ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค
ล�ำดับ

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ล�ำดับ

1

กระบี่

0-7561-2718-20

0-7561-2719

2

ปลายพระยา

0-7568-7018-9

0-7568-7019

3

ล�ำทับ

0-7564-3595-7

0-7564-3599

4

อ่าวนาง กระบี่

0-7563-7657,
7624,7596

0-7563-7685

จังหวัดกาญจนบุรี

6

กาญจนบุรี

0-3451-1677,
2441

0-3451-2442

ท่าเรือ

0-3456-1822,
2046,1745

0-3456-1745

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
7

กาฬสินธ์ุ

0-4381-2133-5

โทรสาร

17

จันทบุรี

0-3931-1799,
1777,
0-3932-1215

0-3931-1777

18

ถนนเบญจมราชูทศิ
จันทบุรี

0-3932-2150,
0-3932-2051,
0-3932-2152-3,
0-3935-1154-7

0-3932-2053

19

โรบินสัน จันทบุรี

0-3932-2885,
2823-4

0-3932-2825

20

หนองคล้า

0-3939-5471-3

0-3939-5474

จังหวัดฉะเชิงเทรา
21

ถนนมหาจักรพรรดิ์
ฉะเชิงเทรา

0-3851-1912,
0-3851-2390,
0-3851-4322,
0-3881-2652-5

0-3851-2549

22

ถนนศุขประยูร
ฉะเชิงเทรา

0-3882-3795-7

0-3882-3796

23

บางคล้า

0-3854-1123,
0-3854-1208,
0-3854-1690,
0-3882-7231-3

0-3854-1689

0-4381-2134

จังหวัดก�ำแพงเพชร
8

ก�ำแพงเพชร

0-5571-3801-3

0-5571-3803

9

สลกบาตร

0-5572-6258-60

ทุกหมายเลข

จังหวัดขอนแก่น

234

โทรศัพท์

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดกระบี่

5

ชื่อสาขา

10

ขอนแก่น

0-4324-1497-9,
1618

0-4324-2053

24

บางวัว

0-3853-8255,
8277,9003

0-3853-8255

11

ชุมแพ

0-4331-1170,
1270

0-4331-2470

25

แปลงยาว

0-3858-9132-3

0-3858-9133

เซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น

26
0-4328-8034-5

0-4328-8036

พนมสารคาม

0-3883-6516-9

12

ทุกหมายเลข

27

0-3857-5662-4

0-3857-5664

13

ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

0-4332-4861-6

0-4332-4867

นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ ซิตี้

14

ถนนศรีจนั ทร์-ขอนแก่น

0-4324-6490-2

0-4324-6492

28

จอมเทียน

0-3823-2079,
2973,2086

0-3823-2080

15

บ้านไผ่

0-4327-2750,
2790,2733

0-4327-2790

29

ชลบุรี

0-3827-2984-5,
4088-9

0-3827-4089

16

เมืองพล

0-4341-4060-1

0-4341-4762

30

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

0-3300-3240-1

0-3300-3242

รายงานประจ�ำปี 2552
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จังหวัดชลบุรี

ล�ำดับ

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ล�ำดับ

31

เซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช

0-3300-3644-5

0-3300-3646

32

บางปลาสร้อย-ชลบุรี

0-3827-357981,
0-3827-6579,
0-3827-8717-8,
0-3827-6564

0-3827-3578

บางละมุง

0-3872-7046-7,
7060

0-3872-7046

34

บ้านสวน-ชลบุรี

0-3879-9301-4,
0-3879-9405-6

0-3879-9301

35

เทสโก้ โลตัส แหลมฉบัง

0-3876-8442,
8923

0-3876-8924

36

พนัสนิคม

0-3847-3168-9

0-3847-3169

37

พัทยา

0-3842-2966,
0816,1005

0-3842-9501

38

พัทยากลาง

0-3841-1935-7

ทุกหมายเลข

39

ถนนทัพพระยา พัทยา

0-3830-3778-80,
3877

ทุกหมายเลข

ถนนสุขมุ วิท-ชลบุรี

0-3826-0960-3

ทุกหมายเลข

41

รอยัลการ์เด้นฯ

0-3842-5011-2,
0-3841-1751,
0-3871-0401-3

0-3841-1752

42

โรบินสัน ศรีราชา

0-3831-4356-9

0-3831-4360

43

ศรีราชา

0-3831-3239-40,
1824

0-3831-3240

44

สัตหีบ

0-3843-7339,
7123,7678

0-3843-7678

45

หนองมน

0-3839-2065-7

0-3839-2065

65

46

หัวกุญแจ-บ้านบึง

0-3820-1026,
1211-2

0-3820-1212

47

อ่าวอุดม

0-3835-1642-3,
1744

48

ซอยบัวขาว พัทยา

49
50

33

53

ชื่อสาขา
สวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน์ ศรีราชา

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3833-7949-51

0-3833-7951

0-5641-1118,
1564,2382

0-5641-1118

0-4481-1659,
1666,
0-4482-2123

0-4481-1659

จังหวัดชัยนาท
54

ชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ

55

ชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร

56

ชุมพร

0-7750-2544-5,
4960

0-7750-2544

57

ทุง่ ตะโก

0-7753-6122,
0-7758-5209

0-7753-6007

58

หลังสวน

0-7754-1233,
1244,1894

0-7754-1333

จังหวัดเชียงราย
59

เชียงราย

0-5371-1100-1,
7515-6

0-5371-3590

60

ดอยแม่สลอง

0-5376-5159-60

0-5376-5160

61

ถนนพหลโยธิน-เชียงราย

0-5371-4886-7

0-5371-4890

62

เทิง

0-5379-5001-3,
0-5379-5040

0-5379-5002

63

แม่สาย

0-5373-3145-6

0-5373-3146

64

ห้วยไคร้

0-5376-3001-2

0-5376-3001

เชียงใหม่

0-5325-1058-62

0-5323-3159

66

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

0-5320-1843-5

0-5320-1845

0-3835-1643

67

ตลาดวโรรส-เชียงใหม่

0-5323-3117-8,
0-5325-2877

0-5325-2882

0-3872-0092,
0099

0-3872-0083

68

ตลาดหนองหอยเชียงใหม่

0-5314-0123-8

0-5380-1456

ซันไชน์ พัทยา

0-3837-1440-2

0-3837-1442

69

0-5390-3630-3

0-5390-3535

นิคมอมตะนคร ชลบุรี

0-3871-7588-9

ทุกหมายเลข

ถนนช้างคลาน
เชียงใหม่

70

ปากร่วม บ่อวิน

0-3833-7949-50

0-3833-7951

52

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

0-5321-1061-2,
0-5322-2975,
0-5322-2966,
0-5321-8901-2

0-5322-1545

51

ถนนช้างเผือก
เชียงใหม่

0-3876-8970-1

0-3876-8972
71

ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่

0-5340-4042-3

0-5340-4044

40

จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจ�ำปี 2552
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ล�ำดับ

ชื่อสาขา

72

ฝาง

73

สันป่าข่อย-เชียงใหม่

74

โทรศัพท์

โทรสาร

93

ชื่อสาขา
สามพราน นครปฐม

0-5345-3506-7,
1154

0-5345-1002

0-5324-9858-9,
9595

0-5324-9861

สีแ่ ยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่

0-5341-0980-2

0-5341-0983

75

ฮอด

0-5346-1055-6

0-5346-1056

76

ถนนมูลเมือง เชียงใหม่

0-5320-8956-7

0-5320-8956

77

ถนนสุเทพ เชียงใหม่

0-5381-1674-5,
1164

ทุกหมายเลข

96

ค่ายสุรนารีนครราชสีมา

78

หางดง

0-5343-1591,
1593,1546

ทุกหมายเลข

97

ด่านขุนทด

98
0-7528-6055,
6066

0-7528-6055

ถนนประจักษ์แยกศาลหลักเมือง

0-7521-4025-6,
0811

0-7521-8344
99

0-7527-1147-8,
1425

0-7527-1148

ถนนพิบลู ละเอียดนครราชสีมา

100

นครราชสีมา

101

ประทาย

102

ปักธงชัย

103

ปากช่อง

104

จังหวัดตรัง
79

คลองปาง

80

ตรัง

81

ห้วยยอด
จังหวัดตราด

82

ตราด

0-3952-0637-8,
0363

0-3952-0637

83

บ่อไร่

0-3959-1041-2

0-3959-1041

84

เกาะช้าง

0-3955-1040-1

ทุกหมายเลข

จังหวัดตาก
85

ตาก

0-5551-2093-4

0-5551-2890

86

แม่สอด

0-5553-3038-40

0-5553-3383

จังหวัดนครนายก
87

นครนายก

0-3731-2350,
2352,2346

88

ก�ำแพงแสน

0-3435-1020-1

0-3435-1022

89

นครปฐม

0-3421-9737-41

0-3421-9742

90

พระปฐมเจดีย์

0-3425-0750-1

0-3425-0751

91

พระประโทน-นครปฐม

0-3421-2006,
2010,2014

ทุกหมายเลข

92

มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์

0-3425-0822-5,
0-3421-9177-9

0-3425-0826

รายงานประจ�ำปี 2552
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โทรศัพท์

โทรสาร

0-3432-2885-7,
0-3422-5155,
0-3422-5498-9,
0-3432-2564-5

0-3432-1990

0-4254-1008-9

0-4254-1009

0-4251-1023,
1322,2614

0-4251-2614

0-4434-1872-5

0-4434-1875

0-4438-9101-2,
9279

0-4438-9279

0-4425-2665,
0-4426-7474,
0-4425-5191,
0-4425-5567-8

0-4425-6202

0-4427-5200-2

0-4427-5203

0-4425-7680-1,
5552

0-4424-5916

0-4447-9128,
9511

0-4447-9511

0-4444-1019,
1100,1641

0-4444-1100

0-4431-2734,
4690

ทุกหมายเลข

พิมาย

0-4447-1334-5

0-4447-1335

105

เมืองคง

0-4445-9234-5

0-4445-9235

106

สูงเนิน

0-4441-9241,
9865,9588

0-4441-9588

107

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

0-4439-3750-1

0-4439-3752

108

หัวทะเล นครราชสีมา

0-4426-4964-5

0-4426-4980

0-7548-6184-5,
6304-5

0-7548-6184

0-7531-6164-8

0-7531-6168

จังหวัดนครพนม
94

ธาตุพนม

95

นครพนม
จังหวัดนครราชสีมา

0-3731-2588

จังหวัดนครปฐม

236

ล�ำดับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช
109

จันดี

110

ตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราช

ล�ำดับ

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

111

ทุง่ สง

0-7521-4025-6,
0811

0-7541-2447

112

นครศรีธรรมราช

0-7534-2893,
6050,
0-7535-6801

0-7535-6979

0-7539-2116-8

ทุกหมายเลข

113

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์

114

กองบิน 4 ตาคลี

0-5631-5737-9

115

ชุมแสง

0-5628-2498-9,
2699

0-5628-2499

116

ตาคลี

0-5626-1537-8,
2155

0-5626-2155

117

ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

0-5622-8223-5

0-5622-8224

118

พยุหะคีรี

0-5634-1497-8

0-5634-1497

119

แฟรีแ่ ลนด์ นครสวรรค์

0-5622-2913,
2672,1782

0-5622-7414

ล�ำดับ

120

ตากใบ

0-7364-2327,
2329

0-7364-2328

121

นราธิวาส

0-7351-2273-5

0-7351-2274

122

สุไหงโก-ลก

0-7361-1555-6,
1587

0-7361-1587

โทรสาร

หัวหิน-ประจวบคีรขี นั ธ์

0-3251-2205,
0-3251-2425,
0-3251-2500,
0-3253-2151-2

0-3251-2347

132

หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ

0-3252-6314-6

0-3252-6316

จังหวัดปราจีนบุรี
133

ประจันตคาม

0-3729-1251-2,
1509

0-3729-1251

134

ปราจีนบุรี

0-3721-1355-6,
1655

0-3721-1355

0-7333-2677-9

0-7333-1038

จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
136

บางบาล

0-3539-9508-10

0-3539-9510

137

วังน้อย

0-3521-5649-53

ทุกหมายเลข

138

อยุธยา

0-3524-1417-8,
2417

0-3524-2417

139

อุทยั -อยุธยา

0-3533-5417-8,
5043

0-3533-5418

จังหวัดพะเยา
140

พะเยา

0-5448-1720-21,
2329-30

0-5448-2330

141

มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา

0-5446-6768-9

0-5446-6770

จังหวัดน่าน

จังหวัดพังงา

123

น่าน

0-5471-0455,
0477,
0-5477-1971

0-5477-2818

124

บ้านหลวง

0-5476-1076,
1003

ทุกหมายเลข

125

ท่าวังผา

0-5479-9679,
9634

0-5479-9138

จังหวัดบุรรี มั ย์

โทรศัพท์

131

135

จังหวัดนราธิวาส

ชื่อสาขา

126

นางรอง

0-4463-1456-7

0-4463-1457

127

บุรรี มั ย์

0-4461-3441-3

0-4461-3443

128

หนองกี่

0-4464-1111-2

0-4464-1112

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
129

ประจวบคีรขี นั ธ์

0-3260-1547-8,
0-3261-1919

0-3261-1918

130

ปราณบุรี

0-3262-1989-90,
1829

0-3262-1991

142

พังงา

0-7641-1627,
1555

0-7641-1626

143

เขาหลัก พังงา

0-7644-3445-8

0-7644-3448

0-7461-3305,
3313,1965

0-7461-1965

จังหวัดพัทลุง
144

พัทลุง
จังหวัดพิจติ ร

145

เขาทราย

0-5664-9111,
9060

0-5664-9060

146

ตะพานหิน

0-5662-1325,
1194,1477

0-5662-1477

147

พิจติ ร

0-5661-2219,
2216,
0-5665-1330-1

0-5661-2216

148

สากเหล็ก

0-5669-9266-7,
9367

0-5669-9367

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

237

ล�ำดับ
149

ชื่อสาขา
สามง่าม

โทรศัพท์
0-5669-1210-1

โทรสาร

150

โคกมะตูม-พิษณุโลก

0-5521-2432-6

0-5521-2436

151

ทรัพย์ไพรวัลย์

0-5524-5001-3

0-5524-5001

152

พิษณุโลก

0-5524-5770-2,
5543-4

0-5524-1911

153

พิษณุโลก 2

0-5524-5770-2,
0-5524-5543

0-5524-5543

จังหวัดเพชรบุรี
154

เพชรบุรี

0-3242-6005,
6115,7300

0-3242-7165

155

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

0-3249-3000-2

ทุกหมายเลข

156

157

หล่มสัก

0-5671-1386,
0-5672-1250,
2765

0-5672-1290

0-5670-1044,
1579,1708

0-5670-1708

158

แพร่

0-5451-1659,
1655,1646

0-5451-1646

159

สูงเม่น

0-5454-1360,
1231

0-5454-1360

238

โทรศัพท์

โทรสาร

170

มหาสารคาม

0-4372-2111-3

0-4372-2113

171

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0-4375-4141-3

ทุกหมายเลข

0-4261-1520,
1855,1892

0-4261-1892

จังหวัดมุกดาหาร
172

มุกดาหาร
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

173

แม่ฮอ่ งสอน

0-5362-0120-4

0-5362-0125

174

จังหวัดยโสธร
ยโสธร

0-4571-2301-3

0-4571-2303

175

จังหวัดยะลา

0-7321-4029,
4384,4231

0-7321-4384

0-4351-1369,
1612,2449

0-4351-2449

ยะลา

จังหวัดแพร่

จังหวัดภูเก็ต

ชื่อสาขา
จังหวัดมหาสารคาม

0-5669-1210

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ล�ำดับ

176

จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง

177

กระบุรี

0-7789-1027-8

0-7789-1028

178

ระนอง

0-7782-3028-30

0-7782-3030

จังหวัดระยอง
179

แกลง

0-3888-4595-7

0-3888-4597

180

เนินเขาดิน

0-3866-9498500

0-3866-9499

160

จังซีลอน ภูเก็ต

0-7636-6166-8

0-7636-6169

161

ถนนมนตรี-ภูเก็ต

0-7622-5177-8,
5486

0-7623-0104

181

บ้านค่าย

0-3864-1001-3

0-3864-1001

162

ถนนพระบารมี หาดป่าตอง

0-7634-3455-6

0-7634-3457

182

บ้านฉาง

0-3860-1027,
1357,1727

0-3860-1727

163

ถลาง

0-7631-1366-7,
1484

0-7631-1501

183

ระยอง 2

0-3861-7311-4,
0-3861-7470-4

0-3861-7475

164

ภูเก็ต

0-7621-2123,
2987,3488

0-7621-3487

184

แหลมทองพลาซา ระยอง

0-3861-0229-31

0-3861-0232

165

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

0-7621-0059,
0065,0140

ทุกหมายเลข

166

โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต

0-7623-7237-40

0-7623-7241

167

ห้าแยกฉลองภูเก็ต

0-7638-1749-51,
0-7638-1736

0-7638-1751

168

เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

0-7624-8509-10

0-7624-8511

169

ท่าอากาศยานภูเก็ต

0-7632-8383-5

ทุกหมายเลข

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

จังหวัดราชบุรี
185

ด�ำเนินสะดวก

0-3225-3701,
3348-9

0-3225-3349

186

ถนนคฑาธร ราชบุรี

0-3231-5645-50,
0-3231-5651

0-3231-5817

187

บ้านโป่ง

0-3220-0382-3,
0-3234-4767-8

0-3220-0383

188

โพธาราม

0-3223-1062,
1637

ทุกหมายเลข

ล�ำดับ
189

ชื่อสาขา
ราชบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

0-3232-1808

0-3232-2047

จังหวัดลพบุรี
190

ลพบุรี

0-3641-1596,
1945

0-3641-2093

191

วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

0-3642-2670,
2915,
0-3641-3369,
2729

0-3642-2915

จังหวัดล�ำปาง
192

งาว

0-5426-1193-4,
1007

0-5426-1007

193

ถนนฉัตรไชย-ล�ำปาง

0-5422-4816,
0-5422-8143,
0-5435-2048-53,
0-5422-5072

0-5422-5073

ล�ำดับ

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

206

ถนนเพชรเกษมหาดใหญ่

0-7423-6403-4,
9830

0-7423-6405

207

ถนนรัถการ-หาดใหญ่

0-7423-7575-6,
8801-2

0-7423-8800

ระโนด

0-7439-1030-1,
2555

0-7439-1031

208
209

สงขลา

0-7431-1333,
2001,4803

0-7431-4803

210

หาดใหญ่

0-7423-5301,
1141-3

0-7423-5300

0-7472-1219-22

0-7472-1221

0-3471-5454-5

0-3471-5456

จังหวัดสตูล
211

สตูล
จังหวัดสมุทรสงคราม

212

สมุทรสงคราม

194

ล�ำปาง

0-5422-6522-3,
4154-5

0-5422-4153

195

ห้างฉัตร

0-5426-9206-8

0-5426-9206

213

สมุทรสาคร

0-3441-2333,
0-3442-2245,
5992

0-3442-5993

214

อ้อมน้อย

0-2420-2347-9,
0-2431-0975-6

ทุกหมายเลข

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดล�ำพูน
196

ล�ำพูน

0-5356-1460-1,
0-5351-0460

0-5351-0460

197

นิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน

0-5355-4821,
4385,
0-5353-9618

0-5353-9618

จังหวัดเลย
198

เลย

0-4281-2122,
2133

0-4281-2133

199

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

0-4283-5754-5

0-4283-5756

จังหวัดศรีสะเกษ
200

ศรีสะเกษ

0-4561-2518-20

สกลนคร

0-4271-1393,
1993,2152

215

สระแก้ว

0-3724-2688-91

0-3724-2692

216

อรัญประเทศ

0-3723-1280,
1290

0-3723-2601

จังหวัดสระบุรี
217

ถนนพหลโยธิน-สระบุรี

0-3631-8270-3,
0-3621-2023-4

0-3631-8270

218

พระพุทธบาท

0-3626-6744-5

0-3626-6745

219

มวกเหล็ก

0-3634-1017,
1024,1990

0-3634-1024

220

วังม่วง

0-3635-9211-3

0-3635-9213

221

วิหารแดง

0-3637-7725,
7258-9

0-3637-7725

222

สระบุรี

0-3622-24302431,
0-3622-1229

0-3622-1229

223

หนองแค

0-3637-1020-2

0-3637-0095

0-3651-1326,
2276

0-3651-2276

0-4561-3279

จังหวัดสกลนคร
201

จังหวัดสระแก้ว

0-4271-3403

จังหวัดสงขลา
202

ควนเนียง

0-7438-7155-7

0-7438-7157

203

ด่านนอก

0-7443-4271-5

ทุกหมายเลข

204

ตลาดสันติสขุ

0-7423-0575-6

0-7423-0575

205

ถนนจุตอิ นุสรณ์
หาดใหญ่

0-7424-4187,
0-7424-4324,
0-7423-0883-4,
0-7435-5774-7

0-7423-7858
0-7435-5778

จังหวัดสิงห์บรุ ี
224

สิงห์บรุ ี

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

239

ล�ำดับ

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ล�ำดับ

จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์

โทรสาร

จังหวัดหนองคาย

225

บ้านด่านลานหอย

0-5568-9070,
9110

0-5568-9070

245

โพนพิสยั

0-4247-1266-7,
0-4240-5552

0-4247-1266

226

สวรรคโลก

0-5564-2317-8,
1124

0-5564-1124

246

หนองคาย

0-4242-0562-3,
0-4245-0564

0-4242-0562

227

สุโขทัย

0-5561-1147,
1590,1995

0-5561-1995

0-4236-1547-50

0-4236-0551

0-3561-1262

0-3561-2418

0-4551-1590-4

0-4551-1593

228

229

สุพรรณบุรี

0-3552-2356,
2358,2360

0-3552-2360

อูท่ อง

0-3555-2009,
2020,2007

0-3555-2007

0-7742-0360-62,
1143

0-7742-1143

ถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน

0-7728-3459-61

0-7728-3460

นาสาร

0-7734-1037-8,
1538

0-7734-1538

ท้องศาลา เกาะพะงัน

0-7723-8920-2

ทุกหมายเลข

234

สุราษฎร์ธานี

0-7727-2753-4,
0-7728-1009

235

เกาะพะงัน

236
237

อ่างทอง
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

249

เกาะสมุย

หนองบัวล�ำภู
จังหวัดอ่างทอง

248

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
230

จังหวัดหนองบัวล�ำภู
247

จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�ำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี

250

คาร์ฟรู ์ อุดรธานี

0-4293-1700-1

0-4293-1702

251

ถนนทหาร อุดรธานี

0-4234-1951-6

0-4234-1957

252

ถนนโพศรี-อุดรธานี

0-4224-9551-3

0-4224-9554

253

บ้านผือ

0-4228-1264-5

0-4228-1265

0-7728-1010

254

อุดรธานี

0-4224-1130,
4776-8

0-4224-4391

0-7737-5046,
5089

0-7737-5010

255

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ทุกหมายเลข

บ่อผุด เกาะสมุย

0-7724-6225-7

ทุกหมายเลข

0-4224-8238,
8680,
0-4222-2786

บ้านส้อง สุราษฏร์ธานี

0-7725-7138,
7093,7127

ทุกหมายเลข

0-5541-2380

238

บิก๊ ซี สุราษฏร์ธานี

0-7722-4201,
4324,4809

ทุกหมายเลข

0-5541-1800,
1655,2380

239

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

0-7735-5162,
5483,5234

ทุกหมายเลข

240

แม่นำ�้ เกาะสมุย

0-7724-7879,
7649

0-7724-7889

241

หาดเฉวง 2 เกาะสมุย

0-7723-1959-60

0-7723-1960

242

หาดเฉวง เกาะสมุย

0-7723-1955-6

0-7723-1957

260

243

หาดละไม เกาะสมุย

0-7723-3292-5

ทุกหมายเลข

0-4451-4250-2

0-4451-4252

231

232

233

จังหวัดอุตรดิตถ์
256

244

สุรนิ ทร์

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

อุตรดิตถ์
จังหวัดอุทยั ธานี

257

ทัพทัน

0-5659-1220-2

0-5659-1221

258

บ้านไร่

0-5653-9002-3

0-5653-9004

259

อุทยั ธานี

0-5651-1122,
1187

0-5651-1613

ตระการพืชผล

0-4548-1015,
1111

0-4548-1015

261

ถนนพรหมราชอุบลราชธานี

0-4524-0214-8

0-4524-0215

262

อุบลราชธานี

0-4524-1313,
1257,1978

0-4524-2572

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดสุรนิ ทร์

240

ชื่อสาขา

สาขาในต่างประเทศ
สาขา

ข้อมูล

สาขาฮ่องกง
General Manager
Address
E-mail
Tel
Fax

Mr. Pongsak Fookirkkiat (คุณพงษ์ศักดิ์ ฟูเกริกเกียรติ)
Room 1601, 16th Floor, New World Tower 1,
18 Queen’s Road Central Hong Kong
tmbhk@tmbhk.com.hk
001-852-2845-6677
001-852-2845-1182

สาขานครหลวงเวียงจันทน์
Branch Manager
Address
E-mail
Tel
Fax
Telex

Mr. Louchai Louchaisa (คุณลือชัย ฤาชัยสา)
34/2 Unit 6 Ban Haysok Samsenthai Road,
Chanthabouli Vientiane, Lao PDR
tmbvte@tmbbank.net
007-856-2121-6486, 007-856-2121-7174
007-856-2121-4726
4327 TMBVTELS

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
Manager
Address

E-mail
Tel
Fax

Mrs. Soontaree Rojanapenkul (คุณสุนทรี โรจนเพ็ญกุล)
P.O. Box 501 GT, Cardinall Avenue
Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I.
c/o TMB Bank Public Company Limited
3000 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
soontaree.roj@tmbbank.com
662-230-5791
662-230-5788
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สำ� นกั งานแลกเปลี่ยนเงิน
ล�ำดับ

242

ชื่อส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน

ที่อยู่

โทรศัพท์

1

กะตะน้อย

183 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

0-7633-3236

2

จตุจักร ประตู 2

ทางเข้า-ออก ประตู 2 กองอ�ำนวยการตลาดนัด กทม.
ถ.ก�ำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ

0-2272-4715-6

3

จตุจักร ประตู 3

ทางเข้า-ออก ประตู 3 กองอ�ำนวยการตลาดนัด กทม.
ถ.ก�ำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ

0-2272-4705-6

4

ชายหาดพัทยา

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3841-0747

5

ซอยไชยยศ (สุขุมวิท11)

2/6 ซ.ไชยยศ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ

0-2253-1045

6

ซอยบัวขาว

210 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3841-0615

7

ซาบาน่ารีสอร์ท

14/53 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ. เมือง จ.ภูเก็ต

0-7634-0545-6

8

เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 พื้นที่ K-B 205
เลขที่ K2-10/2 จ.กรุงเทพฯ

0-2646-1284-6

9

ดีวาน่า

49/145 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-0035

10

ตลาดน�้ำ 4 ภาค พัทยา

451/304 หมู่ 12 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง จ.ชลบุรี

0-3807-6845-6

11

ถนนข้าวสาร โรงเรียนพิมานวิทย์

212 โรงเรียนพิมานวิทย์ ถ.ข้าวสาร เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ

0-2629-0578-9

12

ถนนพัทยาสาย 2 (อัลคาซาร์)

โรงแรมไทยพาเลซ เลขที่ 212 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3841-5302

13

ถนนลอยเคราะห์

70 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5320-6541

14

ทัพพระยา

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3825-1449

15

ท่าอากาศยานกระบี่

อยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.66
ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

0-7570-1587

16

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

70 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำนักกระท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

0-3824-5595

17

ไนท์บาร์ซ่า เชียงราย

870/12 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

0-5371-5657
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18

บางลา 1

136/1 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-0157

19

บ้านไทย

94 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-0618

20

แพลทินัม ประตูนำ�้

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ

0-2121-9404

21

แพลทินัม ประตูนำ�้ 2

ด้านหน้าอาคาร เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์
เลขที่ 222/226 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ.กรุงเทพฯ

0-2121-9493

22

รถยนต์แลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ศูนย์การค้าโอท๊อปป่าตอง

237/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-0545-6

23

รามบุตรี

323 ถ.รามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ

0-2629-0620-1

24

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอย
ศูนย์วิจัย

ภายในอาคาร Inter Nation บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอย
ศูนย์วิจัย จ.กรุงเทพฯ

0-2369-2657-8

25

โรงแรมเชอรี่ พัทยา

โรงแรมเชอรี่ พัทยา เลขที่ 270/3 ม.10 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3842-9501-2

26

โรงแรมซีซาร์ พาเลซ

382/34 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3842-5011-2

27

โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน

หน้าโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน ถ.ทวีวงศ์ จ.ภูเก็ต

0-7634-1048

28

โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน 2 ภูเก็ต

ภายในบริเวณของโรงแรมป่าตองเมอร์ลิน เลขที่ 44
ถ.ราษฎร์อุทิศ 200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

0-7629-2668

29

โรงแรมมาร์คแลนด์

436/541 ม.9 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3842-9501-2

30

โรงแรมมารีน่า คอลเทจ

47 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

0-7633-3051-2

31

โรงแรมเมาท์เท้นบีช พัทยา

378/24 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3842-9501-2

32

โรงแรมวินด์ มิลล์ รีสอร์ท พัทยา

ภายในโรงแรมวินด์มิลล์ รีสอร์ท พัทยา
เลขที่ 665 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3837-1441-3

33

วงเวียนกะรน

240 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

0-7639-6088

34

ศูนย์การค้าโอท็อป ป่าตอง

ศูนย์การค้าโอท็อปป่าตอง ตรงข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนน
ราษฎร์อุทิศ 200 ปี จ.ภูเก็ต

0-7634-0164

35

สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

E5-10/1 A ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ

0-2663-7485

36

สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ W1-29 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่
จ.กรุงเทพฯ

0-2612-3132

37

สวนลุมไนท์บาซาร์

0-2251-5255-6

1875 ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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38

สาขาเกาะช้าง

9/41 หมู่ที่ 4 บ้านหาดทรายขาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

0-3958-6242

39

สาขาเกาะพะงัน

120/1 ม.6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

0-7737-5089,
0-7737-5046

40

สาขาเกาะสมุย

67/12-13 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7742-0360-2

41

สาขาเขาหลัก พังงา

19/4-5 ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

0-7644-3445-7

42

สาขาจอมเทียน

334/1-2 ม.12 ถ.ชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3823-2079

43

สาขาจังซีลอน ภูเก็ต

181 ศูนย์การค้าจังซีลอน ชั้น B ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ต.กระทู้ อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

0-7636-6170

44

สาขาซอยบัวขาว พัทยา

66/38 ม.9 อาคาร แอล.เค.รอยัลสวีท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3872-0092,
0-3872-0083

45

สาขาซันไชน์ พัทยา

240/12 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3841-0617

46

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

74-75 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ชั้น 2 ม.5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

0-7624-8515

47

สาขาถนนทัพพระยา พัทยา

315/297 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3830-3778

48

สาขาถนนพระบารมี หาดป่าตอง

256,256/3 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-3454-61

49

สาขาถนนพหลโยธิน-เชียงราย

897/7-8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

0-5371-4886-7

50

สาขาท้องศาลา เกาะพะงัน

161/21 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

0-7723-8920-2

51

สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต

222 ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

0-7632-8383-5

52

สาขาบ่อผุด เกาะสมุย

25/21-22 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7724-6225-7

53

สาขาพัทยา

325/67-70 ศูนย์การค้าพัทยาแลนด์ ม.10 ต.หนองปรือ เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี

0-3842-6107

54

สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์

444 ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ

0-2215-2136-7,
0-2217-9234

55

สาขาแม่นำ�้ เกาะสมุย

44/36-37 ม.1 ต.แม่น�้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7724-7879,
0-7724-7649

56

สาขาแม่สาย

44/1-2 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

0-5373-3145-6

57

สาขาแลนด์มาร์คพลาซ่า

138 อาคารแลนด์มาร์คพลาซ่า ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย จ.กรุงเทพฯ

0-2252-6032,
0-2252-6092

58

สาขาหาดเฉวง 1 เกาะสมุย

167/36-37 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7723-1955-6
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59

สาขาหาดเฉวง 2 เกาะสมุย

30/11 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7723-1959-60

60

สาขาหาดละไม เกาะสมุย

124/42 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7723-3292-3

61

สาขาห้าแยกฉลอง ภูเก็ต

16/43-44 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

0-7623-7237,
0-7638-1750

62

สาขาอาคารญาดา สีลม

56 อาคารญาดา ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพ

0-2835-3589-91

63

สาขาอ่าวนาง กระบี่

146/2 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

0-7563-7656

64

สาขาอินทรา-ประตูนำ�้

120/67 ซอยอินทรา ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ

0-2208-0982-3

65

สาขาอินทราสแควร์

120/126 ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ

0-2631-9457-9

66

สามพราน

บริเวณสวนสามพราน, นครปฐม

0-3432-2885-7

67

ใสน�ำ้ เย็นเซ็นเตอร์พอยท์ ภูเก็ต

271 ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ. กระทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-0545-6

68

ห้องโถงเชื่อมอาคารจอดรถชั้น 3 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (GL1)

0-2134-1813-4

69

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า 1 ชั้น 2 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH1)

0-2134-1813-4

70

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า 2 ชั้น 2 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH2)

0-2134-1813-4

71

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า 3 ชั้น 2 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AH3)

0-2134-1813-4

72

ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน้ 1 ด้าน อาคารผู้โดยสาร ในประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ชั้น 1 ถนน
ทิศใต้ ท่าอากาศยานกรุงเทพ (DS) วิภาวดี เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

0-2535-3172

73

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น1 ท่า 222 ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อากาศยานภูเก็ต

0-7632-6737

74

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH1)

0-2134-1813-4

75

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก 2 ชั้น 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH2)

0-2134-1813-4

76

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก 3 ชั้น 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH3)

0-2134-1813-4

77

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก 4 ชั้น 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH4)

0-2134-1813-4
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โทรศัพท์

78

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก 5 ชั้น 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DH5)

0-2134-1813-4

79

ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 2
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (DD)

อาคารผู้โดยสาร ในประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ชั้น 2 ถนน
วิภาวดี เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

0-2535-3171

80

ห้องโถงรอรับกระเป๋า
ต่างประเทศขาเข้าชั้น 2 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (IB1)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

81

ห้องโถงรอรับกระเป๋า
ต่างประเทศขาเข้าชั้น 2 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (IB2)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

82

ห้องโถงรอรับกระเป๋า
ต่างประเทศขาเข้าชั้น 2 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (IB3)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

83

ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า 1 ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL1)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

84

ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า 2 ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL2)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

85

ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า 3 ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AL3)

1000 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

86

ห้องพักผู้โดยสารขาออก 1 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (DL1)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

87

ห้องพักผู้โดยสารขาออก 2 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (DL2)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

88

ห้องพักผู้โดยสารขาออก 3 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (DL3)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

89

ห้องพักผู้โดยสารขา
ออกด้านตะวันออก ชั้น 3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ID1)

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0-2134-1813-4

90

หัวหิน 1

160 ถ.นเรศด�ำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

0-3253-2372

91

หัวหิน 3 สาขาหัวหินประจวบคีรีขันธ์

226/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

0-3251-5735

92

ห้างรอยัลการ์เด้น พลาซา

218 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

0-3841-1750

93

หาดกะตะ

ศูนย์รวมสรรพสินค้าคอร์เนอร์พลาซ่า
112/3 ถ.ท้ายนา ต.กะรน อ. เมือง จ.ภูเก็ต

0-7633-0088
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94

หาดกะรน

643 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

0-7639-6978

95

หาดจอมเทียน

75/19 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3823-1442

96

หาดเฉวง 1

ด้านหน้าบังกะโลเฉวงวิลล่า
157 ม.2 ถ.เลียบหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7742-2492

97

หาดเฉวง 2

ด้านหน้าถนนสายหาดเฉวง (ติดกับมาลิบูรีสอร์ท)
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

0-7741-3346

98

หาดเฉวง 3

97 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0-7741-4437

99

หาดดงตาล พัทยา

เลขที่ดิน 69 ต.หนองปรือ อ.บางปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0-3842-9501-2

100 อันดามันบาร์ซาร์

188/2 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-1015

101 อันดามันพรอมานาด ภูเก็ต

คลับอันดามัน ระหว่างห้องที่ 120/10-11 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

0-7634-1357,
0-7634-1387

102 อ่าวนางซันเซ็ท

268 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

0-7563-7408

103 อ่าวพระนาง

208/2-3 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

0-7569-5462
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หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

กรุงเกษม

1514 ถนนกรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

0-2221-1085, 0-2226-1598

0-2221-1275

แจ้งวัฒนะ

72/8 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0-2982-9548-9

0-2982-9547

ชลบุรี

870 ก. ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปลาสร้อย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

0-3828-3526, 0-3827-0794

0-3828-3652

เชียงใหม่

275/5 ชั้น 2 ถนนช้างเผือก ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

0-5341-0102-3, 0-5341-0987

0-5341-0909

ถนนบรมราชชนนี

906,908,910 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

0-2886-5435-6

0-2434-1756

เทพารักษ์

88 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลเทพารักษ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2753-3600-1

0-2753-3602

พญาไท

34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2354-5109, 0-2354-5074
0-2354-5190

0-2354-5070

เพชรบุรีตัดใหม่

103/1 ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2392-0346-8

0-2712-7612

ระยอง

139/1 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเชิงเนิน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

0-3880-0401

0-3880-0402

สมุทรสาคร

824/48-52 ถนนนรสิงห์ ต�ำบลมหาชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

0-3481-1419-20

0-3481-1418

สีลม

393 ชั้น1 อาคารกรทอง ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2230-5494, 0-2230-5320
0-2230-5633, 0-2230-5337

0-2230-6008

หาดใหญ่

160 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ต�ำบลหาดใหญ่
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

0-7435-5314, 0-7435-5749

0-7435-4491

อโศก

189/1 อาคารแกรนด์พาร์ควิว ชั้น 1
ถนนอโศก (สุขุมวิท21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

0-2204-2723-5

0-2204-2726
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ธนาคารตัวแทน
ในต่างประเทศ
ประเทศ

ธนาคารตัวแทน

CHINA

Agricultural Bank of China
Bank of China Ltd.
Bank of Communications
China Construction Bank Corporation
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

HONG KONG

DBS Bank (Hong Kong) Limited
Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd.
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.

INDIA

ICICI Bank Ltd.
Bank of India
State Bank of India

JAPAN

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

LAOS

ประเทศ

ธนาคารตัวแทน

FRANCE

BNP Paribas
NATIXIS
Societe Generale
Calyon Group

GERMANY

Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
HSH Nordbank AG

ITALY

Banca Nazionale del Lavoro
Intesa Sanpaolo S.pA.
UniCredito Italiano S.p.A.

NETHERLANDS ING Bank N.V.
Rabobank Nederland
NORWAY

DnB Nor Bank
Nordea Bank Norge ASA

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao
Lao Development Bank

SWEDEN

Nordea Bank AB (publ)
Svenska Handelsbanken AB (publ)

MALAYSIA

Malayan Banking Berhad
CIMB Bank Berhad
Public Bank Berhad

SWITZERLAND Credit Suisse
UBS AG
Zurcher Kantonalbank

SINGAPORE

DBS Bank Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
Overseas Chinese Banking Corp.

UNITED
KINGDOM

VIETNAM

Vietnam Bank for Industry and Trade
Industrial and Commercial Bank of Vietnam
(ICB)

Barclays Bank Plc.
HSBC Bank Plc.
Royal Bank of Scotland
Standard Chartered Bank

CANADA

AUSTRALIA

Australia and New Zealand Banking
Group Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
National Australia Bank Ltd.

Bank of Nova Scotia
National Bank of Canada
Toronto-Dominion Bank

U.S.A

Bank of America N.A.
Bank of New York
Citibank, N.A.
Deutsche Bank Trust Company Americas
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Wachovia Bank, N.A.

KUWAIT

National Bank of Kuwait

BAHRAIN

Arab Banking Corporation

UNITED ARAB
EMIRATE

Abu Dhabi Commercial Bank

NEW ZEALAND ANZ National Bank Ltd.
Bank of New Zealand
AUSTRIA

Unicredit Austria
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich

BELGIUM

ING Belgium SA/NV

DENMARK

Danske Bank A/S
Nordea Bank Denmark A/S

FINLAND

Nordea Bank Finland Plc

SOUTH AFRICA ABSA Bank
Standard Bank of South Africa

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

249

250

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

tm b
transformation
phase 1

รายงานประจ�ำปี 2552
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

251

