[TEAMWORK]
พลังแห่งการทำงานเป็นทีม

ธนาคารทหารไทย พร้อมอยู่เคียงข้าง
เสมือนเพื่อนแท้ ที่มุ่งมั่นจะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คุณ


วิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่งพร้อมอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมคิดเพื่อลูกค้า
และมุ่งเน้นความเป็นเลิศในธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มมูลค่าและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม
3. เชื่อมั่นและพัฒนาให้พนักงานมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
และให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
4. สร้างฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของธนาคารให้มีความมั่นคง โดยยึดมั่นการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลตามมาตรฐานสากลที่ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และมีความโปร่งใส รวมทั้งดำรงไว้
ซึ่งการเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ



[MUTUAL )
พลังแห่งความสำเร็จ

ร่วมคิด... เคียงข้างลูกค้า
สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
			
งบการเงินรวม
		
ปี 2550
ปี 2549	 ปี 2548	
ข้อมูลจากงบการเงิน
สินทรัพย์รวม
622,161
751,877
714,989
หนี้สินรวม
577,641
703,877
663,741
ส่วนของผู้ถือหุ้น
44,520
48,000
51,248
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
33,724
36,111
26,000
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
17,282
20,970
11,302
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
16,442
15,141
14,698
รายได้มิใช่ดอกเบี้ย
6,591
6,323
5,714
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
5,420
4,734
3,577
กำไรจากการปริวรรต
1,095
787
689
รายได้อื่นๆ
76
802
1,449
ค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ย
35,355
20,431
12,393
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย ไม่รวมขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของทรัพย์สินต่างๆ / ค่านิยม
และประมาณการหนี้สิน
15,158
14,893
12,323
รายได้รวม
40,315
42,434
31,714
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(43,677)
(12,292)
7,800

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ	
ปี 2550
ปี 2549	 ปี 2548
619,151
575,829
43,322
33,430
17,293
16,136
2,121
4,340
1,115
(3,334)
31,068

750,689
703,528
47,161
36,052
20,975
15,077
3,919
3,848
788
(717)
19,661

714,086
663,236
50,850
25,846
11,304
14,542
5,657
3,362
689
1,607
12,255

14,589
35,551
(43,916)

14,224
39,971
(12,515)

12,193
31,503
7,800

อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ต่อรายได้รวม (%)
(108.34)
(28.97)
24.59
(123.53)
(31.31)
24.76
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
(94.42)
(24.77)
16.18
(97.07)
(25.54)
16.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
(6.36)
(1.68)
1.13
(6.41)
(1.71)
1.12
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
(2.60)
(0.86)
0.59
(2.61)
(0.87)
0.59
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)
(2.31)
(0.75)
0.51
(2.33)
(0.76)
0.51
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
1.02
2.59
3.35
1.00
2.55
3.32
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อสินเชื่อรวม (%)
16.06
11.32
13.40
15.17
10.23
12.08
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ
ต่อสินเชื่อรวมสุทธิ (%)
8.88
7.18
9.45
8.21
6.33
8.11
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
14.35
10.43
9.04
14.43
10.44
9.04
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2550 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธนาคารทหารไทย อีกปีหนึ่ง โดยในเดือนธันวาคม
2550 ธนาคารทหารไทย ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 25,000 ล้านหุ้น มูลค่า 37,622 ล้านบาท โดย
ส่วนหนึ่งเสนอขายให้แก่ ING Bank N.V. แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 1 ใน 20
ของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ 1 ใน 10 อันดับแรกของสถาบันการเงินที่ใหญ่ในยุโรป ทำให้
ปัจจุบัน ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 14.4 % ซึ่งอยู่ใน
ระดับเดียวกับธนาคารชั้นนำรายอื่นๆ ของประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์ 8.5% ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด ทั้งนี้ คาดว่า ในระยะยาว ING จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคารทั้งในด้านการดำเนิน
ธุรกิจสำหรับลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย การทำธุรกิจประกันภัยผ่านทางธนาคาร (Bancassurance)
และธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนและการได้พันธมิตรใหม่ที่แข็งแกร่งดังกล่าว เกิดจากการ
ผลักดันอย่างเต็มความสามารถจากคุณสมใจนึก เองตระกูล อดีตประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
ท่านอื่นๆ ในขณะนั้น คณะกรรมการจึงใคร่ขอขอบคุณคุณสมใจนึก เองตระกูล อดีตประธานกรรมการ
ธนาคารและกรรมการท่านอื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาให้การบริหารของธนาคารเจริญเติบโต
ก้าวหน้าและพร้อมที่จะสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น
สำหรับผลประกอบการในปี 2550 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ 43,656.69 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตั้ง
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 (IAS 39) และรองรับแผนการดำเนินงานของธนาคารในการลดและเร่งจำหน่ายสินเชื่อด้อย
คุณภาพ รวมถึงมีการกันสำรองส่วนเกินของธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารให้อยู่ ในระดับประมาณ 70 % ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของธนาคารชั้นนำรายอื่น
อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินโดยสามารถเพิ่มสัดส่วนเงินกระแสรายวันและออมทรัพย์ ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
ทางการเงินของธนาคารลดลง ทำให้ ในปี 2550 ธนาคารมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest
Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 2.1 ในปี 2549 นอกจากนี้ รายได้ที่มิ ใช่ดอกเบี้ยของ
ธนาคารมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยเฉพาะกำไรจากการปริวรรตที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 39 % เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและผลดีของการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
อย่างเหมาะสม ในปี 2551 ธนาคารมุ่งพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามแผนการที่วางไว้ ซึ่งธนาคารมี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธนาคารที่มีความแข็งแกร่งขึ้น พร้อมที่จะ
ตอบสนองความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2550
ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลายประเภทเพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์
เงินฝาก และประสบความสำเร็จในการขยายฐานบัตรเดบิตและบัตรเครดิต รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารเงินสด (Cash Management) โดยธนาคารมีเป้าหมายที่จะขยายการให้
บริการเงินสดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ



ด้าน NPL ถึงแม้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารจะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพของธนาคารส่วนหนึ่งได้เพิ่มขึ้นจากการปรับชั้นสินเชื่อจากสินเชื่อปกติตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ
เนื่องจากผลการทบทวนภายในด้านสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารและเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่
เอื้ออำนวย แต่จากการที่ธนาคารได้ทำการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนมาก ประกอบกับเงินทุนที่
แข็งแกร่งขึ้น จะสามารถช่วยเร่งให้มีการจัดการแก้ปัญหาสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่เกิดจาก
ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 และการควบรวมในปี 2547 ได้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมในปัจจุบันยังคงค่อนข้างอ่อนแอ แต่จากการเพิ่มทุนและการสนับสนุนในด้านการปฏิบัติงานจาก ING
คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า
ในปี 2551 และปีต่อๆ ไป ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ
เกณฑ์กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ของทางการที่เปลี่ยนแปลงและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องปรับตัวเพื่อ
รับกระแสการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น ธนาคารทหารไทยได้กำหนดแนวทางหลักในการดำเนินงานโดยมุ่งที่
จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร (Universal Bank) สร้างความ
โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจรายย่อย (Retail Banking) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาด  สำหรับการ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มไอเอ็นจี ทางธนาคารจะเร่งดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยครอบคลุม
ความร่วมมือและพัฒนาระหว่าง 2 สถาบันในหลายด้าน ซึ่งธนาคารจะผลักดันและสนับสนุนให้ประสบ
ผลสำเร็จเพื่อความมีประสิทธิผลต่อองค์กร 
นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่งวางรากฐานด้านระบบโครงสร้างเทคโนโลยี ที่รู้จักกันในชื่อสถาปัตยกรรม
เชิงบริการ (Service Oriented Architecture) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยี
การปฏิบัติการ และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ โดยโครงสร้างพื้นฐานนี้สามารถรองรับบริการ
ลูกค้าในการทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และตอบสนองโอกาสทางการตลาดและความท้าทายใหม่ๆ
จากการปรับปรุงโครงสร้างภายในและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดังกล่าว จึงเชื่อมั่นว่า ธนาคารทหารไทยจะ
ก้าวสู่การเป็นธนาคารที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคงและมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ธนาคาร
ทหารไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ ใหญ่อันดับ 6 ของไทย มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 6.222 แสนล้านบาท และมี
ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 8 %
คณะกรรมการธนาคารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับความสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและขอขอบคุณ
ลูกค้าสำหรับความผูกพันที่ต่อเนื่องและยาวนานจนทำให้ธนาคารก้าวสู่ปีที่ 51 หรือครึ่งศตวรรษแห่งการ
ดำเนินงานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของธนาคารทุกคนที่ได้ร่วม
แรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคและปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อความสำเร็จของธนาคารมาโดย
ตลอด คณะกรรมการจะร่วมเป็นกำลังใจและเร่งผลักดันให้ธนาคารทหารไทย เจริญก้าวหน้าเพื่อดำรง
บทบาทเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงสืบไป

(ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)
ประธานกรรมการ
		

(ดร. สุภัค ศิวะรักษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2550
และแนวโน้มปี 2551
ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2550

เศรษฐกิจโลกในปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2549 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.0 เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำชะลอตัว โดยเศรษฐกิจ
สหรั ฐ ฯ ชะลอตั ว ลงมากที่ สุ ด โดยขยายตั ว เพี ย งร้ อ ยละ 2.2
เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2549 การขยายตัวของ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น และกลุ่มยูโรโซน ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ
1.9 และ 2.6 จากร้อยละ 2.2 และ 2.8 ของปี 2549 ตามลำดับ
โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ จากภาวะตกต่ำใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาสินเชื่อ Subprime และเพื่อ
บรรเทาผลกระทบดังกล่าว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ในการประชุม 3 ครั้ง
ที่ผ่านมาในเดือน กันยายน ตุลาคม และ ธันวาคม จากร้อยละ
5.25 ในช่วงกลาง ปี 2550 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.25 ในช่วงปลายปี
(หลังจากที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นระยะเวลา 15 เดือน) ขณะที่
ปัญหาสินเชื่อ Subprime ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน
ทั่ ว โลก จนกระทั่ ง ธนาคารกลางของประเทศต่ า งๆ อาทิ
ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ อั ง กฤษ สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ยุ โ รป และ
แคนาดา ฯลฯ ต้องร่วมมือกันเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเป็นจำนวน
มากให้แก่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศใน
กลุ่มนี้ยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (WTI)
ที่ ได้ทะยานขึ้นจากระดับ 60.85 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ณ
สิ้ น ปี 2549 และสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนใกล้ แ ตะระดั บ 100
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี 2550 ซึ่งกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของภาคเอกชน 	
อย่างไรก็ดี การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจจีน อินเดีย และ
กลุ่มอาเซียนที่ปรับตัวดีขึ้นมาก ช่วยให้เศรษฐกิจโลกในปี 2550


ไม่ชะลอตัวลงมาก โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตรา
สูงถึงร้อยละ 11.4 จากร้อยละ 11.1 ของปี 2549 โดยแรงขับ
เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ของจี น มาจากการส่ ง ออกและการ
บริ โภค ขณะที่เศรษฐกิจอินเดีย ยังคงขยายตัวได้ ในเกณฑ์สูงที่
ร้อยละ 8.9 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและบริการขยายตัวได้ดี
สำหรับสาเหตุที่เศรษฐกิจอินเดียเติบโตในอัตราชะลอลงจากปี
2549 เนื่องจากธนาคารกลางอินเดียดำเนินมาตรการนโยบาย
ด้านการเงินที่เข้มงวด ประกอบกับเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับเงินดอลลาร์ สรอ. กระทบต่อภาคการส่งออก ส่วนเศรษฐกิจ
ของกลุ่มอาเซียนขยายตัวได้ดีจากอุปสงค์ภายในประเทศและการ
ค้าภายในภูมิภาคเดียวกันที่เพิ่มสูงขึ้น

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2551

คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2551 จะขยายตัวในอัตราชะลอ
ลงที่ร้อยละ 4.1 จากร้อยละ 4.9 ในปี 2550 เนื่องจากเศรษฐกิจ
ทั่วทุกภูมิภาคชะลอตัว สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความปั่นป่วนใน
ตลาดการเงินจากปัญหา Subprime จะกดดันการบริ โภคใน
ประเทศอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอื่นๆ โดยภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ชั้ น นำในปี 2551 จะชะลอลงค่ อ นข้ า งมากทั้ ง โดยเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ
1.5 1.5 และ 1.6 ตามลำดับ และมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ จะก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) หลังจากเครื่องชี้
ภาวะเศรษฐกิจด้านการจ้างงาน ยอดขายปลีก และกิจกรรมการ
ผลิตของสหรัฐฯในเดือนธันวาคม 2550 ปรับลดลงมาก สะท้อน
ว่าปัญหา Subprime มีผลในระดับที่รุนแรงเกินกว่าคาด และ
กดดั น ให้ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ฯ ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย Fed

Funds ลงถึ ง ร้ อ ยละ 0.75 ในวั น ที่ 22 มกราคม 2551 นั บ
เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนอกรอบการประชุมปกติเป็นครั้ง
แรกนับตั้งแต่ปี 2544 และถูกปรับลดลงอีกครั้งในการประชุม
วันที่ 30 มกราคม 2551 ทำให้อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.00 อย่างไรก็ตาม คาดว่า อัตราดอกเบี้ย
ของสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกปรับลดลงอีกภายในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2551 เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาตลาดสินเชื่อที่ตึงตัว
เศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ่ น ในปี 2551 คาดว่ า ยั ง คงมี แ นวโน้ ม
ชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2550 ตามอุปสงค์ ในประเทศที่ซบเซา
ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากได้รับผล
กระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออก
สำคัญของญี่ปุ่น ประกอบกับค่าเงินเยนที่ยังมีทิศทางแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ทำให้คาดว่าการปรับตัวสูงขึ้นของราคา
น้ำมัน จะยังไม่กดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางญี่ปุ่นมากนัก โดยคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังคงตรึง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อไปในปี 2551 เพื่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปี 2551 คาดว่าจะชะลอตัวลง
เนื่องจากภาคการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินยูโรที่มี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้น ประกอบกับมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ราคา
น้ ำ มั น ที่ ป รั บ ตั ว สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับเพิ่ ม ค่ า จ้ า ง
แรงงานจากตลาดแรงงานที่ ก ำลั ง อยู่ ใ นภาวะตึ ง ตั ว ทำให้
ธนาคารกลางยุ โ รปจะต้องดำเนินนโยบายการเงินด้ ว ยความ
ระมัดระวังมากขึ้น
ส่วนเศรษฐกิจจีนในปี 2551 คาดว่าจะยังรักษาอัตราการ
ขยายตัวในระดับเลขสองหลักไว้ ได้ โดยจะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 10.0 ชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2550 จากการ
ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางจีน เพื่อลด
ความร้อนแรงของเศรษฐกิจ และแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก
การขยายตั ว ของการบริ โ ภค และการลงทุ น โดยเฉพาะการ
ลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเศรษฐกิจ
อินเดีย คาดว่าจะยังสามารถเติบโตได้ ในเกณฑ์สูงที่ร้อยละ 8.1
โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น สำคั ญ มาจากการลงทุ น ทั้ ง จากภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการสาธารณูป โภคขั้นพื้น
ฐานที่ยังคงขยายตัวสูง รวมทั้งมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2550

เศรษฐกิจไทยในปี 2550 คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากปี
2549 เนื่องจากยังคงเผชิญปัจจัยลบหลายประการต่อเนื่องจากปี
2549 อาทิ ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง เงินบาทแข็งค่า ปัญหาความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งเหตุการณ์วินาศกรรมหลายจุดใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลในวันส่งท้ายปี 2549 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคและนักลงทุนเป็นอย่างมาก และ
กระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการลงทุนใน
ประเทศโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี และทำให้การใช้จ่าย
เพื่อการบริ โภคภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปีขยายตัวเพียง
ร้ อ ยละ 2.2 ซึ่ ง นั บ เป็ น อั ต ราที่ ต่ ำ ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด วิ ก ฤต
เศรษฐกิ จ และการลงทุ น ภาคเอกชนหดตั ว ร้ อ ยละ 0.6 นั บ
เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 8 ปี อย่างไรก็ตาม หลังจากที่การ
ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดี รวมทั้งได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2550 ทำให้ ส ถานการณ์ ท างการเมื อ งมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น
ระดับหนึ่ง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคและนักลงทุนเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น ทำให้การใช้จ่ายภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นใน
ช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ดี การบริ โภคและการลงทุนรวมใน
ปี 2550 คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.7 และ 1.4 ชะลอลง
จากปีก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.0 และ 3.8 ตามลำดับ
ในด้านอุปสงค์จากต่างประเทศ การส่งออกขยายตัวได้ดี
เกินความคาดหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
สำคัญ เช่น จีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียขยายตัว
ได้ดี ประกอบกับการส่งออกไปยังตลาดใหม่ขยายตัวได้ในเกณฑ์
สูง ได้ช่วยชดเชยการส่งออกไปยังประเทศหลักที่ชะลอลงอย่าง
สหรั ฐ ฯ โดยการส่ ง ออกสิ น ค้ า ขยายตั ว ได้ ดี ต่ อ เนื่ อ งทั้ ง สิ น ค้ า
เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้มูลค่าการส่งออกขยายตัว
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.1 และถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2550 ขณะที่การนำเข้าก็เร่งตัวขึ้นเป็น
ประมาณร้อยละ 9.6 จากที่ขยายตัวร้อยละ 7.9 ในปีก่อน ตาม
การนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวของ
ผู้ผลิตที่หันไปนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อลดผล
กระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และสอดคล้องกับการส่งออกที่
ขยายตัวได้ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าน้ำมันชะลอลง
เนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันของผู้บริ โภคโดยหัน
ไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ทำให้ ไทยสามารถเกินดุลการค้า
ได้ประมาณ 12.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2550 เพิ่มขึ้น
จากที่เกินดุลเพียง 1.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2549 ขณะ


ที่ดุลบริการและบริจาคเกินดุลเพิ่มขึ้นตามภาวะการท่องเที่ยวที่
ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 14.9 พัน
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 6.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัย ธนาคารทหารไทย คาด
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2550 จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.8
ชะลอลงจากร้อยละ 5.1 ของปี 2549
สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 2.3
ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ของ ปี 2549 ซึ่งเป็นผลมาจากราคา
น้ำมันดิบดูไบในปี 2550 มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2549 เพียง
ร้อยละ 11.7 เทียบกับในปี 2549 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.9 โดย
ราคาน้ำมันดูไบเฉลี่ยในปี 2550 อยู่ที่ 68.27 ดอลลาร์ สรอ./
บาร์เรล เทียบกับ 61.12 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ของปี 2549
นอกจากนี้เงินบาทที่ แข็งค่าขึ้น ช่วยให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้า
และราคาน้ำมันถูกลงในรูปของเงินบาท กอปรกับอุปสงค์ ใน
ประเทศที่ซบเซาทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้
ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ด้านอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2550 โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
หรืออัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร ระยะ 1 วัน ติดต่อกัน 5 ครั้ง
รวมร้อยละ 1.75 จากร้อยละ 5.00 เป็นร้อยละ 3.25 ในเดือน
กรกฎาคม 2550 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกระตุ้น
อุปสงค์ ในประเทศด้านการลงทุนและการบริ โภคที่ชะลอตัวลง
มาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี สำหรับในการประชุม
ที่เหลืออีก 3 ครั้ง กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ
3.25 จนถึงสิ้นปี 2550 หลังจากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณ
การปรับตัวในเชิงบวกมากขึน้ และต้องติดตามปัญหา Subprime
ของสหรัฐฯ ในขณะที่มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีมากขึ้นจากราคา
น้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้จากวัฎจักรอัตราดอกเบี้ย
ขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี 2550 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย์ ได้ทยอยปรับลดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ปรับลดลงเร็วกว่าและสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินยังอยู่
ในระดับสูงตามการปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงไตรมาส 4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท โดยเฉพาะ
ระยะยาวได้ปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาพคล่องที่ปรับลดลง
บางส่วนจากการออกพันธบัตรของทางการ อาทิ พันธบัตรออม
ทรัพย์ของธปท. และพันธบัตรออมทรัพย์ของกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ


แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2551

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2551 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้
ดีขึ้น โดย ฝ่ายวิจัย ธนาคารทหารไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตั ว ประมาณร้ อ ยละ 4.5 - 5.0 (โดยมี ข้ อ สมมติ ฐ านว่ า
ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 - 85 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ ในช่วง 32.0 - 33.0
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปใน
ทางที่ดี ปัญหา Subprime ในสหรัฐฯ ผ่อนคลายลง) โดยการ
บริ โภคและการลงทุนภายในประเทศคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้
ดีขึ้นและมีบทบาทในการผลักดันเศรษฐกิจไทยได้มากขึ้น หลัง
จากได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นให้กับผู้บริ โภคและนักลงทุน รวมทั้งมีนโยบายเร่งด่วนที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อประกอบกับฐานรายได้ของประชาชนที่ดี
ขึ้น ทั้งรายได้เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรที่
สูงขึ้น การปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และการ
ปรับขั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 1 - 7 บาท แม้ว่าอำนาจซื้อ
ของประชาชนจะได้รับผลกระทบอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
แต่คาดว่าการบริ โภคภาคเอกชนในปี 2551 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ได้ประมาณร้อยละ 3.0 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2550
การใช้จ่ายของรัฐบาลมีบทบาทมากขึ้นจากการปรับขึ้นเงิน
เดือนข้าราชการอีกร้อยละ 4.0 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ซึ่ง
จะช่วยให้การใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคของภาครัฐ ขยายตัวได้ ใน
เกณฑ์ดี ขณะที่คาดว่าการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จาก
การเร่ ง เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ การจั ด ทำงบประมาณขาดดุ ล
จำนวน 1.65 แสนล้านบาท และการจัดทำงบประมาณกลางปี
ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6.0 - 8.0 หมื่นล้านบาท รวมทั้งการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มจะขยายตัวได้ดีขึ้น ตาม
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตรา
ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับอัตราการใช้กำลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในปี 2550 ที่สูงถึงประมาณร้อยละ 76.0 ทำให้
หลายอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะต้องขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จำนวนโครงการและมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2550 โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง
6.6 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าโครงการลงทุนต่าง ๆ จะสามารถ
ลงทุนได้ภายในปี 2551 รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ ก็น่าจะมีส่วนช่วยเร่ง
การลงทุนภาคเอกชนให้ขยายตัวได้ดีขึ้น
ด้านการค้าต่างประเทศ คาดว่าแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ
ไทยจากการส่งออกสุทธิจะมีบทบาทลดลงในปี 2551 โดยการส่งออก

ของไทยมีแนวโน้มจะชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และกลุ่มยูโรโซนที่ชะลอลงจากผลกระทบ
ของปัญหา Subprime นอกจากนี้ การส่งออกยังต้องเผชิญกับ
ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในเวทีการค้าโลก และจากการกีดกัน
ทางการค้าในรูปแบบที่มิใช่ภาษี รวมทั้งผู้ส่งออกยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาเงินบาทที่ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ ในเกณฑ์ดี
และการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้
คาดว่าการส่งออกในปี 2551 จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 9.0
ขณะที่ ก ารนำเข้ า จะเร่ ง ตั ว ขึ้ น ตามการฟื้ น ตั ว ของการใช้ จ่ า ย
ภายในประเทศ และการเริม่ ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยคาดว่า
การนำเข้าจะขยายตัวได้รอ้ ยละ 13.0 ทำให้ดลุ การค้าเกินดุลลดลง
จากปี 2550 โดยคาดว่าจะเกินดุลประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์
สรอ. ขณะที่ดุลบริการและบริจาคจะสามารถเกินดุลได้ต่อเนื่อง
และทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2551 จะยังเกินดุลได้ประมาณ
9.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณร้อยละ 3.4 ของ GDP
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2551 มีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้น โดย
คาดว่ า จะอยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 3.0 - 4.0 จากร้ อ ยละ 2.3 ใน
ปี 2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน การทยอยปรับขึ้น
ราคาของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องในปี 2551 ตามต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การแข็งค่าของเงินบาทจะช่วยลด
แรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อไม่ให้เพิ่มขึ้นได้มากนัก
ส่วนทิศทางค่าเงินบาทในปี 2551 ผลจากเงินดอลลาร์ สรอ.
ที่ยังมีทิศทางอ่อนค่าประกอบกับค่าเงินในภูมิภาคที่มีทิศทาง

แข็งค่ามากขึ้นโดยเฉพาะเงินหยวนของจีน รวมทั้งดุลบัญชีเดิน
สะพั ด ที่ ยั ง มี แ นวโน้ ม เกิ น ดุ ล ทำให้ ค่ า เงิ น บาทยั ง มี แ นวโน้ ม
แข็งค่าต่อเนื่อง โดยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในกรอบ 32.0 - 33.0 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ดี คาดว่าค่าเงินบาทจะสามารถ
เคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานได้มากขึ้น
สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปี 2551 แม้ว่าปัจจัยเสี่ยง
ด้านเงินเฟ้อจะสูงขึ้น จากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังมี
แนวโน้มอยู่ ในระดับที่สูงขึ้นผนวกกับการปรับขึ้นราคาของสินค้า
และบริการในประเทศ ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมี โอกาสปรับ
สูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2550 แต่ก็คาดว่าจะยังอยู่ภายใต้กรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อ ขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ ในช่วงฟื้นตัว
ท่ า มกลางปั จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง จากภายนอกและภายในประเทศ
อุปสงค์ภายในประเทศยังคงเปราะบางและยังต้องการแรงกระตุ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กอปรกั บ สหรั ฐ ฯ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ ลด Fed
Funds Rate ลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในครึ่งแรกของปี เพื่อ
ป้องกันเศรษฐกิจไม่ ให้เข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย และทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นผลลบ
ต่ อ ภาคการส่ ง ออกของไทยให้ ช ะลอตั ว มากกว่ า ที่ ค าดการณ์
ดังนั้น การดำเนินนโยบายการเงินคาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่
เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของ
ปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีแนวโน้มปรับลดลงประมาณ
ร้อยละ 0.25 - 0.50 ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ
2.75 - 3.00 ณ สิ้นปี 2551

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
				
อัตราการขยายตัวของ GDP (%)
การบริโภคภาคเอกชน(%)
การลงทุนรวม (%)
		 ภาคเอกชน (%)
การส่งออก (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
		 % การเปลี่ยนแปลง
การนำเข้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
		 % การเปลี่ยนแปลง
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
		 % ต่อ GDP
อัตราเงินเฟ้อ (%)

2549	
5.1
3.2
3.8
3.7
127.9
17.0
126.9
7.9
1.0
2.2
1.0
4.7

หมายเหตุ : f คาดการณ์ โดย ฝ่ายวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ณ กุมภาพันธ์ 2551

2550
4.8
1.4
1.4
0.5
151.2
18.1
139.2
9.6
12.0
14.9
6.1
2.3

2551 f
4.5 - 5.0
5.0
5.6
5.0
164.8	
9.0	
157.3
13.0
7.5
9.5
3.4
3.0 - 4.0


ประวัติโดยย่อของ

ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี. (ING Bank N.V.)
พันธมิตรรายใหม่ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มไอเอ็นจี (ING Group) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นบริษัทผู้ ให้บริการด้าน
การเงินระดับโลก ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 160 ปี และเป็นผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจประกันภัย และการบริหารสินทรัพย์ ในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีพนักงาน
มากกว่า 120,000 คน เพื่อสร้างมูลค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารายย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าจากภาครัฐบาล ปัจจุบัน เมื่อพิจารณามูลค่า
ทางการตลาด ไอเอ็นจี เป็น 1 ใน 20 สถาบันการเงินที่ ใหญ่ที่สุดในโลก และอยู่ ใน 10
อันดับแรกของสถาบันการเงินในยุโรป
ไอเอ็นจี เป็นผู้ให้บริการทางการเงินอันดับหนึ่งแก่ลูกค้ารายย่อยในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์
(เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก) โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับ
ลูกค้ารายย่อย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์ ไอเอ็นจี ให้
บริ ก ารลู ก ค้ า รายใหญ่ ใ นหลายประเทศ โดยเน้ น ลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ประเทศเบเนลั ก ซ์ ใน
สหรัฐอเมริกา ไอเอ็นจี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 ของสถาบันการเงินชั้นนำที่ ให้
บริการด้านการบริหารเงินบำนาญ (Retirement Fund) และการประกันชีวิต นอกจากนั้น
ไอเอ็นจียังเป็นผู้นำในธุรกิจประกันอสังหาริมทรัพย์และประกันวินาศภัยในแคนาดา รวมทั้งได้
ขยายธุรกิจประกันชีวิตไปในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูง ได้แก่ เอเชีย ยุโรปตะวันออก และ
อเมริกาใต้ ไอเอ็นจีเป็นผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ
500,000 ล้านยูโร นอกจากนี้ ไอเอ็นจี ยังมีธนาคารในเครือ คือไอเอ็นจี ไดเร็ค (ING Direct)
ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนใน 9 ประเทศ
ทั่วโลก
ไอเอ็นจี ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการทางธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม โดยมุ่งมั่นใน
การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล (Good Corporate Citizen)
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กลยุทธ์หลักของธนาคารในปี 2551
ในปี 2550 ธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
โดยสามารถเพิ่มสัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับลดสินเชื่อที่ให้ผล
ตอบแทนต่ำลงได้ ส่งผลให้ธนาคารมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารสามารถเพิ่มรายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ย มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การควบรวมกิจการ โดยในปี 2550 ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียม 5.4 พันล้าน
บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 30% นับตั้งแต่ปี 2547 และมีกำไรจากการปริวรรตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น
กัน โดยในปี 2550 ธนาคารมีกำไรจากการปริวรรตประมาณ 1.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 39% จากปีก่อน ซึ่งเกิด
จากการให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยที่ธนาคาร
มีเครือข่ายสำนักแลกเปลี่ยนเงินมากเป็นอันดับที่ 2 ในตลาด
•
•
•
•

สำหรับปี 2551 ธนาคารทหารไทย ได้กำหนดแนวทางหลักในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
การสร้างความแข็งแกร่ง และความโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจรายย่อย (Retail Banking)
การขยายธุรกิจโดยอาศัยความสัมพันธ์ของลูกค้า และความเป็น Universal Bank
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาด

1. การสร้างความแข็งแกร่ง และความโดดเด่น
ในกลุ่มธุรกิจรายย่อย (Retail Banking)

ธนาคารยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานสำหรับการขยาย
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งบริหารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจรายย่อย (Retail Banking)
ด้ ว ยแผนการในการมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่ ๆ (Innovative Products) สำหรั บ ลู ก ค้ า ใน 3 กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อรายย่อย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่กับการ
พัฒนาเครือข่ายการให้บริการลูกค้าอย่างมุ่งมั่น เป็นหัวใจของ
การดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรใหม่ คือ กลุ่มไอเอ็นจี เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจรายย่อย
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง คงเร่ ง ขยายรายได้ ป ระเภทค่ า
ธรรมเนียม จากกลุ่มธุรกิจผู้บริ โภครายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์แบงก์แอสชัวแรนส์
(Bancassurance) ซึ่งธนาคารจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากกลุ่มไอเอ็นจี ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละ
กลุ่ ม เพื่ อ ก้ า วขึ้ น เป็ น หนึ่ ง ในผู้ น ำในการนำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันชีวิตผ่านธนาคาร

ในด้านธุรกิจจัดการกองทุน ธนาคารจะร่วมมือกับบริษัทใน
เครือและบริษัทพันธมิตร ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงเป็นถึง
อั น ดั บ 2 ของตลาด กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก องทุ น ถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพในการขยายตัวสูงมากในตลาดประเทศไทย ซึ่งธนาคาร
มีข้อได้เปรียบทั้งด้านเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ และ ความสามารถ
ของพนักงานขาย และเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความโดด
เด่นสำหรับธุรกิจรายย่อยของธนาคาร
นอกเหนื อ จากเครื อ ข่ า ยสาขาแล้ ว ธนาคารมี เ ครื อ ข่ า ย
สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราครอบคลุมทั่วประเทศ มากเป็น
อันดับ 2 ของตลาด และเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจด้านอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารพร้อมที่จะเดินหน้าขยาย
อัตราการเจริญเติบโตในธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง
การขยายการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น อื่ น ในสำนั ก แลกเปลี่ ย น
เงินตรา โดยมุ่งเน้นการให้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และเครือข่ายการให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนใน
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต และเกาะสมุย
ธนาคารเชื่อว่าการร่วมมือกับกลุ่มไอเอ็นจีและเดินหน้า ใน
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารจะสามารถเสริ ม สร้ า งรากฐานที่
แข็งแกร่ง เพื่อความโดดเด่นในธุรกิจรายย่อยต่อไป
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3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
2. การขยายธุรกิจโดยอาศัยความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม และความเป็น Universal Bank	
 การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเป็น Universal Bank ของธนาคารเป็นพื้นฐานสำคัญ
สำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งสามารถขายข้ามผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ธุรกิจและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ
ธนาคารมุ่งเน้นบริหารผลิตภัณฑ์และการให้บริการโดยเน้น
การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างการ
พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Customer Relationship Management (CRM) โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งจะทำให้
ธนาคารสามารถบริหารจัดการ และเพิ่มการขายข้ามผลิตภัณฑ์/
บริการ (Cross-selling) ในกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านสาขาและทาง
โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของธนาคารกับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจและเติบโตในกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อยที่เป็นพนักงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น
โดยธนาคารจะใช้ บ ริ ก ารด้ า นบริ ห ารเงิ น สด
(Cash
Management) ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการขยายฐานในกลุ่มลูกค้า
รายย่อยได้เพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารได้จัดโครง
สร้างเพื่อการบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดย
ยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารความ
สัมพันธ์ (Relationship Manager) ดูแลลูกค้าแต่ละราย และ
จัดทำ Account Plan เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึง ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บริการวาณิช
ธนกิ จ บริ ก ารธุ ร กรรมระหว่ า งประเทศ (Trade Finance)
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Treasury Product) และบริการ Cash
Management และบริการอื่นอย่างครบถ้วนเป็น One Stop
Service

20

ธนาคารเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับคุณภาพของพอร์ท
โฟลิ โอ (Portfolio) ของการลงทุนและสินเชื่อผ่านกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดมีความ
สำคั ญ ต่ อ การประสบความสำเร็ จ ระยะยาวและต่ อ เนื่ อ งของ
ธนาคาร โดยธนาคารจะร่วมมือกับกลุ่มไอเอ็นจี ในการเสริม
สร้ า งกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งทางด้ า นสิ น เชื่ อ ใน
กระบวนการต่างๆ ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive) และเชิงแก้ไข
(Corrective) อันได้แก่ การประเมินสินเชื่อ (Underwriting
Standard) วิธีการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating Model)
รวมทั้งในการติดตามและควบคุมสินเชื่อ (Portfolio Monitoring
and Management) เพื่อทำให้คุณภาพของสินเชื่อโดยรวมของ
ธนาคารดีขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารยังมีแผนในการดำรงและพัฒนากลุ่ม
พนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญที่จะสามารถปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
ธนาคารได้ ด ำเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับตาม
มาตรฐานสากล เช่น หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม
BASEL II มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS 39) และ
International Financial Reporting Standard (IFRS) เป็นต้น
และการเข้ามาของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ จะส่งเสริมให้
ธนาคารพั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ข้ ม งวดและมี
มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สิน
ทั้งโดยการปรับโครงสร้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ และแผนการที่จะ
จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวนมากจากรายการสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (Non Performing Loan) และทรัพย์สินรอการ
ขาย (Non Performing Asset) ที่ธนาคารมีอยู่ในระยะเวลา 2-3
ปีข้างหน้า โดยจะขายให้แก่นักลงทุนและบริษัทบริหารสินทรัพย์
อื่นๆ

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาด

ในปี 2551 ธนาคารจะมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ
ตำแหน่งทางการตลาด ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของธนาคารในการดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มไอเอ็นจี และสร้าง
การรับรู้ และความเชื่อมั่น (Awareness and Confidence) ไป
ยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ธนาคารมีความเชื่อมั่นในการที่จะสรรสร้างพลังร่วมอย่าง
สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มไอเอ็นจี และกลุ่มพันธมิตร
ทางธุรกิจต่างๆ ทั้งบริษัทย่อย บริษัทในเครือ ลูกค้า และคู่ค้า
ต่างๆ (Alliances & Partners) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ภารกิจสำคัญของธนาคารในการสร้างแบรนด์
ขององค์กรอย่างยั่งยืน คือ การฝึกอบรม พัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะและศักยภาพของพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดความ
เป็ น มื อ อาชี พ ในการให้ ก ารบริ ก ารและการดำเนิ น งานต่ า งๆ
ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนเพื่อนคู่คิด (Understanding Partner)
ให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้สมดั่งปณิธานของธนาคาร “ร่วมคิด
เพื่อทุกก้าวของชีวิต”

การประสานพลังร่วมกับกลุ่มไอเอ็นจี
(TMB Powering Ahead with ING)

การเข้ า ร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ กลุ่ ม ไอเอ็ น จี นั บ เป็ น แรง
ผลักดันใหม่ต่อจากโครงการพัฒนาธนาคาร และได้มีการริเริ่ม
โครงการ TMB Powering Ahead with ING ขึ้นตั้งแต่ปี 2551
โดยครอบคลุมความร่วมมือและพัฒนาในด้านต่างๆ ระหว่าง 2
สถาบัน ได้แก่
• การพัฒนาเครือข่ายสาขาเพื่อการขายและบริการ
		 (Branch Transformation)
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าผู้ประกอบการ
		 (SME Product and Service Enhancement)
• การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกค้ารายย่อย
		 (Consumer Product Innovation)
• การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
		 (Risk Management and Portfolio De-Risking)
• การพัฒนาช่องทางบริการ
		 (Internet, Call Center and Direct Marketing)
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
		 (Change Management)
• การพัฒนาแบรนด์
		 (Branding)
การดำเนินงานโครงการ TMB Powering Ahead with
ING จะเป็นการผลักดันร่วมโดยคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน
จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านความรู้และ
ระบบจากกลุ่มไอเอ็นจี
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บริษัทในเครือธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ในปี 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด มีทรัพย์สินประเภทกองทุนรวมภายใต้
การจัดการประมาณ 139,051 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 37% จากปี 2549 ที่มีมูลค่าประมาณ
101,590 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นกว่า 50% ดังกล่าวเป็นการเติบโตของกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งมา
จากการออกกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แห่งแรกที่ ได้เป็นผู้ดำเนินการกองทุนประเภทดังกล่าว นอกจากนั้น ได้มีการออกกองทุนหุ้นเพื่อลงทุนใน
ETF ต่างประเทศ จำนวน 3 กองทุน คือ TMB World Equity Index, TMB Emerging Markets Equity
Index และ TMB China Equity Index
นอกจากนี้ ในปี 2550 บลจ.ทหารไทยได้เริ่มบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเลือกนโยบายการ
ลงทุนโดยสมาชิก (Employee’s Choice) ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมและเลือกประเภทของการลงทุนได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมี
มูลค่ากองทุนประมาณ 37,000 ล้านบาท ในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆ บลจ.ทหารไทยได้พัฒนา
บริการใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว อาทิเช่น การพัฒนาส่วนลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Service Center) ให้เต็มรูปแบบและครบวงจรโดยวางบริการแบบ One Stop
Service ด้วยทีมงานที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งพร้อมให้คำแนะนำข้อมูลการลงทุนและบริการอย่างประทับใจที่
โทร. 1725 รวมทั้งการซื้อขายกองทุนผ่าน PDA Phone ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และการพัฒนาบัตร
เบิกถอนเงินสด (TMBAM Extra Cash)
ในปี 2551 บลจ.ทหารไทย จะยังคงมุ่งเน้นไปยังการลงทุนในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งจะมีการ
ขยายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มากขึน้ และพร้อมทีจ่ ะพัฒนากองทุนและบริการให้อยู่ในระดับ The Best
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บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
ในปี 2550 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด มีปริมาณธุรกิจลีสซิ่งลดลงจากปี 2549 ประมาณ 16%
ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวอย่างมากและการลงทุนในเครื่องจักรที่ ใช้
ในการผลิตของลูกค้ามีจำนวนลดน้อยลง
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ เป็นหลัก แม้ว่า
ภาวะและปัจจัยของการดำเนินธุรกิจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนัก แต่บริษัทฯ ยังคงประกอบการโดยมีผลกำไร
ในจำนวนที่สูงกว่าปี 2549 ประมาณ 8%

บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ แมคควอรี กรุ๊ป ประเทศออสเตรเลีย เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการซื้อขาย
หลักทรัพย์และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีนับตั้งแต่ก่อ
ตั้งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 และแม้ว่าในปี 2549 ประเทศไทยจะประสบปัญหาที่ท้าทายอย่างมากจาก
สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ แต่กลับเป็นปีที่บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรีฯ มีการเติบโต
อย่างโดดเด่น โดยมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
5.30 % และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 7.23 % รายได้รวมเพิ่มขึ้นอีก 15.49 %
รวมเป็น 746.39 ล้านบาทโดยมีกำไรสุทธิ 213.64 ล้านบาท
รายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี ฯส่วนใหญ่มาจากการให้
บริการทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยธุรกรรมที่สำคัญในปี 2549 ได้แก่ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลง
สภาพ มูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ประกอบธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว นับเป็นการการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในรอบ 10
ปี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นของบริษัท เมอร์เมด มาริ ไทม์ จำกัด
(มหาชน)ให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกในวงเงินมูลค่า 247 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และนำหุ้นดังกล่าวจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ บริษัท เมอร์เมด มาริ ไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้
ประกอบการธุรกิจเรือขุดเจาะน้ำมันและผู้ ให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้ทะเลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เป็นบริษัทรายที่ 3 ของประเทศไทยที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นอกจากนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบีแมคควอรีฯ ยังมีส่วนร่วมในความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า
37.6 หมื่นล้านบาทของธนาคารทหารไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 โดย Macquarie Capital ทำ
หน้าที่เป็น Placement Agent ในการเพิ่มทุนดังกล่าว
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[BENEFIT)
พลังสู่ความสำเร็จ

มุ่มมั่น พัฒนา สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินการกว่า 50 ปี ธนาคารทหารไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่ยึดถือหลักการกำกับ
กิจการที่ดี ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินการ พร้อมมีความใส่ ใจในความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ เคียงคู่ ไปกับการให้การสนับสนุนสถาบัน องค์กร และบุคคลในการกระทำ
ความดี
ในปี 2550 ที่ผ่านมานี้ ธนาคารทหารไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆต่อสังคมไทยทั้งด้านเยาวชน การ
ศึกษา ศาสนา การบำบัดทุกข์ของผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย ตลอดจนด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายที่มุ่งมั่น
และส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในการจรรโลงไว้ซึ่งคุณภาพสังคมที่ดี ดังนี้

การพัฒนาความรู้เยาวชน

โครงการอบรมนักลงทุนรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 23
ปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ 23 ของโครงการอบรมนักลงทุนรุ่นเยาว์ นับเป็นปีที่มี
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด โดยมีนิสิตนักศึกษากว่า 1,500 คน
จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการอบรม 80 คน
ซึ่งภายหลังการอบรม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจ
เพื่อรับรางวัลแผนธุรกิจดีเด่น โครงการที่ธนาคารจัดขึ้นติดต่อกันเป็นประจำ
ทุกปีนี้ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้มีทักษะในเชิงธุรกิจ
และการลงทุนพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพของตนในอนาคต โดยมีผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วรวมกว่า 2,000 คน นักศึกษาที่ผ่าน
อบรมนี้ ไป ล้วนประสบความสำเร็จและเป็นกำลังของชาติ ในการดำเนินธุรกิจ
ตามความสนใจและความถนัดทั้งสิ้น
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2550:
New Entrepreneur Creation (NEC)
ธนาคารทหารไทย ร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุ ต สาหกรรม บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการใหม่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางการทำธุรกิจใหม่ๆ และศักยภาพเรื่องความรู้ทางธุรกิจ โดยจัด
อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” สำหรับบัณฑิตจบใหม่
ผู้ว่างงาน ทายาทธุรกิจ หรือผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเป็นผู้ประกอบการ
โดยในปี 2550 จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 80 คน
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่นี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคาร
ทหารไทยและภาคราชการ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับเศรษฐกิจไทยผ่าน
การดำเนินธุรกิจ SMEs
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นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุน
เพื่อการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนได้ตระหนักถึงความ
ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร
การมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ต รข้ า ราชการทหาร เป็ น สำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ
กิจกรรมที่ธนาคารดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง 45 ปี โดยธนาคาร อนาคต ที่ดีและมั่นคง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เหล่าทัพต่างๆ อาทิ สำนักปลัด ด้านการเงินการธนาคารของประเทศอีกด้วย
กระทรวงกลาโหม กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กองทั พ บก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณามอบให้แก่บุตร กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
ข้าราชการทหารที่ได้รับการคัดเลือกตามความเหมาะสม ซึ่งในปี การประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่ 26
ธนาคารทหารไทยและสำนั ก งานพั ฒ นาการกี ฬ าและ
2550 ธนาคารได้จัดสรรทุนการศึกษาทั้งหมด 2,750 ทุน ทุนละ
2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท ทั้งนี้ด้วย นั น ทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดการ
ธนาคารตระหนักยิ่งว่าศักภาพของเยาวชนอันเกิดจากการได้รับ ประกวดวงโยธวาทิตชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ที่สนามกีฬา
การศึกษา และเรียนรู้อย่างเต็มกำลังปัญญา โดยเฉพาะบุตร แห่ ง ชาติ ใ นเดื อ นมกราคม 2550 ซี่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง ที่ 26 โดยมี
ข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่ควรจะได้รับการ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ ยึ ด ถื อ มาตลอดนั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารจั ด แข่ ง ขั น
สนับสนุนด้านการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ย่อมสร้างให้ ครั้งแรกในปี 2524 คือการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
พวกเขาก้าวสู่อนาคตที่ดี และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ ทางด้ า นดนตรี สมาธิ ระเบี ย บวิ นั ย การทำงานร่ ว มกั น เป็ น
ทีม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในปีนี้ มี โรงเรียนต่างๆ ส่ง
ต่อไป
วงโยธวาทิตเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ธนาคารทหารไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับ และจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อม
ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น การธนาคาร อาทิ รางวัลทุนการศึกษากว่าสองล้านบาท รวมทั้งสิ้น 49 วง ซึ่งนับ
เศรษฐศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ พาณิ ช ยศาสตร์ การบั ญ ชี แ ละ ตั้งแต่ธนาคารได้จัดแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2524 มีวงโยธวาทิตที่เข้า
วิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและ ร่วมการแข่งขันของธนาคารไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยใน
ส่ ว นภู มิ ภ าค จำนวน 50 ทุ น รวมเป็ น เงิ น 290,000 บาท ระดับสากลเสมอมา
แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 จำนวน 40 ทุนๆละ 6,000 บาท สำหรับ
นิสิต นักศึกษาผู้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ทุน กิจกรรมด้านศาสนา สิ่งแวดล้อม และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 สาธารณประโยชน์
ทุ น มหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง 14 ทุ น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา ธนาคารทหารไทยเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน
ในปี 2550 นี้ ธนาคารทหารไทยได้เป็นเจ้าภาพถวายผ้า
นครินทร์ 2 ทุน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ทุน และมอบให้
แก่กองการคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุนๆ ละ พระกฐินพระราชทาน โดยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปจัด
5,000 บาท ทัง้ นี้ ธนาคารได้เริม่ ดำเนินการด้านนีม้ าตัง้ แต่ปี 2517 พิ ธี ท อดกฐิ น ณ วั ด มณี ช ลขั น ธ์ จ.ลพบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 10
มาเป็นเวลา 33 ปี แล้ว และยังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย พฤศจิกายน 2550 โดยมีผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ลูกค้า และ
มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของนิสิต ข้าราชการในพื้นที่ของจังหวัด รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้
ร่วมในพิธี

การให้การสนับสนุนทางการศึกษา
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ธนาคารทหารไทยร่วมสนับสนุน
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อร่วมสร้างและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ป่า อันจะส่งผลด้านการ
รักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธารและลดภาวะโลกร้อน ธนาคารได้เข้าร่วม
สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 ระยะที่ 2 (พ.ศ
2549-2551) ภายใต้ ก ารดู แ ลและบริ ห ารโครงการของมู ล นิ ธิ
สถาบันราชพฤกษ์ โดยเป็นความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ไทย
9 แห่ง ซึ่งเป็นการปลูกป่าอย่างยั่งยืนโดยได้ดำเนินการทั้งปลูก
และดูแลป่าที่ปลูกไว้ให้เติบโตและแข็งแรง รวมทั้งให้คงสภาพป่า
ที่สมบูรณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในระยะยาวจะยังประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชนในพื้นที่และสภาพป่าในพื้นที่ ใกล้เคียงไปพร้อมกัน ทั้งนี้
พื้ น ที่ ป ลู ก ป่ า ที่ ด ำเนิ น การโดยธนาคาร ตั้ ง อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ รวม 3,136ไร่
ธนาคารทหารไทยร่วมใจต้านภัยหนาว
ปี 2550 นี้ นับเป็นปีที่ 24 ที่ธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมโดยส่งเสริมให้พนักงาน ลูกค้า และประชาชนได้ร่วมกัน
บริจาคเงิน เพื่อซื้อผ้าห่มกันหนาวบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ทางภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ ในหมู่บ้านที่ห่างไกล
ความเจริ ญ และเผชิ ญ กั บ ความหนาวเย็ น เป็ น ประจำ โดยได้
จัดสรรผ้าห่มจากการบริจาคให้แก่ประชาชนผ่านเครือข่ายสาขา
ของธนาคารเช่นทุกปีที่ผ่านมา

บทบาทของธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ธนาคารทหารไทย จำกั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความ
สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคู่กับการ
ส่ ง เสริ ม การจั ด การด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้มุ่งเน้นการตอบสนองแนวนโยบาย
ของรัฐในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วย
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เพิ่ ม รายได้ ผ ลตอบแทนให้ แ ก่ กิ จ การ ตลอดจนเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ทำหน้าที่เป็นกลไกของรัฐในการ
บริหารกองทุนและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ
เป็นช่องทางของเงินสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรระหว่าง
ประเทศในรูปของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินช่วยเหลือให้
เปล่า ไปสู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ อาทิ
• การร่ ว มบริ ห ารกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน (Energy Conservation Fund) ภายใต้การดำเนินงาน
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการสินเชื่อเพื่อ
การประหยัดพลังงานแก่อุตสาหกรรมภาคการผลิต และภาค
บริการต่างๆ
• การร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารโลก กระทรวงการคลั ง และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในการบริหารโครงการลดและเลิกการใช้
สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ( The Ozone Project Trust
Fund) สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสารดับ
เพลิง อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ร้านซ่อมบำรุง
และเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ เป็นต้น
• การร่วมมือกับสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย
ในการบริ ห ารโครงการพั น ธมิ ต รความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งไทย-เดนมาร์ ก (Partnership Facility
Programme - PFP) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการความ
ช่ ว ยเหลื อ พิ เ ศษทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของกระทรวงการต่ า ง
ประเทศเดนมาร์ก ในการช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการ
รับการถ่ายทอดวิทยาการทันสมัยจากประเทศเดนมาร์ก โดยมี
วงเงินสนับสนุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
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คณะกรรมการธนาคาร
นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการธนาคาร
ประธานคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร
(ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2551)
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•

BA (Economics), Upsala College, New Jersey, U.S.A.
ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Executive Program for Leaders in Development, Harvard University, U.S.A
หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
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2548
- ปัจจุบัน
•
•
2547
- ปัจจุบัน
•
2547
- ปัจจุบัน
•
2546
- ปัจจุบัน
•
2546
- ปัจจุบัน
•
2543
- ปัจจุบัน
•
2543
- ปัจจุบัน
•
2538
- ปัจจุบัน
•
2525
- ปัจจุบัน
•
2514
- ปัจจุบัน
•
2544
- 2549
•
ก.พ. 2549 - ก.ย. 2549
				
•
ก.พ. 2549 - ก.ย. 2549
				
•
ก.พ. 2549 - ก.ย. 2549
•
2547
- ก.ย. 2549
•
2543
- 2548
				
•
2547
- 2548
•
2547
- 2547
•
2543
- 2547
•
2543
- 2547
•
2543
- 2547
•
2543
- 2547
•
2543
- 2547
•
2543
- 2547
				

ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนสอินเทลลิเจนซ์เอเจนซี่ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท คลังสินค้าทรัพย์สยาม จำกัด (อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
กรรมการ บริษัท แอดมิราลี่ประเทศไทย จำกัด	
กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด เรียล เอซเทท จำกัด
กรรมการ บริษัท เชอราตัน รอยัลออคิด จำกัด
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรการการป้องกัน
การทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ เอาท์ลุค จำกัด
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

นายจุลกร สิงหโกวินท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประธานกรรมการธนาคาร
(แต่งตั้งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551)
อายุ 57 ปี

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• Master of Laws, Tulane University, U.S.A.
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Ph.D. (Development Administration)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Leaders in Development :
Managing Political & Economic Reform,
Harvard University
• Advanced Management Program,
Oxford University
• Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
(แต่งตั้งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550)
อายุ 57 ปี
• Bsc (Economics), London School of Economics
and Political Science, University of London, U.K.
• MBA, Wharton School, University of Pennsylvania,
U.S.A.

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ก.พ. 2550 •
				
				
2535 - 2547 •
				

กรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์
เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน •
2550 - ปัจจุบัน •
				
2549 - ก.พ. 2551 •
				
2549 - 2550 •
				
2538 - 2550 •
				
2547 - 2549 •
•
2543 - 2549
				
2545 - 2547 •
2545 - 2547 •
2545 - 2546 •

รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร
กว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน)
อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

นายอมร อัศวานันท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการด้านประเมินผลงาน
(ลาออกวันที่ 28 ธันวาคม 2550)
อายุ 68 ปี

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• โรงเรียนนายร้อยทหารบก Sandhurst
ประเทศอังกฤษ
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• โรงเรียนเสนาธิการ ประเทศออสเตรเลีย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2546 - ปัจจุบัน •
				
2542 - ปัจจุบัน •
				
2540 - ปัจจุบัน •
				
2537 - ปัจจุบัน •
				
2540 - 2547 •
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กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยแม่ โจ้
กรรมการ
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด	
ประธานกรรมการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง
จำกัด (มหาชน)

กรรมการธนาคาร	
กรรมการบริหาร	
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านประเมินผลงาน
อายุ 59 ปี
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
• 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

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี	

มี.ค. 2549 - ปัจจุบัน •
				
2548 - ปัจจุบัน •
				
2546 - ปัจจุบัน •
				
				
2546 - ปัจจุบัน •
				
2546 - ปัจจุบัน •
				
2531 - ปัจจุบัน •
				
2546 - มี.ค. 2549 •
				
•
2540 - 2548
				
•
2527 - 2547
				

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท บีเอ็นเอช แมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและ
นีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ที.แอล. แอนด์ ซันส์ จำกัด

นายบดี จุณณานนท์

นายวิจิตร สุพินิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี

กรรมการธนาคาร	
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งวันที่ 28 มกราคม 2551)
อายุ 66 ปี

• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,
Wayne State University, U.S.A.
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เศรษฐศาสตร์การคลัง,
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2547 - ปัจจุบัน •
				
				
2531 - ปัจจุบัน •
				

กรรมการ
คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 12
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Southend College of Technology, U.K.
BA (Economics) (Honors), The University of Manchester, U.K.
MA (Economics), Yale University, U.S.A.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
• Director Accreditation Program และ
The Role of Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2550 - ปัจจุบนั • คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA)
				 มหาวิทยาลัยสยาม
2549 - ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บริษทั จีสตีล จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบนั • ทีป่ รึกษา สมาคมไทย - ลาว เพือ่ มิตรภาพ
2548 - ปัจจุบนั • กรรมการ มูลนิธกิ องทุนเพือ่ การพัฒนาตลาดทุน
2541 - ปัจจุบนั • กรรมการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
2536 - ปัจจุบนั • กรรมการ มูลนิธวิ ดั แก้วพิจติ ร ปราจีนบุรี
2533 - ปัจจุบนั • กรรมการ มูลนิธปิ ว๋ ย อึง้ ภากรณ์	
2549 - 2550 • ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ บริษทั บริหารสินทรัพย์
				 กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
2548 - 2550 • ประธานกรรมการ
				 มูลนิธติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - 2550 • ประธานกรรมการ
				 บริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2550 • ประธานกรรมการ
				 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
				 กระทรวงการคลัง
2546 - 2550 • ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - 2550 • ประธานกรรมการ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
				 (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2550 • ประธานกรรมการ บริษทั เซทเทรด ดอทคอม จำกัด
2546 - 2550 • ประธานกรรมการ บริษทั แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด
2546 - 2550 • กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
2546 - 2549 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
2546 - 2549 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
				 ขนาดกลางและขนาดย่อม
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นายคัมภีร์ แก้วเจริญ

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการธนาคาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(ลาออกวันที่ 18 มกราคม 2551)
อายุ 63 ปี

•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of Laws, Tulane University, U.S.A.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program, Audit Committee
Program และ Improving the Quality of Financial
Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน •
				
2548 - ปัจจุบัน •
2546 - ปัจจุบัน •
				
				
2546 - ปัจจุบัน •
				
				
2543 - ปัจจุบัน •
				
				
2547 - 2548 •
2543 - 2547 •
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กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
อัยการอาวุโส
ที่ปรึกษากฎหมายและประธานอนุกรรมการ
พิจารณากฎหมาย
สภาวิศวกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
อัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
(ลาออกวันที่ 28 ธันวาคม 2550)		
อายุ 59 ปี

• BA (Economics), Stephen F.Austin State University,
Texas, U.S.A.
• MA (Economics), University of Arkansas, U.S.A.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program และ
หลักสูตร Chairman 2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2546 - ปัจจุบัน •
2545 - ปัจจุบัน •
				
2545 - ปัจจุบัน •
				
2544 - ปัจจุบัน •
2542 - ปัจจุบัน •
				
2548 - 2549 •
				
2547 - 2549 •
				
2545 - 2549 •
				
2544 - 2548 •
2546 - 2549 •
2540 - 2548 •
				

ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ	
กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รองผู้อำนวยการ (นักบริหาร 10)
สำนักงบประมาณ

นางจันทรา บูรณฤกษ์

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
(ลาออกวันที่ 3 มีนาคม 2551)
อายุ 61 ปี
• BA (Honors) (International Relations),
University of California, Berkeley, U.S.A.
• MA (Diplomacy and Comparative Economics),
University of Kentucky, U.S.A.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการธนาคาร	
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(แต่งตั้ง 28 มกราคม 2551)
อายุ 60 ปี

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท (CUM LAUDE) คณะเศรษฐศาสตร์
Middle Tennessee State University, U.S.A.
• ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.
• Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน • คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน • เลขาธิการ
2546 - ปัจจุบัน • รองศาสตราจารย์
				 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 			 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2545 - ปัจจุบัน • คณะกรรมการ
			 สถาบันยุทธศาสตร์การค้า หอการค้าไทย
2518 - ปัจจุบัน • กรรมการ
				 บริษัท เอส.พี.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
 2542 - ปัจจุบัน • คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
			 ด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
2549 - ก.ย. 2550 • อธิบดี กรมการประกันภัย
				 กระทรวงพาณิชย์
2537 - ปัจจุบัน • อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท
			 โครงการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
2546 - 2549		 • อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก
				 กระทรวงพาณิชย์
			 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
2548 - 2548		 • กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545 - 2546		 • รักษาการผู้อำนวยการ
2550 - ก.พ. 2551 • กรรมการ องค์การคลังสินค้า
				 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
2549 - ก.พ. 2551 • กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาอาวุโส
2541 - 2549
			 สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
• คณะกรรมการ
2544 - 2549
			 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
			 และสังคมแห่งชาติ
2542 - 2546 • คณะกรรมการ ธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
2541 - 2546
			 สำนักงานประกันสังคม

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

35

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการธนาคาร
(ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2550)		
อายุ 61 ปี

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี	

ต.ค. 2550 - ก.พ. 2551 • รองนายกรัฐมนตรี
2548
- ต.ค. 2550 • ผู้บัญชาการทหารบก
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
2547
- 2548
• ผู้บัญชาการ
2545
- 2547
				 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
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กรรมการธนาคาร
(แต่งตั้งวันที่ 3 ธันวาคม 2550)
อายุ 58 ปี

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน • ผู้บัญชาการทหารบก
2548
- ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์
				 เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2546
- ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2549
- ต.ค. 2550 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
2548
- 2549 • แม่ทัพภาคที่ 1
2547
- 2548 • รองแม่ทัพภาคที่ 1
2546
- 2547 • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

