แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1)

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1. ขอมูลทั่วไป
2. ปจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. ขอพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสรางเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหวางกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
กรรมการและผูบริหารธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารของบริษัทในบริษัทยอย
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เอกสารแนบ 3 รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

1
4
15
28
61
69
73
85
133
135
136
172
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1: บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิจการธนาคารพาณิชยทุกประเภทตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการเงิน
ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ

ที่ต้งั สํานักงานใหญ

: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537000017

โทรศัพท

: 0-2299-1111

โทรสาร

: 0-2273-7806

TMB Phone Banking

: 1558

Website

: http://www.tmbbank.com

E-mail

: investor.rel@tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

: 41,903,301,555.05 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ทุนเรียกชําระแลว

: 41,372,424,540.55 บาท

หุนสามัญ

: 43,549,920,569 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.95 บาท

สวนที่ 1 หนา 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

1.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

การลงทุน ในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2555 โดยถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ที่ต้งั
สํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

จํานวนหุน
ทั้งหมดที่

การถือหุนของธนาคารทหารไทย
จํานวนหุนที่ถือ

ออกจําหนายแลว

อัตรา

จํานวนเงิน(บาท)

การถือหุน % สุทธิจากคาเผื่อการ
ลดราคาหลักทรัพย

บริษัทที่เปนการลงทุนเชิงกลยุทธและประกอบ
ธุรกิจดานการเงิน
1 บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุนสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

2,378,940,256.70

โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014
2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุนสามัญ

10,000,000

8,749,998

87.50

304,480,287.36

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

4 บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุนสามัญ

1,000

994

99.40

13,617.80

โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 0-2299-1278
5บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุนสามัญ

1,000

300

30.00

7,500.00

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

หนวยลงทุน

212,430,342 63,138,715.66

29.72

633,750,256.10

7 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900 ตอ 1291-2, โทรสาร 0-26791820
บริษัทอื่นๆ

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

หนวยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

95,367,000.00

8 บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุนสามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948.00

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุนสามัญ

1,000,000

175,000

17.50

257,250.00

ลําพูน

คาปลีก/สง

หุนสามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

เชียงใหม

ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

หุนสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

โทร. 053-331315-6,โทรสาร 053-331314,
053-331336
12 บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จํากัด

แพร

การผลิต

หุนสามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-5458-1876
13 บริษัท เมืองคาสง จํากัด

กรุงเทพฯ

การขนสง

หุนสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

โทร. 0-2636-1800 ตอ 1725 (สวนลูกคาสัมพันธ)
บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร
3 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด
โทร. 0-2299-1159, โทรสาร 0-2242-3138-9

โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 0-2230-6200
บริษัทที่ลงทุนเพื่อผลตอบแทน
6 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดอะ คอลัมน
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 0-2649-2107-8

โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
9 บริษัท รวมทุนชนบท จํากัด
โทร. 02-3183958, โทรสาร 02-7181851
10 บริษัท เอ็น ดี กรุป ฟดมิลล จํากัด
11 บริษัท วิงกรุป จํากัด

โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009
14 บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จํากัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143

สวนที่ 1 หนา 2
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1.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บุคคลอางอิงอื่น ๆ
 นายทะเบียนหุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2888


ผูสอบบัญชี
หรือ
หรือ

นางสาวรัตนา จาละ
นางนงลักษณ พุมนอย
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟช คอมเพล็กซ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2264- 0777

สวนที่ 1 หนา 3

เลขที่ 3734
เลขที่ 4172
เลขที่ 4951
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2.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสีย่ ง

2.1

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ป 2555 เศรษฐกิจไทยสามารถพลิกฟนจากอุทกภัยรุนแรงในชวงปลายป 2554 กลับสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
และแข็งแกรง โดยกลับมาขยายตัวรอยละ 6.4 เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 0.1ในปกอนหนา แรงขับเคลื่อนสําคัญมาจากการ
ขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ สืบเนื่องจากมาตรการ
ฟนฟูความเสียหายภายหลังน้ําทวมและความตองการสะสมในชวงที่ขาดแคลน ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ภาครัฐ ไดมีสวนสนับสนุนการฟนตัวอยางแข็งแกรงของการใชจายในประเทศ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพที่ขยายตัว
สูงกวานี้ หากไมไดรับแรงฉุดจากภาคสงออกที่ไดรับผลกระทบจากขอจํากัดของการผลิตในชวงครึ่งแรกของป และการ
ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอันเปนผลจากวิกฤติหนี้ยูโรโซนทวีความรุนแรงขึ้น ทําใหภาคสงออกขยายตัวแผวลงเหลือ
เพียงรอยละ 3.1 ในป 2555 สําหรับอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.0 ลดลงจากรอยละ 3.9 ในปที่แลวตามราคา
น้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเอื้อตอการดําเนิน
นโยบายการเงินผอนคลาย สงผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงสองครั้งจากรอยละ 3.25 ณ สิ้นป 2554 มาอยูที่ระดับ
รอยละ 2.75 ณ สิ้นป 2555 สําหรับคาเงินบาทเคลื่อนไหวตามการไหลเขาของเงินทุนซึ่งเปนผลจากมาตรการผอนคลาย
เชิงปริมาณ(Quantitative Easing) หรือ QE ของประเทศเศรษฐกิจหลักตางๆ และการปรับเปลี่ยนคาดการณของนักลงทุน
ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในแตละชวง โดยคาเงินบาทแข็งคาขึ้นในชวงไตรมาสแรกและออนคาลงในไตรมาสสอง
กอนที่จะแข็งคาตอเนื่องในชวงครึ่งปหลัง ทําใหทั้งป 2555 เฉลี่ยที่ 31.07 บาทตอดอลลารสหรัฐ ออนคาลงรอยละ 1.9
เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยป 2554
สําหรับในป 2556 เศรษฐกิจไทยมีโมเมนตัมเติบโตตอเนื่องโดยคาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 5.0 ดวยแรง
ขับเคลื่อนหลักจากปจจัยภายในทั้งการลงทุนและการบริโภคผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ยังคงดําเนินตอเนื่อง ไมวาจะ
เปนนโยบายรับจํานําขาว การปรับคาแรงขั้นต่ํา 300 บาททั่วประเทศตั้งแต 1 มกราคม 2556 การสงมอบรถยนตที่คางจาก
ป 2555 และ การทยอยคืนเงินภาษีสรรพสามิตตามโครงการรถยนคคันแรก คาดจะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนมี
แนวโนมเติบโตในเกณฑดีตอเนื่อง แมเปนอัตราที่ชะลอลงจากปกอนหนา การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง
ตามการลงทุนจากตางประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐจะมีบทบาทผลักดันการเติบโตมากขึ้น
ในปนี้ ตามแผนการลงทุนบริหารจัดการน้ําตามพ.ร.ก.กูเงินวงเงิน 3.5 แสนลานบาท ที่คาดวาจะเรงเบิกจายไดประมาณ 6
หมื่นลานบาท รวมทั้งแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานระยะยาวตามพ.ร.บ.กูเงิน 2 ลานลานบาท ที่คาดวาจะเริ่มลงทุนได
บางในชวงครึ่งหลังของป ขณะที่ภาคสงออกมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น โดยคาดวามูลคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐจะ
ขยายตัวไดตอเนื่องที่รอยละ 7.5 จากการที่ภาคการผลิตกลับสูการผลิตระดับปกติ และเศรษฐกิจคูคาหลักทั้งสหรัฐฯ และจีน
มีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการเติบโตอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคูคาในภูมิภาค สําหรับแรงกดดันดาน
เงินเฟอยังอยูในระดับที่ไมสูง โดยคาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.2 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปที่แลว ตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังมีแนวโนมทรงตัวสอดคลองกับฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไมไดเปนอัตราเรง ทําใหประเมิน
วาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีแนวโนมทรงตัวอยูที่รอยละ 2.75 จนถึงสิ้นป 2556 ขณะที่คาเงินบาทยังคงเปนไปในทิศทาง
แข็งคาตามแรงกดดันจากเคลื่อนยายเงินทุนเขาสูภูมิภาคอยางตอเนื่องและการขยายตัวในเกณฑดีของเศรษฐกิจไทย โดยคาด
วาจะเคลื่อนไหวอยูที่ 29.5-30.5 บาทตอดอลลารสหรัฐ

สวนที่ 1 หนา 4
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อยางไรก็ตาม บนเสนทางการเติบโต เศรษฐกิจไทยยังมีปจจัยเสี่ยงที่ฉุดรั้งการขยายตัว ไดแก 1) การดําเนิน
มาตรการ QE ของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ และ ญี่ปุน ทําใหสภาพคลองสวนเกินของระบบการเงิน
โลกอยูในระดับสูง และกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนเขาสูภูมิภาคอยางตอเนื่อง โดยจะสรางความผันผวนและแรงกดดัน
ตอการแข็งคาของเงินบาทซึ่งอาจเรงตัวมากกวาคาดการณ และกระทบตอการฟนตัวของภาคสงออก 2) การฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกยังมีความไมแนนอนสูง โดยยังมีความเสี่ยงจากความยืดเยื้อในการแกปญหาหนี้สาธารณะของกลุมยูโรโซน
และความไมแนนอนดานนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งสงผลผระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและภาคสงออก
3) ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นเร็วกวาปจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะภายใตแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่มีความชัดเจนมากขึ้น จะสรางแรงกดดันตอเงินเฟอ และอาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินดูแลเศรษฐกิจ
4) ความลาชาในการลงทุนในโครงการสําคัญของภาครัฐ ทั้งการบริหารจัดการน้ําและโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ระยะยาวจะสงผลกระทบทําใหการลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวต่ํากวาคาดการณ 5) การปรับคาแรงขั้นต่ําทั่วประเทศ
ทําใหตนทุนคาแรงสูงขึ้นและอาจนําไปสูการลดกําลังการผลิตลงหรือปดกิจการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม SMEs ที่ยังมี
ขอจํากัดในการปรับตัว ซึ่งสงผลลบตอขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
2.2

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคาร และการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ ย งของการไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ที่ สํ า คั ญ ของธนาคารเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ข อง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑของ
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง กํ า หนดพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ประกาศและหนั ง สื อ เวี ย นที่ อ อกโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
ในป 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคารที่สําคัญในสวนของเกณฑ พ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหธนาคารมีความเขมงวดในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT และมีความพรอมในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้ยังมีการ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence, CDD)
กําหนดใหสถาบันการเงินตรวจสอบขอมูลลูกคาและหลักฐานการแสดงตน และกําหนดหลักการในการทํา CDD ลูกคาปกติ
และลูกคาจร รวมถึงการจัดเก็บขอมูลผูทําธุรกรรมการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็คทรอนิกสเมื่อมีมูลคาตามที่กําหนด
ในสวนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ประกาศเพิ่มในป 2555 มีการกําหนดคุณสมบัติผูแนะนําการ
ลงทุนที่ติดตอชักชวนใหคําแนะนําหรือวางแผนการลงทุนในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งสามารถสอบเพื่อขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตแตละประเภท เชน ตราสารหนี้ กองทุน สัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน สําหรับการออกและเสนอขาย
ตราสารตองมีการจัดทํา “สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)” เพื่อเปดเผยขอมูลสาระสําคัญของตราสาร ลักษณะ
พิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร ทั้งนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพยและผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองแจก Fact Sheet ใน
รูปเอกสารสิ่งพิมพหรือแผนบันทึกขอมูลไปพรอมกับการแจกใบจองซื้อหลักทรัพยดวย
สํานักงาน ก.ล.ต.ไดออกเกณฑ ใหผูคาและผูจัดจําหนายหลักทรั พยตองดําเนินการให ผูลงทุนรายยอยจัดทํ า
Suitability test ตั้งแต 1 ก.ค 55 เปนตนไป โดย Suitability test ดังกลาวมีอายุ 2 ป เพื่อใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถ
เสนอขายหลักทรัพยไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคา
สวนที่ 1 หนา 5
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ธปท.ยังไดออกเกณฑการผอนคลายหลักเกณฑการลงทุนในตราสารในตางประเทศและอนุพันธโดยเพิ่มประเภท
ตราสารสกุลเงินตราตางประเทศ ที่ออกและจําหนาย ทั้งในตางประเทศและในประเทศ รวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินตรา
ตางประเทศ ที่ออกและจําหนาย ในประเทศ พรอมกับเพิ่มประเภทผูลงทุนที่เปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (บริษัทจดทะเบียน ฯ) ใหสามารถลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ภายในวงเงิน 50 ลานดอลลาร สรอ.
นอกจากนี้ ธปท.ออกแนวนโยบายการกํากับดูแลการขายผลิตภัณฑดานหลักทรั พยและดานประกันภัยผา น
ธนาคารพาณิชย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและประกันภัย
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคํานึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค ซึ่งกําหนดหลักเกณฑในเรื่องตาง ๆ เชน ตองแสดงความ
แตกตางใหชัดเจนระหวางผลิตภัณฑหนวยลงทุนหรือประกัน กับผลิตภัณฑเงินฝาก หรือตองแยกเคานเตอรในการขาย
หนวยลงทุน หรือประกัน ออกจากเคานเตอรฝากถอนเงินฝาก เปนตน
เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ กํากับการปฏิบัติงานไดจัดใหมี
เครื่องมือตางๆ เชน รายการกฎเกณฑที่ตองปฏิบัติ (Compliance Chart) รวมทั้งมีการใหคําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ และ
สรุปเวียนแจงกฎเกณฑที่เปลี่ยนแปลง (Compliance Update) จัดใหมีแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ การรายงานและการตรวจสอบธุรกรรมตองสงสัยรวมถึงมี การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance
Report) ตอผูบริหารและคณะกรรมการตางๆที่เกี่ยวของ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ(Operational
Risk Management Committee : ORC) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเปนตน นอกจากนี้ไดการจัด
อบรมในเรื่องตางๆสําหรับเจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงานและเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
2.3

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยง-เปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย เพื่อใหธนาคารสามารถสรางมูลคา
และผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน ธนาคารไดผนวกการบริหารความเสี่ยงเขากับการดําเนินธุรกรรม
ประจําวันและการวางแผนกลยุทธ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความสมดุลระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน ผานการกํากับ
ดูแลความเสี่ยงที่เขมงวดและการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุงเนนใหพนักงานใสใจตอความเสี่ยง พิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และใชกลยุทธในการปรับลดความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ธนาคารจัดใหมีโครงสรางการกํากับดูแลเที่เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันตอง
มั่นใจไดวาอํานาจในการรับความเสี่ยงไดถูกกระจายจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดยอย และ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม รวมทั้งตองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงดานตางๆ รวมถึงกฎเกณฑของ
ทางการและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสภาวการณ และไดกระจาย
อํานาจในการทบทวนและ กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงใหอํานาจในการอนุมัติกลยุทธ
การบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการดําเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเพดานความเสี่ยง
ตางๆ ใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สวนที่ 1 หนา 6

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร และไดกระจายอํานาจใน
การทบทวนและ กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงใหอํานาจในการอนุมัติกลยุทธการ
บริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการดําเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเพดานความเสี่ยงตางๆ
ใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย ในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ไดแก :
- คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง : ซึ่งสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกํากับดูแลใน
เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการดําเนินงานและประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ: มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน : สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยและและหนี้สินและการบริหารเงิน
ทั้งนี้สายงานธุรกิจจะเปนผูรับผิดชอบหลักในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของตนเองภายใตกรอบการดําเนินงานที่
กําหนด
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สายงานที่เกี่ยวของกั บการบริหารความเสี่ ยง อยูภายใตการดู แลของประธานเจาหนาที่บริหารดานบริห าร
ความเสี่ยง (ซึ่งเปนสมาชิกของคณะเจาหนาที่บริหารและรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร) มีหนาที่กํากับดูแล
สงเสริมใหมีการพัฒนาและนําการบริหารความเสี่ยงดานตางๆมาใชอยางสอดคลองกันทั่วทั้งองคกร การบริหารความเสี่ยง
ดานกลยุทธ จะรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร
2.3.1
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานกลยุทธที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ
และแผนธุ ร กิ จ การนํ า กลยุ ท ธ ไ ปปฏิ บั ติ แ ละการควบคุ ม เชิ ง กลยุ ทธ ที่ อ าจจะไม เ หมาะสมและ/หรื อ ไม ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสราง
องคกรที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” พรอมกับการดําเนินกลยุทธการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) และการมุง
เปนธนาคารเพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เปนเลิศ (Transactional Banking Excellence) เพื่อสรางฐานที่มั่นคงสําหรับการเติบโต
อยางยั่งยืน ธนาคารไดจัดทําแผนกลยุทธ 5 ปซึ่งกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมุงสูการเปนผูนําตลาดดานเงิน
ฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธนี้ใหทันสมัยตามสิ่งแวดลอมและตลาดในรายป
ผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการตกผลึกกลยุทธที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะบริหาร
ความเสี่ยงไดอ ยางเหมาะสมยิ่งขึ้น ธนาคารไดปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ
นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหารและหนวยงานทางธุรกิจตาง ๆ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ พรอมกับการเสนอแนวทางแกไขหากไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และไดเริ่มพัฒนา
ระบบเตือนความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk dashboard) เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความ
เสี่ยงดานกลยุทธ ตลอดจนการจัดทําการประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ในความเสี่ยงดานกลยุทธเปนรายป
โดยรวมแลวธนาคารมีความมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยเริ่ม
ตั้งแตกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดองคกรและอัตรากําลัง การดําเนินโครงการตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการติดตาม
และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามกลยุ ท ธ ห ลั ก ของธนาคาร และมี ก ารทบทวนปรั บ เปลี่ ย นให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณอยางสม่ําเสมอ
2.3.2
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอธนาคาร อันเปนผลมาจากผูกู และ/หรือ
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามพันธะทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว
ความเสี่ยงดานเครดิตสวนใหญเกิดจาก
ธุรกรรมการใหสินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เชน การค้ําประกันการกูยืมเงิน และตราสารอนุพันธ เปนตน
ธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อสรางผลตอบแทนใหเหมาะสมกับความเสี่ยง โดย
การควบคุมความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได และสรางความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจอยาง
ยั่งยืนโดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธขององคกร
ธนาคารให
ความสําคัญและมุงมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยางตอเนื่อง โดยมีการ
พัฒนาบุคลากร การกํากับดูแลดานการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการ
พัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
(Credit Assessment & Origination) รวมถึงเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เชน risk rating model, Application Scorecard และ
Behavior Scorecard จัดทําและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และ แนวทางในการวัด และ บริหารความเสี่ยงดานเครดิต
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นอกจากนี้ธนาคารยังคงมุงมั่นในการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่แข็งแกรงภายในธนาคาร ผานการ
รูจักและเขาใจลูกคาของธนาคารอยางรอบดาน พนักงานของธนาคารผานการอบรมอยางเขมขน เปนไปตามหลักการปองกัน
3 ลําดับในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่งชวยในการลดความ
เสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร ดังนี้: ผูบริหารในสายงานธุรกิจเปนผูรับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสายงาน
( 1st line of defense)
 สายงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ( 2nd line of defense) รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
the 1st line of defense ทั้งนี้หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีความเปนอิสระจากผูบริหารและพนักงานที่ใหสินเชื่อ
 สายงานตรวจสอบ เปน the 3rd line of defense มีหนาที่ใหความเห็นอยางเปนอิสระตอการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ปจจัยเสีย่ งดานสินเชื่อ
 คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารยังคงใหความสําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพยอยางตอเนือ่ ง หนี้ดอยคุณภาพ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามขอตกลง ซึ่งอาจสงผลตอดอกเบี้ยรับของธนาคาร ในบางกรณีเมื่อไมสามารถชําระเงินตน
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอรตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้และหรือคูสัญญาอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งในระดับรายลูกคาและระดับ portfolio ในสวนของหลักการปองกัน 3 ลําดับในการบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management ): เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคา ( Relationship Managers)
ติดตามดูแลลูกคาธุรกิจรายใหญเปนรายลูกคาและฝายขอมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจดานสินเชื่อ
สนับสนุนขอมูลในระดับ portfolio ในสวนของสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีการติดตามดูแลลูกคาในรูปแบบ Portfolio
Management ธนาคารใหความสําคัญตอหนี้ที่มีปญหา โดยกําหนดใหมีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ดอย
คุณภาพบอยครั้งยิ่งขึ้น จัดใหมีระบบ Early Warning system เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเปนหนี้ที่มีคุณภาพดีแตอาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบจากปจจัยตางๆซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพหนี้
ธนาคารมีทีมงานปรับปรุงโครงสรางหนี้ และ
คณะกรรมการแกไขหนี้ดอยคุณภาพซึ่งจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารตั้งสํารองเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญอยางเพียงพอสําหรับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ยังไดตั้งสํารองสวนเกินเพื่อรองรับสวนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดี ( loss incurred but not
yet recognized) โดยคํานวณจากความนาจะเปนที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดชําระหนี้ (probability of default) ของลูกหนี้ในแตละ
ระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมือ่ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (exposure at default) ตามประเภทของสินเชื่อและความเสียหายเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (loss given default) ตามประเภทหลักประกัน
 การเสื่อมคาของมูลคาหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อสวนใหญของธนาคารเปนอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่น
ซึ่งมูลคาของ
หลักประกันดังกลาวอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอยางเชน การตกต่ําของภาคอสังหาริมทรัพย
อาจสงผลใหยอดหนี้เงินตนสวนที่ค้ําประกันโดยอสังหาริมทรัพยนั้นมีมูลคาเกินกวาอัตราสวนสินเชื่อตอหลักประกันที่
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อนุมัติไวเดิม
อีกทั้งการลดลงของมูลคาหลักประกันอาจมีผลทําใหธนาคารตองตั้งสํารองเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ธนาคารบริหารการเสื่อมคาของมูลคาหลักประกันโดยจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรฐานใน
การประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยความถี่ในการประเมินราคา
หลักประกันขึ้นกับระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
 การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ธนาคารบริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแตละภาคธุรกิจ ประเทศคูสัญญา และลูกหนี้รายใหญ โดย
ธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับไดทั้งในรายภาคธุรกิจ ในแตละประเทศคูสัญญา และรายกลุมลูกคา
เพื่อบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหมีการกระจายตัวอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงดานสินเชื่อสําหรับลูกหนี้รายใหญรวมผูเกี่ยวของ ตามระดับความเสี่ยงไวดวย
ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเปนปจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของ
ธนาคาร
2.3.3
ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสียหายตอรายไดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยง
ดานตลาด ซึ่งปจจัยหลักประกอบดวย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา
ตราสารทุน
ในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดในดานตางๆ เพื่อใชเปน
มาตรฐานและแนวทางสําหรับการบริหารความเสี่ยงดานตลาด หนวยงานธุรกิจมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ด า นตลาดจะดํ า เนิ น การภายใต ม าตรฐานที่ ไ ด กํ า หนดในนโยบายดั ง กล า ว ในขณะที่ บ ริ ห ารความเสี่ ย งด า นตลาดเป น
หนวยงานอิสระทําหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงดานตลาด โดยตั้งเพดานความเสี่ยงภายใตกรอบความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุด
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุปความเสี่ยงดานตลาดที่สําคัญมีดังนี้
2.3.3.1 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายตอรายได และ/หรือ
มูลคาสวนของผูถือหุนของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้ง
ในงบดุลและนอกงบดุล ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา และ/หรือ บัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายดังกลาวอาจมีสาเหตุ
จากมูลคาที่ลดลงเนื่องจากการแปลงมูลคาเงินตราตางประเทศของฐานะที่ถืออยู รวมทั้งการขาดทุนจากธุรกรรมการคา
เงินตราตางประเทศ หรือ การแปลงมูลคาจากเงินสกุลหนึ่งเปนเงินอีกสกุลหนึ่ง
ธุรกิจตลาดเงินเปนผูรับผิดชอบในการบริหารฐานะเงินตราตางประเทศในบัญชีเพื่อการคาของธนาคาร
บริหารความเสี่ยงดานตลาดเปนผูกําหนดกรอบงานในการวัดความเสี่ยง ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงอันเกิด
จากผลกระทบดานลบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมิใหเกินกวาที่ควรจะเปน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอเพื่อการคาที่เกี่ยวกับสกุลเงินตางประเทศ ของธนาคาร โดยมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงดังนี้
1. Delta Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาใชสิทธิ ตอราคาของสินทรัพยอางอิง ในกรณีที่
เปนฐานะอนุพันธประเภท options
2. Gamma Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ delta ตอราคาของสินทรัพยอางอิง
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3. Vega Limit - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของหลักทรัพยในพอรตโฟลิโอ กับคาความผันผวน
ของสินทรัพยอางอิง
4. เพดานความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Limit) – หมายถึง มูลคาขั้นตน (มูลคารวมของ
ฐานะซื้อและขายของแตละสกุล) และมูลคาสุทธิ (สวนตางสุทธิของฐานะซื้อและขาย) สําหรับฐานะอัตราแลกเปลี่ยนที่ถือ
ครองในแตละสกุล
ธุรกิจตลาดเงินเปนผูรับผิดชอบในการทําธุรกรรมดานการคาและบริหารจัดการพอรตโฟลิโอภายใตเพดาน
ความเสี่ยงที่กําหนดนี้ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมี
หนาที่ทบทวนวิธีปฏิบัติกลยุทธและผลการดําเนินงาน โดยบริหารความเสี่ยงดานตลาดมีหนาที่ในการติดตามดูแลความเสี่ยง
ใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว
2.3.3.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดและมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคาร การ
บริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยไดดําเนินการตามกรอบนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง
ธนาคารมีการกําหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในดานตาง ๆ เชน ขอบเขตความเสี่ยงของรายได และ
ขอบเขตความเสี่ ย งของมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ โดยคณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ได รั บ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการธนาคารใหเปนผูควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใหอยูภายในโครงสรางและขอบเขต
เพดานความเสี่ยงที่กําหนด
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน หรือการกําหนดระดับความแตกตาง (Mismatch) ของ
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสม โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจากศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจของธนาคาร
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ จํานวน 17,065 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,829
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากป 2554 โดยรายไดดอกเบี้ยสุทธิ คิดเปนรอยละ 69 ของรายไดจากการดําเนินงานของ
ธนาคาร เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งอยูที่รอยละ 68 ทั้งนี้ เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีสวนใหญของ
ธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตามอัตราตลาดคิดเปนรอยละ 65 ของ
เงินใหสินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 69
2.3.4
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
เนื่ อ งจากธนาคารไม ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย เ ป น เงิ น สดได ทั น หรื อ ไม ส ามารถจั ด หาเงิ น ทุ น ได เ พี ย งพอสํ า หรั บ การ
ดําเนินงาน จนทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset & Liability
Management Committee-ALCO) มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารมีสภาพคลองเพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได และสามารถดํารงระดับสภาพคลองสูงกวาขั้นต่ําตามเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งตองอยูภายในกรอบความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกําหนดใหมีการทบทวนนโยบาย แผนและกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติเปนประจํา หรืออาจมีการทบทวนเปนกรณีพิเศษหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารสภาพคลองตามนโยบายหรือแผนงานดังกลาว
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เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายหลั ก ของธนาคาร โครงสร า งขององค ก ร กฎเกณฑ ข องทางการและสภาวะตลาดที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร แตละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงดานสภาพ
คลองแยกจากกัน
บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เปนผูรับผิดชอบในการบริหารสภาพคลองในระดับภาพรวม
โดยมีธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets) เปนผูรับผิดชอบในการบริหารสภาพคลองรายวัน นอกจากนี้บริหารเงินยังทําหนาที่
วัดความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรายงานการบริหารสภาพคลองตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน สวนบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk Management) ทําหนาที่ ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารฯ
มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองซึ่งมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจําเปนเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณ
ในการบริหารสภาพคลอง ธนาคารฯมีการติดตามดูแลแหลงเงินทุนและความสามารถในการเขาถึงตลาด
ทุนอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหความสําคัญในการถือครองสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็ว หรือ
สามารถใชเปนหลักประกันในการระดมเงินทุนได
เมื่อพิจารณาแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว คิดเปนรอยละ 82.0, 10.9, 1.2 และ 6.0 ตามลําดับ โดยสวน
ใหญแหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารมาจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ซึ่งธนาคารยังคงมีกลยุทธในการจัดหาเงินทุนจากเงิน
ฝากอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางฐานะทางการเงินใหแข็งแกรงและมีผลประกอบการที่นาพอใจอันจะชวยเสริมสรางความ
มั่นใจใหแกลูกคาและผูฝากเงิน อยางไรก็ตาม ธนาคารยังใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยรักษา
ระดับสินทรัพยสภาพคลอง และติดตามระดับความเสี่ยงเปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน รวมทั้งกําหนดขอบเขต
สําหรับ ตัวบงชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการดําเนินการตาง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได พรอมกันนี้ไดมีการจัดทําแผนการบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินการหากมี
สัญญาณบงชี้วาอาจเกิดภาวะวิกฤติดา นสภาพคลอง (Early Warning Indicator)
2.3.5
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อัน
เนื่ อ งมาจากความไมเ พีย งพอหรือ ความบกพรอ งของกระบวนการภายใน บุ คลากร ระบบงานของธนาคาร หรื อ จาก
เหตุการณภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และดาน
ชื่อเสียง (Reputational Risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะชวยใหกระบวนการทางธุรกิจ
ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและชวยลดตนทุนดานปฏิบัติการ ธนาคารใชวิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใชรายได
จากการดําเนินงานเปนคา ตัวแทนในการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ
การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารของธนาคารดํ า เนิ น การโดยผ า นโครงสร า งการกํ า กั บ ดู แ ลซึ่ ง มี
คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร คณะกรรมการธนาคารไดมอบ
อํานาจใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Committee) ซึ่งมีประธาน
เจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของธนาคารและบริษัทในเครือ และดําเนินการใหมั่นใจวาการจัดการกับความเสี่ยงไดรับการดําเนินการโดยผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวน
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ธนาคารไดจัดตั้งบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกร (Corporate Operational Risk Management) ซึ่ง
รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในภาพรวมโดยมี
หนวยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานตางๆ เชน ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําที่ไมไดรับอนุมัติ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณวิกฤต ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง ธนาคารไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Unit
Operational Risk Manager: UORM) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกรเปนผูชวยสนับสนุน
การทํางานของ UORM
หนวยงานตรวจสอบทําหนาที่เปน “แนวปองกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบ
โดยอิสระเพื่อใหมั่นใจวามาตรการควบคุมภายในซึ่งดําเนินการโดยแนวปองกันชั้นที่หนึ่งและสอง ไดรับการออกแบบอยาง
ดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ ตรวจสอบจะให
คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารไดพั ฒ นากรอบการบริห ารความเสี่ ย งดา นปฏิ บัติ การ โดยกํ าหนดใหมี ก ารระบุ ความเสี่ย งด า น
ปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะหและควบคุมอยางเปนระบบ กรอบการดําเนินงานดังกลาว
ครอบคลุมหลักการ โครงสรางการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ยงดวยหลักการปองกัน 3 ลําดับ (3 lines of defense risk governance model)
และสอดคลองกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ธนาคารไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกลาวจากขอมูลในอดีตของธนาคาร ความแข็งแกรงทาง
การเงิน และสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นสูงเกิน
ระดับที่ยอมรับไดนั้น ธนาคารจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได
อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทํานโยบายมาตรฐานขั้นต่ําและแนวทางปฏิบัติตางๆเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญ ตามหลักเกณฑ
Basel New Capital Accord (Basel II) เชน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: R&CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณความเสี่ยง
(Incident Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุและประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมที่สําคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ธนาคารยังไดกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
ระดับองคกรและระดับธุรกิจเพื่อเปนสัญญาณเตือนลวงหนาใหกับผูบริหารเพื่อดําเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
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ดานปฏิบัติการในเชิงรุก การบริหารเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนเครื่องมือที่ชวยในการตรวจหา แกไข และ
วิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเก็บขอมูลความเสียหาย นอกจากนี้ยังชวยใหผูบริหารเขาใจและตระหนัก
ถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและจุดออนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวม
ของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการขางตน ธนาคารยังไดออกเครื่องมือสนับสนุน
เพื่อใหเกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการใหม
(Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking)
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช บ ริ ก ารจากผู ใ ห บ ริ ก ารภายนอก / การให บ ริ ก ารด า นสนั บ สนุ น แก บุ ค คลอื่ น
(Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและแผนฉุกเฉินดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารไดกําหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหมและทบทวนผลิตภัณฑและบริการ
(Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่ธนาคารเสนอมีการระบุและ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะ
สนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวใหดําเนินการภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได
ธนาคารไดนําระบบการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System) มาใช
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการติดตามและการบริหารจัดการขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธีการอื่น
(Non-audit Item) ไดรับการปรับปรุงแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารไดกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก / การใหบริการ
ดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) เพื่อกําหนดหลักการและมาตรฐานในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผล
ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP / DRP) ซึ่งกําหนดแนวทาง
ใหกับทุกหนวยงานในการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หนวยงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจภายใตบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกรทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
ดังกลาว รวมทั้งประเมินระดับความพรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและแผนฉุกเฉิน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น บริษัทลูกไดนํา
กรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ นโยบาย และมาตรฐานขั้นต่ําของธนาคารไปปรับใช มีการกําหนดโครงสราง
หนวยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ และไดมีการจัดทําแผนงานเพื่อนํา
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ ไดแก การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง การจัดเก็บขอมูล
ความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ และการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องไปใชตอไป
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ประวัติความเปนมา
ธนาคารทหารไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีสํานักงานตั้งอยู ณ อาคาร 2 ถนนราชดําเนิน และมี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และนายโชติ คุณะเกษม เปนผูจัดการคนแรกของธนาคาร โดยมี
พนักงานเริ่มแรกทั้งสิ้นจํานวน 26 คน และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 10 ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท โดยผูถือหุนสวนใหญเปนขาราชการทหารทั้งในและนอกประจําการ ในป 2525 เปนปที่มีความสําคัญกับธนาคาร
มาก กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานตราตั้งใหธนาคาร
ทหารไทย จํากัด เปนธนาคารพาณิชยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและไดมีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจํานวน 10 ลานบาท
เปนจํานวน 100 ลานบาท เพื่อเปนการขยายชองทางการระดมทุน ธนาคารไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 41,903,301,555 บาท และมีทุนชําระแลว
จํานวน 41,372,424,540 บาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน 43,549,920,569 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.95 บาท
ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการรวม
กิจการกันเปนธนาคารทหารไทย โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2547 เปนตนมา ซึ่งการรวมกิจการดังกลาว
สงผลใหธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจรูปแบบธนาคารครบวงจร หรือ Universal Banking ไดเปนอยางดี รวมทั้งมีเครือขาย
ธุรกิจในเครือที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวมประมาณ 673 พันลานบาท
ในเดือนธันวาคม ป 2550 ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 ลานบาท โดยกลุมไอเอ็นจี ซึ่ง
เปนสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงจากประเทศเนเธอรแลนด เขามาเปนพันธมิตรรายใหม ภายหลังการเพิ่มทุน สัดสวนการถือหุน
ของกระทรวงการคลังในธนาคารอยูที่รอยละ 26.1 และกลุมไอเอ็นจี ถือหุนในธนาคารรอยละ 25.2 และถือหุน NVDR ที่มี
หลักทรัพยของธนาคารเปนหลักทรัพยอางอิงและ/หรือหุนสามัญของธนาคาร รอยละ 4.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของธนาคาร
ปจจุบัน ธนาคารทหารไทยเปนหนึ่งในธนาคารชั้นนําซึ่งมีสวนแบงตลาดในดานสินทรัพย เงินฝาก และ สินเชื่อ
ใหญเปนลําดับที่ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 712.0 พันลานบาท เงินฝาก 496.4 พันลานบาท
และสินเชื่อ 427.9 พันลานบาท (งบเฉพาะธนาคาร)
3.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของธนาคารทหารไทย ในชวง 5 ปที่ผานมา มีดงั นี้
ป 2550  ธนาคารและบริษัทยอยไดยกระดับนโยบายกันสํารองใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) และแผนการดําเนินงานของธนาคารในการลดและเรงจําหนาย
สิ นเชื่ อด อยคุ ณภาพ โดยมี การตั้ งสํ ารองหนี้ สู ญ หนี้ สงสั ยจะสู ญ และขาดทุ นจากการปรั บ
โครงสรางหนี้จํานวน 30,982 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 138.1 สงผลใหอัตราสวนสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับประมาณรอยละ 70 ในป
2550
 ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 250,000,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
สวนที่ 1 หนาที่ 15
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ทุนจํานวน 25,000,000,000 หุน โดยเสนอขายใหแก ING Bank N.V. จํานวน 10,970,893,359 หุน
และใหแก บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด อันเนื่องมาจากการเขาซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่
เกิดจากหลักทรัพยอางอิงในจํานวนที่เทากันของ ING Support Holdings B.V. จํานวน
2,141,728,186 หุน ในราคาเสนอขาย 1.60 บาทตอหุน และเสนอขายแกกลุมบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
ในประเทศซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของธนาคารจํานวน 11,887,378,455 หุนในราคา 1.40 บาทตอหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวได
เสนอขายให แก สถาบันการเงิ นหรื อกองทุน ในราคา 1.40 บาทต อหุ น ซึ่ งธนาคารได ประสบ
ความสําเร็จในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2550 สงผลใหธนาคารมี
เงินกองทุนตามกฎหมาย รอยละ 14.4 ของสินทรัพยเสี่ยงเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ธนาคารทหารไทย ภายหลังจากการเขารวมของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม ตลอดจนคณะกรรมการ
ธนาคารและผูบริหารระดับสูงชุดใหม ไดรวมกันพินิจและวิเคราะหสถานการณของธนาคารภายใต
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ในชวงระยะเวลา 3-5 ปขางหนา ธนาคารจึงไดกําหนด
วิสัยทัศนในอันที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” และดําเนินการภายใต
แนวทาง “การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง - Customer Centricity the TMB WAY” พรอมกับการจัด
ลูกคาออกเปนกลุม (Segmentation) ที่ชัดเจน เพื่อมุงสรางคุณคาและความพึงพอใจสูงสุดใหเกิด
ขึ้นกับลูกคาแตละกลุม ธนาคารไดจัดแบงกลุมลูกคาเปน 7 กลุมหลักตามระดับรายได ดังตอไปนี้
กลุมลูกคา
ระดับรายได
1. ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Wholesale)
1.1. ลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ (Multi-Corporate)
> 5,000 ลานบาทตอป
1.2. ลูกคาบรรษัทธุรกิจ (Corporate)
500 - 5,000 ลานบาทตอป
2. ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
2.1. ลูกคาธุรกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)
50 - 500 ลานบาทตอป
2.2. ลูกคาธุรกิจขนาดยอม (Small Enterprise)
< 50 ลานบาทตอป
3. ลูกคารายยอย (Retail)
3.1. ลูกคาบุคคลพิเศษ (Affluent)
> 100,000 บาทตอเดือน
3.2. ลูกคาบุคคลระดับกลาง (Mid-Income)
30,000-100,000 บาทตอเดือน
< 30,000 บาทตอเดือน
3.3. ลูกคาบุคคลทั่วไป (Mass)
ธนาคารไดเขาทําสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนนายหนาและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต
(Bancassurance Product Distribution Agreement) กับบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (“ING
Life”)โดยธนาคารจะเปนนายหนาและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและสุขภาพของ ING
Life ผานสาขาของธนาคาร โดยเริ่มการขายผานสาขาของธนาคารตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
เปนตนไป นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
(“ING Funds”)ไดรวมลงนามในสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (Distribution Agent Agreement) ใหกับกองทุนและผลิตภัณฑกองทุนของ ING Funds โดย
เริ่มเปดดําเนินการผานสาขาธนาคารไดตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เปนตนไป และธนาคารยังคง
สวนที่ 1 หนาที่ 16
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เปนชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของธนาคารและเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศ
ธนาคารไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรใหเปนองคกรที่มีลูกคาเปนศูนยกลางซึ่งจะเปดโอกาส
ใหพนักงานแตละคน และหนวยงานทุกหนวย เห็นลูกคาอยางชัดเจน และมีความรับผิดชอบเต็มที่
เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคา ทั้งนี้ โครงสรางองคกรใหมจะมีสวนชวยลดความซ้ําซอนใน
ภารกิจของหนวยงาน และนําไปสูการสรางความประสานสอดคลองในการดําเนินงานระหวางสาย
งานธุรกิจและสายงานสนับสนุน และการผลักดันธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ธนาคารไดซื้อคืนตราสารหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond Tier 1) ที่ออกใน
ตางประเทศในป 2549 จํานวน 152 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีการออกตราสารหนี้กึ่งทุนในประเทศ
(TMB-IT1) จํานวน 4,000 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกัน ซึ่งธุรกรรมทั้งสองนี้ เปนโอกาสในการทํา
กําไรในเชิง arbitrage ทําใหธนาคารสามารถบันทึกกําไรพิเศษเปนจํานวน 3,175 ลานบาท และเพิ่ม
ความแข็งแกรงใหกับฐานเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไดนํากําไรพิเศษทั้งหมดนี้ไปใชตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารไดวางกลยุทธ โดยการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เปนกลยุทธหลัก
ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการสรางความแตกตางจากธนาคารอื่นๆโดยใหบริการในสิ่งที่ลูกคา
ตองการ ธนาคารจึงใชกลยุทธการใหบริการและการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Service & Operational
Excellence) และ กลยุทธการมีผลิตภัณฑทางการเงินที่มีมูลคาเพิ่มแกลูกคา (Value-Added Financial
Services) เพื่อเสริมใหกลยุทธหลักมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ปรับปรุงบัญชีในสวนผูถือหุนดวยการลดราคาพารจาก 10 บาทตอหุน เปน 0.95 บาท ตอหุน
และลางขาดทุนสะสม การปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตอการดํารงฐานะเงินกองทุนตาม
เกณฑฯ จํานวนหุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและอํานาจการควบคุมของผูถือหุน และทําใหมี
ความคลองตัวในการบริหารงานธนาคาร
สืบเนื่องจากการปรับปรุงบัญชี ทีเอ็มบีเริ่มกลับมาจายเงินปนผลไดอีกครั้งในรอบ 14 ป ที่จํานวน
1.5 สตางคตอหุน
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2010 ธนาคารไดมีการจําหนายหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 8.4 พันลานบาท
ใหกับริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ซึ่งทําใหอัตราหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก 12.1%
เปน 10.2% ในเดือนเมษายน 2553 จากการจําหนายหนี้สงสัยจะสูญครั้งนี้ทําใหตัวเลข ณ เดือน
ธันวาคม 2553 อยุที่ 7.7% ลดลง 4.2% จากปที่แลว ปจจัยสนับสนุนอื่นๆ ไดแก การระงับการปลอย
สินเชื่อ (exit) จํานวน 5.8 พันลานบาทและจากการตัดหนี้สูญจํานวน 4.3 พันลานบาท
ทีเอ็มบีนําเสนอภาพลักษณองคกรใหม “Make THE Difference” เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะ
นําเสนอผลิตภัณฑและการบริการที่แตกตางเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
สงผลใหในป 2554 ระดับความสนใจที่จะใชแบรนด (Brand Consideration) ขึ้นเปน 74%
และการปฏิเสธแบรนด (Brand Rejection) ลดลงครึ่งหนึ่งเปน 2%
ทีเอ็มบีไดออกผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมซึ่งตอบโจทยกับความตองการของลูกคาอยาง
ตอเนื่อง เชนผลิตภัณฑเงินฝากไมประจํา “No Fixed” และสินเชื่อบัตรเครดิต “So Good” ซึ่ง
สวนที่ 1 หนาที่ 17
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“No Fixed” ไดฉีกกฎเกณฑเดิมๆของผลิตภัณฑเงินฝากโดยใหดอกเบีย้ สูงพรอมกับการไม
กําหนดระยะเวลาฝาก ขณะที่ “So Good” ใหทางเลือกในการผอนสินคา 3 เดือนโดยไมคิด
ดอกเบี้ยสําหรับ สําหรับสินคาทุกอยางในทุกราน


ทีเอ็มบีไดทําการปรับปรุงชองทางการติดตอกับธนาคาร โดยไดเปดสาขาใหมเพิ่ม 13 สาขา
ยาย 15 สาขาไปในที่ที่สะดวกมากขึ้น และปรับปรุงสถานที่ 48 สาขา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทําใหตัวเลขความพึงพอใจในความสะดวกสบายของชองทางการติดตอกับธนาคาร
เพิ่มขึ้น 6 เทาจากเดือนธันวาคม 2553



แนวโนมเสถียรภาพทางการเงินของทีเอ็มบีไดรับการเลื่อนขัน้ โดย S&P จากเสถียรภาพเปน
กลางเปนเสถียรภาพในเชิงบวกสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของทีเอ็มบี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2555
ในป 2555 ทีเอ็มบี ไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทํางาน และจะ
มุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรเพื่อนําเสนอ “Differences” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจไดอยางเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น
การมุงเปนธนาคารเพื่อธุรกรรมธนาคารที่เปนเลิศ
ทีเอ็มบีมีความมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมธนาคารซึ่งชวยลดความ
ยุงยากในการทําธุรกรรมทางการเงินและชวยใหลูกคาเชื่อมโยงเครือขายสังคมและธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ในป 2555
ธนาคารยังคงออกผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมออกสูตลาดทั้งในฝงกลุมลูกคารายยอยและกลุมลูกคาธุรกิจอยางตอเนือ่ ง
เชน บัญชีธุรกรรมทําฟรี “Free Flow Saving” ชวยใหลูกคาทําธุรกรรมได 10 รายการฟรีตอเดือน โดยมีเงื่อนไขวาลูกคา
ตองมีเงินเขาบัญชีขึ้นต่ําเดือนละ 15,000 บาท ลูกคามีอิสระในการเขาถึงบัญชีผานทางตู ATM ไดทุกธนาคารทั่วประเทศ
และสามารถโอนเงินขามธนาคารหรือระหวางภูมิภาคโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม บัญชีธุรกิจ “One Bank One Account”
และบริการ “One Bank One Day” ชวยใหลกู คาธุรกิจไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมและสามารถเคลียรเช็ค
ระหวางภูมภิ าคไดภายในวันเดียวกันโดยไมเสียคาใชจาย
Lean Organization
การปรับปรุงประสิทธิภาพเปนความทาทายที่สําคัญสําหรับทีเอ็มบีในการบรรลุเปาหมายอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถอื หุน ที่ 14% ภายในป 2557 ดังนัน้ ธนาคารไดนําเอาหลักการ Lean Organization และ Lean Six Sigma เพื่อ
ควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทีเอ็มบีทุกคนไดรับการสนับสนุนในการเขารวมการฝกอบรม Lean Six
Sigma และพนักงานมีอิสระภาพที่จะระบุกระบวนการที่ซ้ําซอนหรือไมมีประสิทธิภาพในขอบเขตการทํางานของตนเอง
ตัวอยางของการปรับปรุงกระบวนการไดแก การสั่งผลิตสือ่ สิ่งพิมพใหกบั การตลาด จากการลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนและไม
จําเปน ทําใหเวลาทํางานลดจาก 4 เดือน ลงเปน 2 สัปดาห
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การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation)
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลไดถูกนํามาปฏิบัติเพื่อใหธนาคารมีสภาพแวดลอมที่ให
คุณคากับความสามารถและผลงาน และเปดโอกาสในการพัฒนาเสนทางอาชีพใหกับพนักงานของธนาคาร โดยสิง่ ที่ริเริม่
ในป 2555 สวนใหญอยูภายใต Empowering Organization Framework เปนหลัก ทีเอ็มบีไดจัด Management Roadshow ซึ่ง
เปนโอกาสสําหรับพนักงานทุกคนที่จะไดพบและหารือทิศทางกลยุทธและประเด็นอื่นๆกับทีมบริหารของทีเอ็มบี โดยมี
การจัดทั้งหมด51 รอบเพื่อใหทั่วถึงพนักงานทุกคน ทั้งในสํานักงานใหญ กรุงเทพฯและตางจังหวัด
ในป 2555 การฝกอบรมความเปนผูนําไดถูกยกระดับโดยการจัดขึ้นเปนสองโปรแกรมคือ TMB Empowering
Leaders สําหรับตั้งแตเจาหนาที่บริหารขึ้นไปและ Empowering Team Leaders สําหรับ หัวหนาซึ่งจะกาวเปนทีมบริหารใน
อนาคตของธนาคาร
ทีเอ็มบีไดเปดตัว 'Career by ME' เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานมีอิสระในการพัฒนาเสนทางอาชีพของ
ตัวเอง โดยทีเอ็มบีไดจัดหาเครื่องมือสําหรับพนักงานในการวางเปาหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับทักษะในปจจุบนั และเติม
เต็มทักษะที่พนักงานยังขาด
พนักงานสามารถวางแผนแผนเพื่อพัฒนาตัวเองพรอมกับปรึกษาหัวหนางานและสามารถ
รับผิดชอบกับเสนทางอาชีพของตัวเอง
การบริหารความเสี่ยง
ในป 2555 ทีเอ็มบีไดกําไรกอนตั้งสํารองถึง 10.4 พันลานบาท เติบโต 36.8% ปตอป และเปนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรของธนาคารที่กําไรกอนตั้งสํารองทะลุหมื่นลานบาท การเติบโตที่แข็งแกรงมากจากความสําเร็จของการปรับ
ใชกลยุทธของธนาคารที่นําไปสูการปรับปรุงสวนตางรายไดดอกเบี้ย รวมกับรายไดคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น 25% ในขณะที่
คาใชจายในการดําเนินงานเติบโตเพียง 5%
ธนาคารจึงถือวาเปนโอกาสที่ดีทีจะลางสินเชื่อดอยคุณภาพที่คงคางมาจากการดําเนินงานในอดีตจํานวน
5.7
พันลานบาทและตั้งคาสํารองพิเศษเพิ่มเติมอีก 5.3 พันลานบาท บนสํารองเดิมที่มีอยูแลว 3.5 พันลานบาท ทําใหอัตราสวน
สินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อของทีเอ็มบีลดลงเปน 4.1% และ อัตราสวนสํารองตอสินเชือ่ ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น
เปน 113%
ป 2555 เปนยางกาวที่สําคัญในการลางสินเชื่อดอยคุณภาพที่คงคางมาจากการดําเนินงานในอดีต เพื่อที่จะควบคุม
ความผันผวนในเชิงลบในอนาคต และทําใหทีเอ็มบีอยูบนเสนทางที่แข็งแกรงในการบรรลุเปาหมายอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถอื หุน 14% ภายในป 2557
3.3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารทหารไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ธนาคารเสนอผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายที่ตรงกับความ
ตองการทางการเงินของลูกคากลุมเปาหมาย เนื่องจากธนาคารเปนองคกรที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ธนาคารจึงใหความสําคัญ
กับการเขาใจความตองการของลูกคาเปนอยางมาก ธุรกิจของธนาคารแบงออกเปน 3 กลุมหลักๆคือ กลุมลูกคาธุรกิจขนาด
ใหญ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมลูกคารายยอย
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กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญของธนาคารมุงเนนการใหบริการกับลูกคาองคกรขนาดใหญที่มีรายไดตอปมากกวา
500 ลานบาท ลูกคาในกลุมธุรกิจนี้ประกอบไปดวยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิ น และบริ ษั ทข า มชาติ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ธนาคารมุ ง หวั ง ที่ จ ะเป น ธนาคารหลั ก ของลู ก ค า สร า ง
ความสัมพันธที่แนบแนน และใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ บริการ Supply Chain Solution และบริหารการเงิน
และสินเชื่อ Project and Corporate Finance เงินทุนหมุนเวียน การออกหนังสือค้ําประกัน บริการธุรกรรมระหวางประเทศ
การเขารวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ และการใหบริการนักลงทุน
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารมุงเนนการใหบริการกับลูกคาองคกรขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มีรายไดตอปไมเกิน 500 ลานบาท ลูกคากลุมนี้สําคัญตอธนาคารเปนอยางมากเนื่องจากจะเปนตัวผลักดันหลักให
ธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายทางดานรายไดในอนาคต ปจจุบัน ธนาคารใหบริการทางการเงินที่หลากหลายที่ตรงกับความ
ตองการของลูกคา อาทิเชน “สินเชื่อ 3 เทาดวน” “TMB SME บัญชีธุรกิจ”
กลุมลูกคารายยอย
เพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑและบริการไดตรงกับความตองการของลูกคา กลุมลูกคารายยอยของธนาคารไดนํา
วิธีการแบงลูกคาเปนกลุมยอย (Customer segmentation) มาใช ซึ่งธนาคารไดแบงกลุมลูกคารายยอยออกเปน 3 กลุมคือ ลูกคา
บุคคลพิเศษ (Affluent) ลูกคาบุคคลระดับกลาง (Mid-Income) และลูกคาบุคคลทั่วไป (Mass) เพื่อที่จะดึงดูดลูกคาใหมใหมา
ใชบริการกับธนาคาร และเลือกใชธนาคารเปนธนาคารหลัก ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย อาทิเชน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ทําใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจําวัน
ที่หลากหลายไดอยางงายดาย เมื่อลูกคาใชบริการธนาคารใหเปนธนาคารหลักแลว ธนาคารก็จะทําใหความสัมพันธระหวาง
ลูกคากับธนาคารแนบแนนยิ่งขึ้นไปอีกโดยการนําเสนอผลิตภัณฑทางดานการลงทุน ผลิตภัณฑทางสินเชื่อ และผลิตภัณฑ
ทางดานการประกันอาทิเชน เงินฝากประจํา กองทุนรวม ประกันประเภทตางๆ สินเชื่อบาน บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล ซึ่ง
เหมาะกับความตองการในทุก ๆ ชวงชีวิตของลูกคา
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทยอย
1. บบส. พญาไท
2. บลจ. ทหารไทย
3. บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท

ประเภทธุรกิจ

บริหารสินทรัพย
บริหารจัดการกองทุน
ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคา

มูลคาเงินลงทุน การถือหุนของธนาคาร
ตามวิธีราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2554
ณ 31 ธันวาคม 2554
(รอยละ)
(ลานบาท)
3,870
304
4,174
(1,491)
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ประเภทธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษทั ยอย สุทธิ

บริษัทรวม
ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร
1. บจ. เมโทร เดซิกนี
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สุทธิ








มูลคาเงินลงทุน การถือหุนของธนาคาร
ตามวิธีราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2554
ณ 31 ธันวาคม 2554
(รอยละ)
(ลานบาท)
2,683
2,683

30.00

บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอนสินเชื่อ
และสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสินทรัพยนั้น และนําไปบริหารใหไดรับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ตามกฎหมายว าด ว ยหลัก ทรั พย และตลาดหลั กทรัพ ยแ ละธุร กิ จจั ดการลงทุน ตามที่ ได รับอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเปนแกน
นําของกลุมผูถือหุน ปจจุบันบริษัทใหบริการทางดานกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกลูกคา
บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูระหวางกลุมผูใหกู
และ บจม.ทางดวนกรุงเทพ เพื่อรับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานกอสรางทางดวนขั้นที่ 2 ระหวาง บมจ.ทาง
ดวนกรุงเทพ และการทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยการรับโอนสิทธิฯ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ บมจ.ทางดวน
กรุงเทพ ไมสามารถปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ซึ่งธนาคารในฐานะผูดูแลหลักประกันของ
โครงการ (Security Agent) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูระหวางกลุมผูใหกู และ บมจ.รถไฟฟา
กรุ ง เทพ เพื่ อ รั บ โอนสิ ท ธิ สั ม ปทานโครงการระบบรถไฟฟ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล ระหว า ง
บมจ.รถไฟฟากรุงเทพ และ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โดยการรับโอนสิทธิฯ จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่ บมจ.รถไฟฟากรุงเทพ ไมสามารถปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ซึ่งธนาคารอยูใน
ฐานะตัวแทนหลักประกันของกลุมเจาหนี้ (Security Agent) และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ

3.4

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธนาคารแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบงบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารออกเปน 2 ประเภท แยกตามสัดสวนการถือหุนและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกดําเนินงาน ดังนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1. กลุม Solo Consolidation เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ (Credit Institution) ซึ่งธนาคารถือหุน
ตั้งแตรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และการบริหารงานของบริษัทอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคาร
2. กลุม Non-Solo Consolidation เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ดานการเงินและธุรกิจสนับสนุนการดําเนินการของ
ธนาคาร โดยบริษัทยอยในกลุมนี้ จะแบงออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ คือ
 ธุรกิจดานการเงิน จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจดานการเงิน ที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมถึงบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อที่ธนาคารถือหุน
ตั้งแตรอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
 ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจที่ใหการสนับสนุน
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชย ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ในบริษัท
ใด ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน และภายใตนโยบายการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารไดยื่นขอจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร กับธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
และไดรับอนุญาตของธนาคารแหงประเทศไทยแลว ธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือครองและลงทุนในบริษัทดังกลาวเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการใหบริการทางการเงินตอลูกคาของธนาคารไดอยางครบวงจร (Universal Banking) อนึ่ง สําหรับกลุม
บริษัทที่ประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งไมเกี่ยวของกับกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารและธนาคารถือหุนมากกวารอยละ 10 ธนาคาร
มีนโยบายที่จะทยอยขายเพื่อลดการลงทุนลงเมื่อราคาเหมาะสม แตจะดําเนินการใหอยูในกรอบเวลาที่ไดรับอนุญาตโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยรายละเอียดของบริษัทยอยในกลุมตามผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจของธนาคาร มีดังนี้
ผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation

100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของ
ธนาคาร

ธุรกิจการเงิน

87.50%
บลจ. ทหารไทย

99.40%
บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ
คอนแทรค
หมายเหตุ:

ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของธนาคารทหารไทยถือหุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทยอย หรือบริษัทรวมนั้น
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอยประกอบดวย รายไดดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียมและบริการ และ
รายไดจากการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสรางรายได ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
โครงสรางรายได
รวมรายไดดอกเบี้ย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
รอยละ
30,678
76.3

2554
รอยละ
26,148 76.0

2553* รอยละ
18,249 71.7

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

2,488

6.2

2,698

7.8

744

2.9

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้

323
2,994

0.8
7.5

88
2,815

0.3
8.2

58
1,632

0.2
6.4

24,495

60.9

20,479

59.5

15,810

62.1

378

0.9

68

0.2

5

-

6,570

16.3

5,441

15.8

4,801

18.9

1,710

4.3

1,908

5.5

1,297

5.1

(2)
86
-

0.2
-

106
-

0.3
-

145
36

0.6
0.1

-

-

-

-

4

-

-

-

14

-

260

1.0

686
131
340
40,199

1.7
0.3
0.9
100.0

246
306
270
34,439

0.7
0.9
0.8
100.0

7
228
414
25,441

0.9
1.7
100.0

เงินใหสินเชื่อ
อื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
ดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กอนกําหนด
กําไรสุทธิจากการจําหนายทรัพยสิน
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
* จัดประเภทบัญชีใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555

3.6

ศักยภาพในการแขงขัน
 นวัตกรรมสินคาและบริการ
ทีเอ็มบีไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในผูนําตลาดในดานผลิตภัณฑและการใหบริการที่เปนนวัตกรรมใหม โดยใน
ป 2555 ธนาคารยังคงออกผลิตภัณฑใหมที่ตอบโจทยกับความตองการของลูกคา เชนบัญชีธุรกรรมทําฟรี “Free Flow
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

Saving” สําหรับลูกคารายยอย บัญชีธุรกิจ “One Bank One Account” และบริการ “One Bank One Day” สําหรับลูกคา
ธุรกิจ ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวชวยลดความยุงยากในการทําธุรกรรมทางการเงินโดยการทําใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและลดคาธรรมเนียมจากการทําธุรกรรมกับธนาคาร ขณะเดียวกันธนาคารยังใหทางเลือกดานเงินฝาก
สําหรับลูกคารายยอยดวยการเปดตัวของ ME Bank ที่สนับสนุนแนวคิด “ทําเองไดมากกวา” โดยนําเสนออัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่สูงขึ้นแลกกับการที่ลูกคาตองเขาถึงบัญชีเงินฝากผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น
 แบรนดที่แข็งแกรง
ตั้งแตป 2554 ธนาคารไดทําใหแบรนดมีความแข็งแกรงขึ้นอยางตอเนื่องโดยผานกิจกรรมทางการตลาดตางๆและ
ไดออกแคมเปญสําหรับผลิตภัณฑใหม ในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 ธนาคารไดออกแคมเปญสรางแบรนด “พลังในตัวคุณ
เปลี่ยนโลกได” (Make THE Difference) พรอมกับการปลูกฝงแบรนด ดี เอ็น เอใหกับพนักงานทุกคน การยอมรับแบรนด
ของธนาคารทหารไทยในปจจุบันนี้มีความแข็งแกรงกวาธนาคารขนาดกลางและใกลเคียงกับธนาคารพาณิชยชั้นนําอื่นๆใน
ประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้นแบรนดของธนาคารยังมีความนาเชื่อถือและความมั่นคงซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย
 หุนสวนทางกลยุทธ
ตั้งแต ไอเอ็นจี กรุป เขามาถือหุนกับธนาคารทหารไทยในป 2550 ไอเอ็นจีไดเขามาสนับสนุนธนาคารในเรื่อง
ตางๆ อาทิเชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารความเสี่ยง การดําเนินงานและเทคโนโลยี ธนาคารมีความมุงหวังที่จะใช
ประโยชนอยางสูงสุดจากการเปนหุนสวนทางกลยุทธกับ ไอเอ็นจี กรุป ในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการสําหรับ
ลูกคา นอกจากนี้ไอเอ็นจียังไดสงผูบริหารระดับสูงเขามาชวยบริหารงาน เพื่อชวยใหธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศนในการ
เปน “ธนาคารไทยชั้นนํามาตรฐานระดับโลก”
 เทคโนโลยีทางธุรกิจที่ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมุงเนนใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ
รวมถึงสรางความแตกตางในการ
ใหบริการ และผลิตภัณฑแกลูกคา ธนาคารมีเทคโนโลยีที่พรอมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจ อาทิเชน ระบบ
Core Banking (7 days X 24 hrs) ที่สามารถใหบริการไดทุกวันตลอดเวลาและเปนระบบที่มีเสถียรภาพและมีความยืดหยุนสูง
ทําใหธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑและบริการใหมๆไดอยางรวดเร็ว ระบบ Corporate e-Banking และ ระบบ Supply
Chain Financing ซึ่งเปนชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาระดับองคกรในการทําธุรกรรม และบริหารจัดการดานการเงิน
กับธนาคารแบบศูนยรวม ระบบ Internet Banking Mobile Banking Phone Banking และ SMS Notification ที่ใหบริการ
สําหรับลูกคาบุคคลในการทําธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง Internet และ ระบบโทรศัพทพื้นฐาน แบบ
Anytime Anywhere ไดอยางครบถวน ซึ่งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกคาในยุคปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ธนาคารยังมีระบบ Wealth Management ที่เพิ่มศักยภาพทางดานผลิตภัณฑและบริการในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดทุกกลุม สําหรับการบริหารจัดการขบวนการทางธุรกิจ ธนาคารมีระบบ ECM (Enterprise Content
Management) และ BRMS (Business Rule Management System) ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทางธุรกิจ
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการกับลูกคา เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหหนวยงานธุรกิจและหนวยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความคลองตัวในการบริหารจัดการกฎเกณฑเงื่อนไขของกระบวนการทางดานธุรกิจ
และลดความยุงยาก
ซับซอนกระบวนการตัดสินใจโดยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบและเปนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีทางดาน ID Card
Reader ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทางดานการเปดบัญชี ใหมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนใหกบั
ลูกคา ทางดานความปลอดภัย ธนาคารไดจัดทําระบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Two Factors
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Authentication โดยสามารถสนับสนุนการใชงานที่เปนแบบอุปกรณ Token และ SMS นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการแจง
เตือนลูกคา (SMS Alert Services) สําหรับทุก ๆ ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา มีการติดตามเฝา
ระวัง Websites ที่เขาขายจัดอยูในกลุมผูไมประสงคดียางตอเนื่อง (Anti-Phishing) เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยใหแก
ลูกคา สําหรับโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีธนาคารไดวาง IT Infrastructure ที่สําคัญไดแก สถาปตยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture หรือ SOA) “Infrastructure Virtualization” “Virtual Desktop Infrastructure” “Network
Optimization” โดยรวมแลวศักยภาพทางดานเทคโนโลยีของธนาคารสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนผูนํา
การใหบริการทางดานการเงิน พรอมทั้งสนับสนุน กลยุทธของธนาคารในการใหบริการที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer
Centricity) และ มุงสูการเปนธนาคารที่ใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุด (The Best Transactional Banking)
ธนาคารใหความสําคัญในดานการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความแตกตางเพื่อใหบริการทางดานการเงินที่
สามารถตอบสนองความตองลูกคาไดอยางครบถวนและเกินความคาดหมาย
โดยเปนที่รูจักในระดับนานาชาติดานการ
ประยุกตใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพใหกับธุรกิจและองคกร โดยไดรับการคัดเลือกซึ่งเปน 1 ใน 10
สถาบันการเงินที่ไดรับรางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ในป 2555 จาก IDC Financial Insights ซึ่ง
เปนสถาบันระดับโลกที่มีชื่อเสียงทางดานการวิจยั และเปนที่ปรึกษา ทางดานการวางแผนและบริหารจัดการ ทางดานธุรกิจ
และเทคโนโลยี ใหกับกลุมสถาบันการเงินชั้นนําทั่วโลก
โดยธนาคารไดรับรางวัลดานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
กฎเกณฑทางธุรกิจ (Innovation in Business Rules Management) จากความสําเร็จดานการบริหารจัดการกฎธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่สูงยิ่งขึ้น ตามแผนกลยุทธของธนาคารในการมุงเปนผูใหบริการดานธุรกรรมรับทาง
การเงิน (Transactional Banking) ที่มีประสิทธิภาพ โดยธนาคารไดจัดทําและนํา “ระบบการบริหารจัดการกฎเกณฑทาง
ธุรกิจ” (Business Rules Management System) มาใช เพื่อเปนการยกระดับการบริหารจัดการขอมูลของลูกคาและกฎเกณฑ
ตางๆ เพื่อตอบรับการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่นําตลาด และพัฒนากระบวนการการพิจารณาสินเชื่อ สงผลใหการ
ดําเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความคลองตัวดานการปฏิบัติการ และสามารถลดระดับความเสี่ยงลง
กอนหนานี้ธนาคารเคยไดรับรางวัลมาแลวถึง 2 ครั้ง โดยในป 2553 ไดรับรางวัล IDC Financial Insights Innovation
Awards (FIIA) ดาน “Customer Engagement” ซึ่งเปนรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
ใหบริการทางดานการเงินแบบยึดลูกคาเปนศูนยกลางซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของธนาคาร โดยงานวิจัยที่นําไปสูการออก
ผลิตภัณฑและบริการที่ตอบโจทยลูกคา ซึ่งไดแก “One Touch” ซึ่งเปนบริการเปดบัญชีใหมโดยใชแคบัตรประชาชน Smart
Card ผานเครื่องอานบัตร ID Card Reader โดยลูกคาไมตองกรอกขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการสมัครใชบริการ Internet
Banking และ Mobile Banking ในครั้งเดียวกันโดยไมตองกรอกขอมูลอีก อีกบริการหนึ่งคือ “No Slip” ซึ่งเปนบริการฝาก
ถอน โอน เงินสดโดยลูกคาไมตองกรอกฟอรม เพียงแคแจงความประสงคในการทําธุรกรรมและเซ็นชื่อเทานั้น และในป
2550 ธนาคารไดรับรางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ดาน “SOA Innovation Award” ซึ่งเปนรางวัลที่
แสดงถึงความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี SOA กับงาน Straight Thru Process ในโครงการสินเชื่อสวนบุคคลที่ไม
มีหลักประกัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติสินเชื่อใหเปนไปอยางรวดเร็ว และ อัตโนมัติ
 ชองทางบริการที่สะดวกและเขาถึงไดงาย
ทีเอ็มบีมีเครือขายชองทางการบริการที่กวางขวาง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเครือขายสาขาทั่ว
ประเทศ 466 สาขา และสาขาตางประเทศ 2 สาขา ตูเอทีเอ็ม 2,357 เครื่อง และตูเอดีเอ็ม 437 เครื่อง หลังจากที่ธนาคารไดมีการ
ปรับปรุงเวปไซตและระบบการธนาคารผานอินเทอรเน็ตในป 2554 ในป 2555 ธนาคารยังไดพัฒนาระบบ TMB Business
Portal ให แก ลู กค าซึ่ งเป นช องทางที่ ใหม และปลอดภั ยในการทํ าธุ รกรรมทุ กที่ ทุ กเวลา ทั้ งนี้ ยั งได รวมเอาฟ งค ชั่ นของ
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ผลิตภัณฑเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารจัดการเงินสด โดยTMB Business Portal ยังไดนําวิธีที่เปนนวัตกรรมใหมสําหรับ
ลูกคาในการจัดการทําธุรกรรมสินเชื่อภายในประเทศและระหวางประเทศทั้ง รวมไปถึงเบิกจายเงินกูและการชําระคืนแบบ
ออนไลน
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวมใหกับลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนผลิตภัณฑกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย
บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) โดย บลจ. ทหารไทย ซึ่งธนาคารถือหุนอยูรอยละ 87.5 เปนบริษัทจัดการ
กองทุนที่ใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 181,471 ลาน
บาท (ไมรวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษของกระทรวงการคลัง) หรือคิดเปนรอยละ 7.42 ของสวนแบงตลาด
สวน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) หนึ่งในกลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจรระดับโลก เปนบริษัทจัดการกองทุนที่
ใหญเปนอันดับ 11 ของประเทศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 30,610 ลานบาท
(ไมรวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษของกระทรวงการคลัง) หรือคิดเปนรอยละ 1.25 ของสวนแบงตลาด ทั้งนี้ การ
ที่ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
ทําใหธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลายมากที่สุด ซึ่งเปนประโยชนตอลูกคาของธนาคาร
3.7
เปาหมายหลักของธนาคารในการดําเนินธุรกิจ
เปาหมายหลักของธนาคาร ป 2556-2560
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนในการเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai Bank with
World Class Financial Solutions) ธนาคารไดกําหนดเปาหมายหลักในชวง 5 ปของธนาคารคือ ป 2556-2560 ดังตอไปนี้
1. สรางผลกําไรอยางยั่งยืนใหผูถือหุน
 ใหอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) เปนรอยละ 14 ภายในป 2557
 เพิ่มสัดสวนรายไดจากกลุมลูกคาบุคคลรายยอยเปนรอยละ 40 จากกลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
เปนรอยละ 40 และสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเปนรอยละ 35
 มีผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยูในระดับ Top Quartile ของประเทศไทย
2. ผูนําตลาด
 มีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากมากกวา รอยละ 10 ดวยสัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยรอย
ละ 40
 เพิ่มสัดสวนการเปนธนาคารหลักที่ลูกคาใชบริการ (Main Bank)ในทุกกลุมลูกคา
3. สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย
 เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาใหอยูในระดับแนวหนา (Top Tier)
 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับการประเมินผลจาก Regulator ในระดับดี (Good Rating)
 สรางความผูกพันของพนักงานและเปนองคกรที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) ในกลุมธุรกิจการเงิน
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กลยุทธ (Strategy) ป 2556-2560
ธนาคารไดกําหนดเปาหมายทางกลยุทธ 5 ประการที่จะชวยผลักดันใหทีเอ็มบีบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการพัฒนาตอ
ยอดมาจากกกลยุทธการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) ที่เริ่มใชตั้งแตป 2551:
1. มีความเขาใจลูกคาอยางลึกซึ้ง
ทีเอ็มบีมุงเนนความสําคัญในการสรางความเขาใจลูกคาอยางลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน (รวมถึง
ความเขาใจในระหวางกลุมลูกคา) ซึ่งจะทําให ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีนวัตกรรมที่ดีและตรงตาม
ความตองการของลูกคา
2. สรางฐานเงินฝากคุณภาพ
ทีเอ็มบีมุงมั่นที่จะเพิ่มจํานวนเงินฝากที่มีคุณภาพพรอมทั้งบริหารตนทุนเงินฝากใหใกลเคียงกับธนาคารชั้นนําที่
เปนคูแขง การเพิ่มจํานวนเงินฝากคุณภาพจะชวยใหธนาคารสรางความสัมพันธใหมกับลูกคา ขณะเดียวกันเงินฝากทีม่ ี
คุณภาพยังสามารถนําไปปลอยสินเชื่อหรือลงทุนเงินในสินทรัพยไดซึ่งทําใหธนาคารมีผลกําไรที่ยั่งยืน
3. สรางความเปนเลิศดานธุรกรรมทางการเงิน
ทีเอ็มบีใหความสําคัญกับธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากเปนสิ่งที่สนองตอบความตองการพืน้ ฐานดานธนาคาร
ของลูกคาทั้งหมด และยังชวยใหธนาคารมีความใกลชิดกับลูกคาและเขาใจลูกคามากขึ้น การมองเห็นการทําธุรกรรมของ
ลูกคาไดดีขึ้นจะชวยใหธนาคารมีการบริหารสภาพคลอง การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น และมีตนทุนในการกูยืม (Funding
cost) ลดลง สําหรับทีเอ็มบี
ความเปนเลิศดานธุรกรรมทางการเงินยังหมายถึงการใหบริการลูกคาดวยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
4. ใชเงินทุนและบริหารสภาพคลองมีประสิทธิภาพ
ทีเอ็มบีมุงมั่นอยางเต็มที่ที่จะบรรลุเปาหมายกําไรสุทธิตามความคาดหวังของนักลงทุน โดยวางเปาหมายที่จะ
บรรลุอัตราผลตอบแทนผูถือหุนที่รอยละ 14 ภายในป 2557 เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ธนาคารไดมุงเนนเพิ่มจํานวน
ลูกคาในกลุมที่มีอัตราผลตอบแทนที่ปรับคาความเสี่ยงแลว (risk-adjusted return) ที่ดีกวา อาทิเชน กลุม SME พรอมกับ
บริหารสภาพคลองในเชิงรุกและเพิ่มสวนแบงการใชจายเงินของลูกคากลุมเปาหมาย (Share of Wallet) โดยการ crossselling และการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและบริการใหแกลูกคาปจจุบัน
5. บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ธนาคารเติบโตขึ้น ธนาคารจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานทั้งทางดานรูปแบบของการ
ประกอบธุรกิจ (Business Model) และกระบวนการทํางาน (Operational Process) ทุกภาคสวนของธนาคารมีสวนสําคัญใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานผานโครงการ Lean Organization และ Lean Six Sigma
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

4.1

ลักษณะบริการ
การประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารประกอบธุรกิจหลักโดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคากลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมธุรกิจรายยอย มีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ อยางครอบคลุม
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมธุรกิจดังกลาว ธนาคารมีความมุงมั่นอยางตอเนื่องที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการที่ใหม ทันสมัย และสรางความแตกตาง เพื่อใหบริการแกลูกคาในทุกกลุมไดอยางครบถวน และนําเสนอผลิตภัณฑ
และบริการตอลูกคานั้นผานทางหลายชองทาง ไดแก เครือขายสาขาของธนาคารซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ชองทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน ทีเอ็มบีบิสไดเร็กท (TMB BizDirect) เอทีเอ็ม (ATM) เครื่องฝากเงิน (ADM) การทําธุกรรมผานระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet Banking) และผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) เปนตน
4.1.1
กลุมธุรกิจขนาดใหญ (Wholesale Banking Group)
ธนาคารใหบริการแกลูกคาธุรกิจที่มีรายไดตอปรวมตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป โดยธนาคารมุงมั่นในการ
บริการที่เปนเลิศผานการทําธุรกรรมที่ลูกคาทําเปนประจําและมุงสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา นอกจากนั้นธนาคาร
ยังใหบริการอันชาญฉลาดและมุงหวังที่จะเปนธนาคารที่ลูกคาใหความไววางใจและใชบริการเปนหลัก
ผลิตภัณฑและบริการหลักประกอบดวย การจัดหาเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว การใหสินเชื่อเพื่อเปนทุน
หมุนเวียน สินเชื่อตามสั่ง (Trade on Demand) สินเชื่อเครือขายธุรกิจการคา (Supply Chain Solution) การใหบริการดาน
ธุรกรรมทางการเงิน (Transactional Banking) การจัดการสินเชื่อรวม (Syndicated Loans) บริการออกหนังสือค้ําประกัน
บริการธุรกรรมระหวางประเทศ และบริการบริหารเงินสด
การใหบริการทางการเงินหลักที่ธนาคารใหบริการแกลูกคาไดแก
 สินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
ธนาคารใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ไดแก สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อสนับสนุน
สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจของลูกคา
 สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ (Trade on Demand)
ทางธนาคารไดใหบริการ สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ (Trade on Demand) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
ธุรกรรมการนําเขาและสงออก และชวยการบริหารสภาพคลองและบริหารตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สินเชื่อเครือขายธุรกิจการคา (Supply Chain Solution)
ธนาคารใหบริการทางการเงินที่ครบวงจรเพื่อสนับสนุนการจัดการเครือขายธุรกิจการคา ( Supply Chain Solution)
เพื่อเพิ่มความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายในเครือขายธุรกิจการคา และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจระหวางกัน
 สินเชื่อ Corporate Finance และสินเชือ่ โครงการ (Project Finance)
ธนาคารใหบริการสินเชื่อ Corporate Finance และสินเชื่อโครงการ กับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม ทั้งในรูปของ
สกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ทั้งระยะกลางและระยะยาวโดย มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย เพื่อ
สนับสนุนการลงทุนตาง ๆ ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การใหบริการดานธุรกรรมธนาคาร (Transactional Banking)
ธนาคารมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงิน ทําใหสามารถวิเคราะหธุรกรรมการดําเนินงานของลูกคาเพื่อ
นําเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรและตรงตามความตองการของลูกคาไดอยางดียิ่งขึ้น
 บริการธุรกรรมระหวางประเทศ (Trade Finance)
ในป 2555 เปนปที่ปริมาณธุรกรรมดานการสงออกของประเทศแถบไมไดเติบโต ธนาคารยังสามารถขยายธุรกรรม
การคาตางประเทศไดในระดับที่ดี โดยการขยายฐานลูกคารายใหมผานนําเสนอโปรแกรม Trade On Demand ซึ่งธนาคารได
จัดสรรวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกอนการสงออก ( Pre- Shipiment Financing)สําหรับเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ สินเชื่อหมุนเวียนหลังการสงออก (Post-Shipment Financeing) ที่สงออกไปขาย
ทั้งตางประเทศ และ ขายภายในประเทศ โดยธนาคารจะรับซื้อลูกหนี้ของผูสงออกที่มีรูปแบบการรับชําระที่เปนเล็ตเตอรออฟ
เครดิต (Letter of Credit) การสงเอกสารตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บเงินคาขายสินคา ( Bill for Collection) และ การเปดบัญชีเงินเชื่อ
(Open Account)
นอกจากนั้น ธนาคารดําเนินการนําเอาความเขาใจของลูกคาในเชิงอุตสาหกรรมเขามาปรับปรุงแนวทางการ
ใหบริการและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตางๆใหตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การ
พัฒนาระบบการรับชําระเงินกองทุนองคกรสงเคราะหสวนยาง สําหรับผูสงออกยางพารา ภายใตโครงการพัฒนาระบบงานการ
ชําระเงินทางอิเลคโทรนิคสของประเทศ ( Thailand National Single Window )
ธนาคารได ติ ดตามแนวทางการพั ฒนาระบบการจั ดให มี สิ นเชื่ อหมุ นเวี ยนหลั งการส งออกประเภทการขาย
บัญชีลูกหนี้การคา ( Sales or Factoring of Account Receivable) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําการศึกษาและประกาศระเบียบ
การใหบริการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การคาสําหรับรายการขายสินคาไปยังตางประเทศ ( International Factoring) เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2555 ซึ่งธนาคารจะนําแนวทางดังกลาวมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการในประมาณไตรมาส 3 ป 2556
ในดานการใหบริการ ธนาคารก็ยังใหความสําคัญกับการใหบริการผานเจาหนาที่บริการลูกคา (Trade Customer
Service Specialist) ที่จัดสรรไวใหดูแลการใชบริการประจําวันที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการคาตางประเทศ นอกจากนั้น ลูกคา
สามารถไดรับคําแนะนําในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสากล พรอมกฏและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปในการทํา
ธุรกรรมการคาตางประเทศ
สําหรับ การทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศลูกคาสามารถติดตอใชบริการที่ศูนยธุรกิจของธนาคารฯ 17 แหง และ
ผานชองทางระบบธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Corporate Internet Banking ) รวมไปถึงการทํารายการขอเบิกใชวงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนผานทางระบบคอมพิวเตอรของลูกคาไดเพิ่มเติม
ธนาคารไดใหบริการธุรกรรมการคาระหวางประเทศแกลูกคาผูประกอบการครอบคลุมในหลายรูปแบบ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานธุรกรรมที่เกี่ยวของกับคาระหวางประเทศ ดังมีบริการตอไปนี้
 เล็ตเตอรออฟเครดิต (Letters of Credit): ธนาคารไดใหบริการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อการซื้อ
สินคา เครื่องจักร และวัตถุดิบจากตางประเทศ และใหสินเชื่อเพื่อการดําเนินการดังกลาวตามที่
ตองการ
 การใหสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt Financing): ธนาคารใหบริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อ
ประกอบการให สิ น เชื่ อ เพื่ อ การนํ า เข า สํ า หรั บ ธุ ร กรรมทางการค า (รวมถึ ง การซื้ อ สิ น ค า
ภายในประเทศและระหวางประเทศ) โดยลูกคาจะนําเงินที่ไดจากการขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู
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 บริการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคา (Shipping Guarantees): ธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันเพื่อการออกสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับธุรกรรมประเภทการนําเขาสินคา ในกรณีที่
ยังไมไดรับเอกสารสําคัญ
 สินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit): ธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อการสงออก เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนทั้งในชวงเวลากอนและภายหลังจากที่มีการสงออกสินคาแลว โดยลูกคาจะนําเงินที่
ไดจากการขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู
 การเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออก (Export Bills for Collection
and Bill Purchased/Discounted): ธนาคารใหบริการเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และขณะเดียวกัน
ใหบริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออกดวย
 การซื้อลดตราสารการเงินที่ใชในการสงออกสินคา (Forfaiting): ธนาคารใหบริการการซื้อลดตรา
สารการเงินที่ใชในการสงออกสินคา ภายใตเล็ตเตอรออฟเครดิต สินคาออก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
การใหสินเชื่อเงินสดจายลวงหนาแกผูสงออก โดยธนาคารจะรับซื้อลดแบบไมมีสิทธิ์ไลเบี้ยสําหรับ
เงินที่จะไดรับชําระจากผูซื้อตางประเทศ
 การประกันภัยเครดิตทางการคา (Trade Credit Insurance): ธนาคารไดทําความตกลงกับธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศ (Exim Bank) ที่จะเสนอบริการประกันภัยเครดิตทางการคา
รวมกับการใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแกลูกคาของธนาคาร
 การโอนเงินตราตางประเทศ (Remittance Service): ธนาคารใหบริการดานการรับโอนเงินขาเขาและ
โอนเงิ น จ า ยขาออกเพื่ อ การชํ า ระราคาค า สิ น ค า และ บริก าร ทั้ ง ในส ว นของการชํ า ระค า สิ น ค า
ลวงหนา (Advance Payment) หรือ การชําระคาสินคาตามบัญชีเงินเชื่อการคา (Open Account)
รวมถึงการโอนเงินออกไปตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย และ การ
จายเงินปนผลไปยังตางประเทศ
 การใหบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย
ธนาคารใหบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพยแกกลุมลูกคาธุรกิจกองทุน และกลุมลูกคาผูออกหุนกู ซึ่ง
กลุ มลู กค าธุ รกิ จกองทุ นนั้ น ครอบคลุ มถึ งกองทุ นรวมที่ ตั วแทนและบริ การธุ รกิ จหลั กทรั พย ให บริ การในฐานะผู ดู แล
ผลประโยชน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนสวนบุคคลในฐานะที่ธนาคารเปนผูรับฝากทรัพยสินของกองทุน รวมถึง
บริการเปนผูปฏิบัติการจัดการกองทุน นายทะเบียนสมาชิกกองทุน ตัวแทนชําระเงินกองทุนรวม ในดานกลุมลูกคาผูออกหุนกู
นั้น ธนาคารใหบริการการเปนผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียน และตัวแทนชําระราคา นอกจากนี้บริการของตัวแทนและบริการ
ธุรกิจหลักทรัพยนั้นรวมถึง ตัวแทนผูใหสินเชื่อ ตัวแทนการประสานงานผูใหสินเชื่อ และตัวแทนหลักประกัน
4.1.2
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Banking Group)
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) รับผิดชอบการใหบริการทางการเงินที่ครบวงจรสําหรับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มียอดขายตอปไมเกิน 500 ลานบาท โดยธนาคารไดมีการจัดแบงลูกคาธุรกิจ SME
ออกเปน 2 กลุม เพื่อสามารถใหบริการตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งสองกลุมไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
พิจารณาจากยอดขายตอปดังนี้
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 ผูประกอบการขนาดกลาง (Business Banking) มียอดขายตั้งแต 50 ลานบาท ถึง 500 ลานบาทตอป
 ผูประกอบการขนาดยอม (Small Enterprise) มียอดขายนอยกวา 50 ลานบาทตอป
ณ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีลูกคาเงินฝากและสินเชื่อ SME จํานวน 218,178 ราย และมียอดสินเชื่อธุรกิจรวม
139,873 ลานบาท มีสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจของธนาคารจํานวน 49 แหง กระจายอยูในพื้นที่ศูนยกลางของธุรกิจในกรุงเทพ
ปริมณฑล และในตางจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Relationship Manager) รวมถึง
ผูชวยผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้น 599 คน เพื่อดูแลและใหคําปรึกษาใน
เรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางดานการเงินใหกับลูกคา SME ไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมีศูนยธุรกิจสัมพันธ TMB SME
(TMB SME Relationship Managment Center) ที่ใหการดูแลลูกคาผูประกอบการขนาดเล็กที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารทาง
โทรศัพทจํานวนทั้งสิ้น 70 คน
ธนาคารไดดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการลูกคาในทุกดานอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการศึกษา
พฤติกรรมลูกคา ทําความเขาใจถึงประสบการณของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑและการบริการของธนาคาร เพื่อนําไปพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารใหตรงกับความตองการของลูกคาสูงสุด ลดขอจํากัดในการทําธุรกรรม เพื่อใหลูกคาไดรับ
บริการที่ดีขึ้นตลอดเวลา และอํานวยความสะดวกแกลูกคามากขึ้น
ในป 2555 ผลิตภัณฑสินเชื่อและบริการตางๆ สําหรับลูกคาธุรกิจเอสเอ็มอีมีหลากหลายประเภทดวยกัน
ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ ไดแก
 สินเชื่อ 3 เทา ดวน ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี (TMB SME 3 Times Express Credit) วงเงินสินเชื่อระยะยาวเพื่อ
ประกอบธุรกิจโดยใหวงเงินสูงสุด 3 เทาของมูลคาหลักประกัน รับเงินภายใน 15 วัน วงเงินสูงสุด 20
ลานบาท
 สินเชื่อ โอดีไมตองใชหลักประกัน (TMB SME O/D No Asset) สินเชื่อวงเงินหมุนเวียน ใหวงเงินสูงสุด
10 ลานบาท โดยไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน
 โครงการใหสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบการกับรัฐบาล เชนโครงการชวยเหลือลูกคา SME ที่ไดรับ
ผลกระทบทางการเมืองและน้ําทวม,โครงการชวยเหลือผูประกอบการเอสเอ็มอี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
 วงเงินเพื่อซื้อประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ (Bancassurance Top-up) ใหสินเชื่อสําหรับคาเบี้ยประกันชีวิต
ของผูประกอบการ
 วงเงินเพิ่ม เสริมธุรกิจเติบโต (TMB SME Retention Program – Growth Credit) สินเชื่อสําหรับ
ผูประกอบการที่เปนลูกคาปจจุบันของ TMB เพื่อใหสามารถขยายกิจการได ดวยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 2
เท าของราคาประเมิ นหลั กประกั น โดยธนาคารจะอนุ มั ติ วงเงิ นส วนเพิ่ มให ลู กค าล วงหน า (Preapproved) ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นแทจริง
 วงเงินเพิ่ม โทรเติมสภาพคลอง(TMB SME Retention Program – Quick Loan) วงเงินสินเชื่อพรอมใช
เพื่อใหกิจการมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอเสมอและทันตอทุกความตองการธุรกิจ ลูกคาปจจุบัน
สามารถโทรแจงความประสงค และรับเงินทุนเพิ่มเติมไดภายใน 2 วันทําการ
 สินเชื่อเพื่อกอสราง (TMB SME For Construction) สินเชื่อเพื่อใหผูประกอบการลงทุนในการกอสราง
สถานประกอบการโดยใหวงเงินสูงสุด 20 ลานบาท และอนุมัติภายใน 15 วัน
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 สินเชื่อเครือขายธุรกิจการคา (TMB SME Supply Chain Financing) เปนความรวมมือระหวางองคกร
ธุรกิจรายใหญและธนาคาร ในการเปนตัวกลางใหการสนับสนุนดานเงินทุน สภาพคลอง และระบบงาน
ในเครือขายการคาระหวางบริษัทขนาดใหญกับคูคาของบริษัท โดยปจจุบันมีลูกคาซัพพลายเชนใน
เครือขายการคา เชน เครือซีเมนตไทย (SCG), กลุม ปตท. (PTT), ไออารพีซี (IRPC), บุญรอดบริวเวอรี่,
สยามคูโบตา, เครือเซ็นทรัล รีเทล ฯลฯ ผลิตภัณฑสินเชื่อแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. สินเชื่อเพื่อผูซื้อสินคา (Buyer Financing Program) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเสริม
สภาพคลองใหแกผูซื้อสินคา
2. สินเชื่อเพื่อผูขายสินคา (Receivable on Demand) สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคลอง
สําหรับผูขายสินคา
 สินเชื่อระยะยาวสกุลเงินดอลลารเพื่อผูสงออกเอสเอ็มอี (TMB Long-term USD Loan for SME
Exporters) สินเชื่อเพื่อใหผูประกอบเอสเอ็มอีที่ทําธุรกิจสงออก เพื่อขยายการผลิตหรือขยายธุรกิจ โดย
สินเชื่อจะเปนอยูในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร
ผลิตภัณฑดานธุรกรรมทางการเงิน ไดแก
1. ผลิตภัณฑบัญชี (Account Management)
ผลิตภัณฑ เงินฝากกระแสรายวัน
 เปนบัญชีเงินฝากประเภทใชหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจการคาโดยใชเช็คในการถอน หรือจาย หรือโอน
เงิน และสามารถ ควบคุมการใชจายจากใบสรุปแจงยอดบัญชีรายเดือน
ผลิตภัณฑ เงินฝากออมทรัพย
 เป น บั ญ ชี สํ า หรั บ ใช อ อมเงิ น ที่ เ หลื อ จากการการดํ า เนิ น งาน พร อ มคล อ งตั ว ในการเบิ ก ถอน
เนื่องจากสามารถทํารายการถอน ไดทุกสาขาทั่วประเทศ และยังคงไดรับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากในบัญชี
ผลิตภัณฑ เงินฝากเพื่อธุรกิจ “ทีเอ็มบี วันแบงก วันแอคเคาท”
 เปนบัญชีธุรกิจ ที่ลูกคาสามารถทําธุรกรรม ฝาก ถอน ฝากเช็ค ที่ทุกๆ สาขาของธนาคาร และทําการโอนเงิน
ไปยังบัญชีใดๆ ภายใน TMB โดยไมมีคาธรรมเนียมขามเขต และยังคงไดรับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากใน
บัญชี ลูกคาจะไดรับความคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพ และสภาพคลองในการบริหารจัดการทางการเงิน
โดยสามารถประหยัดคาใชจายที่ไมจําเปน
ผลิตภัณฑ เงินฝากประจํา
 บัญชีสําหรับการออมเพื่อรับผลตอบแทนที่แนอน เลือกระยะเวลาฝากไดตามความตองการ ตั้งแต 7 วัน – 36
เดือน สามารถรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด นอกจากนี้ยังใชเปนหลักประกันเพื่อขอวงเงิน สินเชื่อจาก
ธนาคารอีกดวย
ผลิตภัณฑ เงินฝากเงินตราตางประเทศ
 เปนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศไดในทุกประเภทบัญชี คือ ออมทรัพย ฝากประจําหรือกระแสรายวัน
นอกจากนี้ บัญชีออมทรัพย และกระแสรายวันยังสามารถโอนเงินจากบัญชีไปตางประเทศ หรือถอนเปน
ธนบัตรตางประเทศไดอีกดวย

สวนที่ 1 หนา 32

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2. ผลิตภัณพธุรกรรมขารับ (Collection Services)
ผลิตภัณฑ Cheque Outsourcing
 ธนาคารทําหนาที่จัดพิมพเช็คการคา เช็คเงินปนผล เช็คเพื่อจายดอกเบี้ย หรือการขายหลักทรัพย ตลอดจน
เอกสารประกอบการสั่งจายประเภทตางๆแทนบริษัท อาทิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย เหมาะ
สําหรับบริษัทที่สั่งจายเช็คเปนจํานวนมาก โดยธนาคารจะดําเนินการตามขอมูลที่บริษัทไดสงคําสั่งมายัง
ธนาคารผานระบบอิเล็คทรอนิกส
ผลิตภัณฑ Payroll
 บริการโอนเงินดวยระบบอัตโนมัติเพื่อเขาบัญชีเงินเดือนของพนักงาน ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทหาร
ไทยทั่วประเทศบริการนี้จะชวยลดขั้นตอนการทํางานของฝายบุคคลและบัญชี-การเงินในการจัดทําขอมูล
โดยพนักงานจะไดรับเงินเดือนตรงตามเวลา และสามารถเบิกเงินสดจากตูเอทีเอ็มไดทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ Direct Credit
 บริการจายเงินเพื่อชําระคาสินคาและบริการ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีผูรับเงินจํานวนมากรายที่มี
อยูกับธนาคารทหารไทยดวยการสงขอมูลเพียงครั้งเดียวผานระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกสบริการนี้จะชวย
ใหบริษัทจายเงินไดตรงตามเวลา รวมทั้งลดขั้นตอนการทํางานและการจัดทําขอมูล
ผลิตภัณฑบัตรเงินคลองเพื่อผูซื้อสําหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (TMB Supply Chain Card)
 เปนบัตรประเภทบัตร Electronic แบบ Closed loop สําหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นวัตกรรมทางการ
เงินที่พัฒนามาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการรับ-จายเงินโดยเนนถึงประโยชนและความคลองตัวของทั้ง
เครือขายธุรกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระคาสินคาและบริการ
ผลิตภัณฑ โอนเงินระหวางธนาคาร (SMART)
 บริการโอนเงินเพื่อชําระคาสินคาและบริการการจายเงินเดือนพนักงาน จายโบนัส จายคืนภาษี หรือจายเงิน
ปนผล ฯลฯ ใหกับผูรับเงินจํานวนมากราย ที่มีบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารที่เปน
สมาชิกระบบ SMART ของธนาคารแหงประเทศไทย
ผลิตภัณฑ โอนเงินระหวางธนาคาร (BAHTNET)
 บริการโอนเงินในประเทศดวยการสงขอมูลอิเล็คทรอนิกส ผานระบบเครือขายของธนาคารแหงประเทศไทย
เหมาะกับการโอนเงินที่มีมูลคาสูงไปยังบัญชีปลายทางของธนาคารพาณิชยอื่นๆที่เปนสมาชิกของธนาคาร
แหงประเทศไทย
3. ผลิตภัณฑธุรกรรมขาจาย (Payment Services)
ผลิตภัณฑเช็คเรียกเก็บ
เปนบริการที่ธนาคารอํานวยความสะดวกใหแกลูกคานิติบุคคล / ลูกคาทั่วไป ในการรับฝากเช็คเพื่อสงเรียกเก็บ
ภายในประเทศ ซึ่งสามารถฝากเช็ค/ตราสารไดที่สํานักงานใหญและสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยธนาคารจะดําเนินการเรียก
เก็บและนําเงินเขาบัญชีใหผูขอใชบริการ ตามเงื่อนไขการใหบริการซึ่งผูขอใชบริการจะไดรับรายงานตางๆ จากธนาคาร เพื่อ
ตรวจรายละเอียดเช็คที่เช็คนําฝาก ผลการเรียกเก็บ ตลอดจนการนําเงินเขาบัญชีไดจากรายงานที่ธนาคารจัดสงใหผานทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนรายวันหรือรายเดือน
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ประเภทของเช็คที่รับเรียกเก็บ
 เช็คเคลียริ่ง (Local Clearing Cheque) เปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารอื่นใด ที่
สาขาธนาคารผูรับฝากและสาขาธนาคารผูจายอยูในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน
 เช็คตางจังหวัด (BC) เปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารอื่นใด ที่สาขาธนาคารผูรับ
ฝากและสาขาธนาคารผูจายอยูตางเขตสํานักหักบัญชีกัน
 เช็คลงวันที่ลวงหนา (Post-dated Cheque: PDC) เปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
อื่นใด ที่ยังไมถึงกําหนดสั่งจาย ซึ่งเปนไดทั้งเช็คเคลียริ่งและเช็คเรียกเก็บขามเขต โดยธนาคารจะทําหนาที่
เก็บรักษาเช็คนั้น และทําการสงเรียกเก็บตามประเภทของเช็คเมื่อถึงกําหนดวันที่สั่งจายตามหนาเช็ค
 ผลิตภัณฑ TMB One Bank One Day เปนบริการเรียกเก็บเช็คที่ธนาคารอํานวยความสะดวกใหแก
ลูกคานิติบุคคล / ลูกคาทั่วไป ในการนําฝากเช็คเพื่อสงเรียกเก็บภายในประเทศ โดยลูกคาสามารถนํา
เช็ค / ตราสาร ไปฝากเรียกเก็บไดที่ทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารจะทําการเรียกเก็บเช็คและ
นําเงินเขาบัญชีใหลูกคาหลังเวลา 16.00 น. ณ วันที่นําฝากหรือวันที่เช็คครบกําหนด โดยลูกคาไมตองรอ
ผลการเรียกเก็บ และธนาคาร ยังสงรายงานตางๆ ใหลูกคา เพื่อใชตรวจสอบรายการนําฝากเช็ค และ
แจงผลการเรียกเก็บ ตลอดจนการนําเงินเขาบัญชี โดยจัดสงรายงานขางตนไปใหลูกคาทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนรายวัน หรือ รายเดือน ตามที่ลูกคาตองการ
ผลิตภัณฑ Bill Payment
 เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหบริษัท โดยธนาคารจะเปนผูรับชําระเงินคาสินคาและบริการผาน
ชองทางตางๆ จากลูกคา / ผูใชบริการ ตามใบแจงหนี้ของบริษัท โดยลูกคาของบริษัทสามารถชําระเงินที่
ธนาคารผานชองทางไดทั้ง เคานเตอรสาขาธนาคารทั่วประเทศและชองทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ตู
ATM, Internet Banking, Mobile Banking และ Phone Banking
ผลิตภัณฑ Direct Debit
 บริการรับชําระเงินคาสินคาและบริการตางๆ โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากลูกคารายยอยของ
บริษัทที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทหารไทย ซึ่งเปนบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในการ
ชําระคาสินคาและบริการ เหมาะกับบริษัทที่รับชําระเงินจากผูใชบริการหรือคูคาของบริษัทแบบรายเดือน
ทุกๆเดือน เชน การรับชําระคาสมาชิก คาบริการสาธารณูปโภค คาเชาซื้อ ฯลฯ เพียงแคมีบัญชีออมทรัพย /
กระแสรายวันกับธนาคารทหารไทย ก็สามารถขอใชบริการกับธนาคารไดทันที
ผลิตภัณฑ Cash Collection and Delivery
 ใหบริการรับขนเงินสดของผูขอใชบริการโดยธนาคารหรือตัวแทนธนาคารดําเนินการรับเงินสดจากสถานที่
ทําการของผูขอใชบริการหรือสถานที่ที่ผูขอใชบริการกําหนด มาทําการตรวจนับ และ นําฝากเขาบัญชีของ
ผูขอใชบริการทีม่ ีกับธนาคารตามคําสั่งและสัญญาการใชบริการ
4. ผลิตภัณฑบริหารสภาพคลอง (Liquidity Management Services)
ผลิตภัณฑ บริหารสภาพคลอง
 คื อบริ การที่ ธนาคารทํ าการโอนเงิ นระหว างบั ญชี ที่ อยู ในบริ ษั ทเดี ยวกั นหรื อกลุ มบริ ษั ทเดี ยวกั นโดย
อัตโนมัติทุกสิ้นวัน โดยระบบงานอัตโนมัติของธนาคารจะตรวจสอบเพื่อหายอดสวนที่เกินภาระผูกพันใน
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บัญชีตางๆ ของลูกคา แลวรวบรวมไวในบัญชีหลักที่ไดรับดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันก็จะเติมเงินใหแก
บัญชีที่มียอดเงินต่ํากวาภาระผูกพัน และในวันทําการถัดไป ลูกคายังสามารถเลือกใหมีการโอนเงินกลับใน
สภาพเดิ มหรื อไม โอนเงิ นกลั บก็ ได เช นกั น
ธนาคารจะสงรายงานรายละเอียดการโอนเงินใหลูกคาทราบ โดยสามารถรับเปนไฟลขอมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส
4.1.3
กลุมธุรกิจรายยอย ( Retail Banking Group)
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อกาวสูการเปนธนาคารพาณิชยไทยชั้นนํา และปรับเปลี่ยนองคกร
ใหสอดคลองกับกลยุทธ “การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” (Customer Centricity the TMB Way) ในสวนของกลุมธุรกิจรายยอย
ธนาคารไดนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑเกี่ยวกับเงินฝากและผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อลูกคารายยอยในหลายรูปแบบ อาทิ
เงินฝากประเภทตางๆ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อประเภทสวัสดิการ และสินเชื่อบัตรเครดิต ผาน
เครือขายสาขาของธนาคารกวา 450 แหง และตูเอทีเอ็มจํานวนกวา 2,300 เครื่อง ทั่วประเทศ ธนาคารไดพัฒนาโครงการ
Branch Transformation เปนการขยายชองทางบริการ ทั้งสาขา และเครื่อง ATM โดยเนนไปที่ อาคารสํานักงาน และ
ศูนยการคาที่สําคัญ การปรับปรุงสภาพสาขาทั่วประเทศโดยมีการออกแบบที่มีลูกคาเปนศูนยกลาง และการยกระดับการ
ใหบริการและประสิทธิภาพการทํางาน ผานการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ทั้งนี้ธนาคารยังมุงเนนพัฒนาชองทางบริการ
อิเลคโทรนิกสใหเทียบเทากับระดับนานาชาติ ไดแกการบริการอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง (TMB Internet Banking) บริการ
ธนาคารทางโทรศัพทมือถือ (TMB M-Banking) และ Contact Center (1558) เพื่อใหบริการกับลูกคาไดทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมงอีกทั้ง ทางธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อกระชับ
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเกาและเพิ่มลูกคารายใหมอีกดวย
เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาไดตรงจุดและครบถวน ธนาคารไดจัดแบงลูกคา (Customer Segment)
ในกลุมธุรกิจรายยอยของธนาคาร โดยวิเคราะหและวิจัยลักษณะความตองการของลูกคาในแนวลึก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ทางดาน
รายไดและความมั่งคั่ง (income & wealth) ดานอาชีพ (occupation) และดานชวงชีวิตของลูกคา (life-stage) เพื่อนําขอมูลมา
กําหนดเปนกลยุทธและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ทําใหชีวิตของลูกคาดีขึ้น ทั้งนี้กลุมลูกคาเปาหมายหลักของธนาคาร คือ
กลุมที่มีอายุตั้งแต 22 ป ประกอบอาชีพและมีรายไดตั้งแต 1 หมื่น หาพันบาทขึ้ นไป และอาศั ยอยูในเมื องหรื อชุมชนขนาด
กลางถึงขนาดใหญ โดยมีกลุมลูกคายอย (sub-segment) ที่สําคัญแบงโดยรายไดและความมั่งคั่งไดแก กลุมลูกคาธนบดีและ
ธนบดีธนกิจ (Affluent) และ กลุมลูกคารายไดระดับกลาง (middle income) แบงโดยอาชีพไดแก กลุมลูกคาเงินเดือนเอกชน
(Private Employee) กลุมลูกคาขาราชการและทหาร (Public employee) และเจาของกิจการขนาดเล็ก (Owner Operator)
แบงโดยชวงชีวิตของลูกคา ไดแก เริ่มตนทํางานโสด ( Young Adult),เริ่มสรางครอบครัว( Start-Up Family),
ครอบครัวมั่นคง(Established Family),และเกษียณอายุ(Retiree)เพราะพฤติกรรมและความตองการของลูกคา
เปนเรื่องที่ซับซอนมาก ทางกลุมธุรกิจรายยอย (Retail Banking Group) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงความ
ตองการอยางแทจริงของลูกคาซึ่งแตกตางกันไปในแตละกลุม ดังนั้น ทางกลุมธุรกิจรายยอย จึงไดมีการศึกษาและทําวิจัย
เปนจํานวนมากและอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะสามารถคัดกรองและเลือกพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตรงใจและเกี่ยวพัน
โดยตรงกับชีวิตของลูกคาบุคคลอยางแทจริง
เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่อง กลุมธุรกิจรายยอยไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยความ
ตองการในการทําธุรกรรมของลูกคา เชนบัญชีออมทรัพยฟรีคาธรรมเนียม (TMB No Fee Savings Account) และบัตรเดบิต
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ทีเอ็มบี โนลิมิต (TMB No Limit Debit Card) กลุมธุรกิจรายยอย ยังคงมุงมั่นนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่โปรงใสและ
จริงใจใหกับลูกคาภายใตแนวทาง“การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” อยางตอเนื่อง เชน บัญชีเงินฝากไมประจํา ทีเอ็มบี ดอกเบี้ย
สูง (TMB No Fixed Account) บัญชีออมทรัพยที่ใหความคลองตัวในการฝาก-ถอนไดตลอดเวลา และดอกเบี้ยสูง โดยไมมี
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาการฝากเงินหรือจํานวนเงินฝากขั้นต่ําดังเชนบัญชีเงินฝากประจําทั่วไป นอกจากนั้น ทางกลุมธุรกิจ
ลูกคารายยอย ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากเพื่อการทําธุรกรรมเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทยกลุมลูกคารายไดปานกลางและมี
การทําธุรกรรมประมาณ 10 ครั้งตอเดือน คือบัญชี “ ธุรกรรมทําฟรี” นอกจากนี้ไดมีการแบงประเภทของบัญชีเงินฝากเปน
หลักๆสองประเภท คือ “เพื่อใช”และ “เพื่อออม” เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนจากบัญชีทั้งสองประเภทอยางแทจริง
ทางธนาคารฯ ไดเริ่มจัดเก็บฐานขอมูลในรูปแบบใหม เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการยึดลูกคาเปนศูนยกลาง
โดยมีการรวบรวมขอมูลทุกมุมมองโดยยึดจากลูกคาเปนหลัก (Customer View) แทนที่การจัดเก็บฐานขอมูลในรูปแบบเดิมที่
มีการเก็บแยกเปนรายผลิตภัณฑ (Product View) การจัดเก็บฐานขอมูลโดยยึดจากลูกคาเปนหลัก เปนการรวบรวมขอมูลทุก
มุมมองของลูกคาแตละราย ซึ่งประกอบดวย รายละเอียดขอมูลประชากร (Demographic) ผลิตภัณฑธนาคาร ทุกผลิตภัณฑที่
ลูกคาแตละรายถืออยู (Product holding) พฤติกรรมการใชงานของแตละผลิตภัณฑ (Product usage behavior) รวมถึง ชองทาง
บริการที่ลูกคาแตละรายเลือกใชบริการ (Channel Usage) นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกดวยเทคนิคการทําเหมือง
ขอมูล (Data mining) ไดถูกนํามาประยุกตใชเพื่อทําใหทางธนาคารฯ สามารถเขาใจพฤติกรรมของลูกคารายบุคคลจนสามารถ
พัฒนา “Propensity to buy Model” สําหรับลูกคาแตละรายเพื่อเสนอผลิตภัณฑและบริการสนองตอบความตองการของลูกคา
โดยรายบุคคล
เนื่องจากความตองการของลูกคานั้นมีความแตกตางกันสูง การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ใหกับ
ลูกคาแตละราย จึงถูกจัดทําขึ้นในรูปแบบที่แตกตางกันผานแคมเปญทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) โดยแตละ
แคมเปญผลิตภัณฑที่นําเสนอ วิธีการและเนื้อหาที่นําเสนอ ชองทางในการสื่อสารที่เลือกใช (Direct mail, Email, SMS,
Outbound) รวมทั้ง กิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนอัตราการตอบรับ แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความตองการและความ
เหมาะสมกับลูกคาในแตละคนเปนหลัก นอกจาก แคมเปญทางการตลาดแบบตรงจะชวยกระตุนใหอัตราการตอบรับแคมเปญ
ทางการตลาดสูงขึ้นแลว ยังเปนสวนสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางธนาคารฯ และ ลูกคาอีกดวย ในป 2555 ทาง
ธนาคารฯ ไดมีแคมเปญการตลาดแบบตรงสงถึงลูกคาผานทางชองทางการตลาดแบบตรง (Direct Channel) 200 แคมเปญ โดย
ไดติดตอลูกคามากกวา 4.5 ลานราย เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ บริการ และ กิจกรรมการตลาดตางๆ โดยสามารถสรางยอดขาย
ซึ่งคิดเปน 4% ของยอดขายรวมของกลุมธุรกิจรายยอยทั้งหมด
4.1.4
ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit Product)
ในป 2555 ธนาคารยั ง คงนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ เงิ นฝากและบริ การต างๆภายใต ก ลยุ ท ธ “การยึ ด ลู ก ค าเป น
ศูนยกลาง” โดยมีวัตถุประสงคที่จะมุงสูการใหบริการ Transctional Banking ที่มีประสิทธิภาพ งายและสะดวกที่สุด ซึ่ง
จะตองนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสม และตรงกับความตองการของลูกคา ธนาคารจึงไดนําเสนอผลิตภัณฑใหม บัญชีทีเอ็มบี
ธุรกรรมทําฟรี (TMB Free Flow Daily Account) โดยมีกลุมลูกคาหลักคือ ลูกคาวัยทํางาน ระดับกลาง โดยเนนเรื่องการลด
ขอจํากัดในการทําธุรกรรมและคาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งสรางความประทับใจที่ดีเพื่อใหเลือกใชธนาคารเปนบัญชีหลักที่ใช
ประจํา
ธนาคารไดนําเสนอบริการทีเอ็มบีโอนเพื่อออม (TMB Send to Save) ซึ่งเปนบริการสําหรับลูกคาที่ตองการ
จัดการดานการเงินระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อรับผลประโยชนดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด โดยระบบจะทําการแจง
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เตือนผานระบบ SMS เมื่อจํานวนเงินสูงกวาจุดโอนเพื่อออมที่ลูกคากําหนด ซึ่งในขอความจะมี USSD code เพื่อใชสงคําสั่ง
โอนเงินทุกครั้ง ทําใหลูกคาสามารถโอนเงินผานทางโทรศัพทมือถือไดทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ TMB ไดนําเสนอ ME by TMB ซึ่งเปนอีกแบรนดหนึ่งของ TMB โดยกอตั้งขึ้นเพื่อสรางฐานลูกคา
กลุมใหม ซึ่งมุนเนนไปที่กลุมคนรุนใหมที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและนํามาผสานใชรวมกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันตางๆ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบาย และคลองตัว ในขณะเดียวกันก็ไมลืมที่จะมองหาสิทธิประโยชน หรือความคุมคาจากสิ่งที่ไดทําลงไป
ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถจับกลุมลูกคาใหมเหลานี้ใหได TMB จึงพัฒนาโครงสรางการทําธุรกิจแบบใหม ให ME
นั้นจะตองมีคอนเซปตแนวคิดการสรางแบรนด การทําการตลาด การบริหารจัดการ และออกผลิตภัณฑตางๆ แยกออกมาจาก
ของ TMB อันเนื่องมาจากนโยบายในภาพรวมของ TMB ที่ตองการใหลูกคาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธนาคารฯ ใน
แงมุมของความทันสมัย ความกลาที่จะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใหบริการทางธนาคารรูปแบบใหมที่ปรับตัวใหไดเขา
ใกลลูกคากลุมใหมๆ มากยิ่งขึ้น ภายใตแนวคิด “ทําเอง ไดมากกวา”
จะเห็นไดวาผลิตภัณฑของธนาคาร ไมเพียงแตจะมีความหลากหลาย และตอบโจทยความตองการของลูกคาแต
ละกลุมแลว ธนาคารยังคงมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ในตลาด เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงดวย
ผลิตภัณฑประเภทเงินฝากของธนาคาร ประกอบดวยผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ :
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย (Savings Account) เปนบัญชีเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม โดยอัตรา
ดอกเบี้ยจะคิดในอัตราคงที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดตามอัตราประกาศของธนาคาร ลูกคาสามารถถอนเงินคืน
ไดผานทางบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และสมุดคูฝาก ทั้งนี้ลูกคายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระคา
สินคา/บริการ ตาง ๆ ทางบัญชีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารอีกดวย
 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) เปนการฝากเงินที่ลูกคาสามารถถอนเงินผานทางเช็ค และ
บัตรเอทีเอ็ม ทั้งนี้ลูกคายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระคาสินคา/บริการตาง ๆ ทางบัญชีผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารอีกดวย อยางไรก็ตาม ธนาคารมีบัญชีกระแสรายวันประเภทที่จาย
ดอกเบี้ยสําหรับลูกคาที่มีเงินฝากจํานวนมากอีกดวย
 บัญชีเงินฝากไมประจํา (No Fixed Account) เปนบัญชีที่รวมขอดีของบัญชีออมทรัพยและเงินฝากประจํา
ไวดวยกัน ใหดอกเบี้ยสูงเทียบเทาเงินฝากประจํา แตยังคงความคลองตัว และยืดหยุน ไมมีกําหนด
ระยะเวลาฝาก และไมมีขั้นต่ําในการฝากเงิน
 บัญชีเงินฝากประจํา (Time Deposits) เปนการฝากเงินในจํานวนที่ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยลูกคาจะ
ไดรับดอกเบี้ยในอัตราประกาศของธนาคาร และอาจจะถอนเงินไดกอนกําหนด แตจะไดดอกเบี้ยใน
อัตราที่ประกาศใช ระยะเวลาการฝากเงินมีตั้งแต 7 วัน ถึง 36 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (เฉพาะธนาคาร - กอนหักดอกเบี้ยจายลวงหนา) ทั้งสิ้น
ประมาณ 501,506 ลานบาท ซึ่งเปน บัญชีเงินฝากออมทรัพยรอยละ 29.62 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันรอยละ 11.55 บัญชี
เงินฝากไมประจํารอยละ 22.79 บัญชีเงินฝากประจํา รอยละ 34.46 % และ บัญชี ME รอยละ 1.57 ธนาคารมีแผนการเพิ่มอัตรา
การเติบโตของจํานวนลูกคาและฐานเงินฝาก โดยเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณสมบัติแตกตางจากผลิตภัณฑเงินฝากที่มีเสนอ
อยูปจจุบัน และตรงตามความตองการของลูกคา เพื่อขยายฐานลูกคาเงินฝากอยางตอเนื่อง
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4.1.5
ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Network)
ธนาคารมีชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย โดยผานเครือขายสาขาของธนาคาร ที่
เปนชองทางหลัก และชองทางสํารองอื่นๆ เชน ทางเครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM,ADM) โทรศัพท และ
อินเทอรเน็ต
 สาขาในประเทศ
สาขาของธนาคารเปนชองทางหลักในการเสนอขายผลิตภัณฑและใหบริการทางการเงินแกลูกคาบุคคลและ
ลูกคาธุรกิจทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร มีเครือขายสาขาจํานวน 462 แหงทั่วประเทศ ธนาคารไดทําการศึกษา
ปจจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตรในบริเวณที่มีแนวโนมทางธุรกิจเพื่อประเมินความเปนไปไดในทางธุรกิจของธนาคารกอนที่
จะมีการเปดสาขาหรือการยายที่ทําการสาขา โดยมุงเนนเปนสาขาที่เปดใหบริการทุกวันภายในศูนยการคาฯ ตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชากรในปจจุบัน และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้
ธนาคารมีการตรวจสอบผลงานของสาขาตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาปด
หรือยายที่ตั้งสาขาที่การเติบโตทางธุรกิจมีแนวโนมถดถอยลงตามการเปลี่ยนแปลงของศักยภาพทางธุรกิจในทองที่ หรือใน
พื้นที่นั้นมีสาขาตั้งอยูใกลเคียงในบริเวณเดียวกัน
ในป 2555 ธนาคารไดปดดําเนินการสาขา 6 สาขา ไดแก
- สาขาพันธุทิพย พลาซา งามวงศวาน
- สาขาแมฮองสอน
- สาขาการไฟฟาสวนภูมิภาค
- สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- สาขาบานหลวง
- สาขาแลนดมารคพลาซา
ธนาคารเปดสาขาใหมเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวม 12 สาขาไดแก
- สาขาเดอะคริสตัล
- สาขาไอ เรสซิเดนท ถนนนราธิวาสราชนครินทร
- สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี
- สาขาโรงพยาบาลวิภาวดี
- สาขาอาคารฟอรจูนทาวน
- สาขาเอ็มไพร ทาวเวอร
- สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ
- สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
- สาขาออล ซีซันส เพลส
- สาขาโรงพยาบาล พญาไท 2
- สาขาพอรโต ชิโน ถนนพระราม 2
- สาขาบิ๊กซี หาดใหญ
การเปดสาขาใหมของธนาคาร เปนการขยายเครือขายในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ทุกกลุม โดยพิจารณาเปดสาขาในพื้นที่ที่สะดวกตอการเขาถึง และเปนศูนยกลางของการทําธุรกิจของทองถิ่น เชน การเปด
สาขาภายในศูนยการคา ที่เปดใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด และมีพื้นที่จอดรถสําหรับลูกคาอยางเพียงพอ
ธนาคารไดปรับปรุงรูปแบบสาขาใหมีความทันสมัย โปรงใส สะอาด สวยงาม และพัฒนาเครื่องมือและ
ระบบงานในการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา พรอมพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
การปรับปรุงการปฎิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนและเนนเพิ่มความ
สะดวกสบายในการทําธุรกรรม รวมทั้งเนนย้ําในเรื่องการบริการที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง
ธนาคารเสริมสรางความสามารถและเพิ่มทักษะในดานตางๆ ของพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมี
ความพรอมในการใหบริการ และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหแกพนักงานทุกสาขาของธนาคาร โดยฝกอบรม
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พนักงานทั้งในดานกระบวนการปฏิบัติงาน การบริการและความรูในผลิตภัณฑของธนาคาร เพื่อที่ลูกคาของธนาคารจะ
ไดรับคําแนะนําและผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการ รวมถึงการใหบริการที่แตกตางเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
อยางเกินความคาดหมาย
 สาขา ME by TMB
ME by TMB เปดใหบริการผานสาขารูปแบบใหมที่ใหบริการเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพยตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2554 โดยการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆจะตองผานเครือขายอินเทอรเน็ตเทานั้น อัตราดอกเบี้ยของ ME by
TMB จะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ใหแกลูกคาสาขารูปแบบปกติของธนาคาร
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร มีเครือขายสาขา ME by TMB จํานวน 4 แหง โดยครอบคลุมเพียง
จังหวัดกรุงเทพเทานั้น
และธนาคารไดเปดสาขาใหมอีก 1 สาขา ในป 2555 ไดแก
- สาขาเดอะมอลลบางกะป 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาขาตางๆ ของธนาคาร กระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ตามที่ปรากฏในตาราง
ดังตอไปนี้
ภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต
รวม
(1)

จํานวนสาขา(1)
216
48
47
45
59
51
466

รอยละของทั้งหมด
46
10
10
10
13
11
100

จํานวนสาขาตาง ๆ ไมรวมสาขาของธนาคาร ในตางประเทศจํานวน 2 แหง

สาขาในตางประเทศ
ธนาคารมีสาขาในตางประเทศจํานวน 2 แหง คือสาขาหมูเกาะเคยแมน และสาขานครหลวงเวียงจันทน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาขาในหมูเกาะเคยแมน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริษัทของหมู
เกาะเคยแมน (แกไขเพิ่มเติมในป 2550) ธนาคารดําเนินกิจการสาขาโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารประเภทบี
ตามกฎหมายวาดวยธนาคารและบริษัททรัสตของหมูเกาะเคยแมน (แกไขป 2550 และเพิ่มเติมในป 2552) ซึ่งใบอนุญาต
ดังกลาวอนุญาตใหสาขาประกอบธุร กิจกับผูรับใบอนุญาตรายอื่น ๆ และบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศได แตไม
สามารถประกอบธุรกิจในหมูเกาะเคยแมนกับประชาชนทั่วไปหรือผูอยูอาศัยในหมูเกาะเคยแมนได ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดโดยหนวยงานราชการ อนึ่ง สาขาของธนาคารในหมูเกาะเคยแมนทําหนาที่หลักเปนชองทางในการระดมทุ น
ตางประเทศใหแกธนาคาร ซึ่งที่อยูจดทะเบียนสาขาของธนาคารในหมูเกาะเคยแมน คือ 190 Elgin Avenue, Grand Cayman,
KY1-9005, Cayman Islands
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สาขาของธนาคารในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2536 โดยไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบ (Full Banking License) จากผูวาการธนาคารแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น กิ จ การของสาขาอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บดู แ ลของธนาคารแห ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว สาขาในประเทศลาวใหบริการดานธนาคารพาณิชยแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมถึงบริษัทที่ทําการคาระหวางประเทศและบริษัทรวมทุน โดยมีบริการผลิตภัณฑที่หลากหลายใหแกลูกคา เชน
การใหบริการดานเงินฝาก เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว เล็ตเตอรออฟเครดิต การออกหนังสือค้ําประกัน และการโอนเงิน
ตางประเทศ ที่ตั้งสาขาของธนาคารในประเทศลาว คือ 034/2 ถนนสามเสนไท จันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตู ปณ.2423
 สํานักงานเขตลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Zone Offices)
ณ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีลูกคาเงินฝากและสินเชื่อ SME จํานวน 218,178 ราย และมียอดสินเชื่อธุรกิจ
รวม 139,873 ลานบาท มีสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจของธนาคารจํานวน 49 แหง กระจายอยูในพื้นที่ศูนยกลางของธุรกิจใน
กรุ ง เทพ ปริ ม ณฑล และในต า งจั ง หวั ด ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศ โดยมี ผู จั ด การดู แ ลความสั ม พั น ธ ลู ก ค า (Relationship
Manager) รวมถึงผูชวยผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้น 599 คน เพื่อดูแล
และใหคําปรึกษาในเรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางดานการเงินใหกับลูกคา SME ไดอยางทั่วถึง
 ศูนยธุรกิจสัมพันธ TMB SME (TMB SME Relationship Managment Center)
นอกเหนือจากการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่ตอบสนองความตองการทางธุรกิจอยางเพียงพอแลว
เพื่อใหธุรกิจของลูกคาเปนไปอยางราบรื่นและเกิดความสัมพันธที่ดีกับธนาคาร ทางธนาคารจึ ง ได จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก าร
ลูกคา SME ทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดูแลลูกคาผูประกอบการขนาดเล็กที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
เปนไปอยางทั่วถึง เพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากธนาคาร อันจะสนับสนุนการทําธุรกิจของลูกคาใหดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย
- จัดตั้งทีมดูแลบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจเปนรายบุคคล ซึ่งจะดูแลทั้งบัญชีเงินฝากและเงินกูที่มีกับ
ธนาคาร
- บริการขอมูลรายการเงินเขา- ออกในบัญชี
- บริการแจงเตือนกําหนดจายเงินตางๆ ลวงหนา เพื่อการวางแผนทางการเงินของลูกคา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
- อํานวยความสะดวกและจัดการปญหาที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ลูกคาพบ แบบตนจนจบ (End – to- end
Corrective Action)
- เสนอโปรแกรมสินเชื่อที่เหมาะสมกับความตองการเฉพาะรายลูกคา
- นําเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจสําหรับลูกคา เชน งานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้น เปนตน
ทั้งนี้ศูนยบริการลูกคา SME จะใหบริการลูกคาผูประกอบการ SMEทั่วประเทศ สามารถเรียกใชบริการได
ทางโทรศัพทหมายเลข 0- 2828- 2828

สวนที่ 1 หนา 40

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บมจ.ธนาคารทหารไทยใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่สํานักงานแลกเปลี่ยนเงิน สาขา และ
สํานักงานใหญ โดยมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และผูที่จะเดินทางไปตางประเทศเปนกลุมเปาหมายหลัก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 80 แหง ครอบคลุมแหลงทองเที่ยว
ทั่วประเทศ โดยเปนอันดับที่สองในตลาด ทั้งนี้มีสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินจํานวน 25 แหง ตั้งอยูภายในอาคารผูโดยสาร
ของทาอากาศยานนานาชาติ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 20 แหง ทาอากาศยานภูเก็ต 2 แหง ทาอากาศยานดอนเมือง 2 แหง
และทาอากาศยานกระบี่ 1 แหง) นอกจากนี้ธนาคารใหบริการนอกสถานที่สําหรับกลุมลูกคา โดยสามารถติดตอไดที่
หมายเลขโทรศัพทสายดวน 0-2299-1800 บมจ. ธนาคารทหารไทยเปนธนาคารแรกที่ใหบริการที่ทาอากาศยานนานาชาติ
มีประสบการณดานธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมาเปนเวลายาวนาน พนักงานมีทักษะ ความชํานาญในการ
ใหบริการ
 ศูนยธุรกิจ (Business Centers)
เพื่อมุงเนนการเปนชองทางการใหบริการ (Channel) ที่หลากหลาย ทั้งบริการดานธุรกรรมการคาระหวาง
ประเทศ และธุรกรรมทางการเงิน (Cash Management) ครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการลูกคาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของธนาคาร
ในการที่จะเปนเปนผูนําการใหบริการธุรกรรมทางการเงิน (Transactional Banking)
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มใหบริการ 2,357 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารไดมีการ
ปรับใชกลยุทธในการเลือกจุดติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มที่มีประสิทธิภาพและใหลูกคาไดรับความสะดวกตามแนวทางที่ TMB
เปน Transactional Banking นอกจากการใหบริการแกผูถือบัตรของธนาคารเองแลว เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารยังให
บริการแกผูถือบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay นอกจากนี้
ธนาคารยังเพิ่มบริการแปลงคาสกุลเงินเปนสกุลทองถิ่นของผูถือบัตรตางประเทศที่มาทํารายการถอนเงินสดบนเครื่อง
เอทีเอ็มของธนาคารอีกดวย
ธนาคารไดมีขอตกลงรวมกันกับธนาคารอื่น ซึ่งอนุญาตใหลูกคาผูถือบัตรของธนาคารสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินผานเครือขายเอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ ได ทํานองเดียวกัน ลูกคาผูถือบัตรตางธนาคารสามารถทําธุรกรรมผาน
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยไดเชนกัน
ป 2555 ธนาคารไดสานตอแผนโยกยายจุดติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของทําเลที่ติดตั้งให
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมากที่สุด รวมทั้งการขยายการติดตั้งเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติภายใตโครงการ Channel
Strategy ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติทั้งหมด 377 เครื่อง โดย 75% ติดตั้งที่สาขา
ตางๆ ของธนาคาร เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาที่ตองการฝากเงินกับธนาคารใหไดรับความสะดวกสบายมาก
ที่สุด
 บริการ Merchant Acquiring Business
ธนาคารมีการใหบริการธุรกิจรานคารับบัตร (Merchant Acquiring Business) แกลูกคาผูประกอบการเพื่อให
บริการรับชําระคาสินคาและบริการผานบัตรเครดิต/เดบิต (บัตรเครดิต VISA, บัตรเครดิต MasterCard และบัตรเดบิต Visa
Electron ของธนาคารและบัตรของธนาคารอื่น) โดยประเภทบริการที่ธนาคารใหบริการในปจจุบันประกอบดวย
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1. บริการรานคารับบัตรโดยธนาคารทําการติดตั้งเครื่อง EDC ณ รานคาเพื่อใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการ
ผานบัตรเครดิต/เดบิต โดยผูถือบัตรเครดิตนําบัตรเครดิตมาชําระคาสินคาดวยวิธีการสงมอบบัตรเครดิตใหกับรานคาเพื่อทํา
รายการขออนุมัติวงเงินผานเครื่อง EDC พรอมทั้งลงลายมือชื่อในเซลลสลิปเพื่อใชเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงิน
2. Mail Order/Telephone Order คือบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานบัตรเครดิต เมื่อรานคาไดรับคําสั่งซื้อ
ดวยวิธีการแจงหมายเลขบัตรเครดิตหรือการกรอกแบบฟอรมสั่งซื้อสินคาโดยระบุใหหักบัญชีบัตรเครดิตผานทางโทรสาร
โทรศัพท หรือสื่ออื่นๆ โดยลูกคาไมไดมาที่รานคาดวยตนเอง
3. Recurring คือบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานบัตรเครดิต เมื่อรานคาไดรับคําสั่งซื้อหรือคําขอใชบริการ
จากลูกคาดวยวิธีแจงขอใหตัดบัญชีบัตรเครดิตเปนการชําระคาสินคาและบริการโดยการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติเปน
รายเดือน
4. ePayment เปนการชําระคาสินคาและบริการผาน Web Site ของรานคาดวยบัตรเครดิตโดยการเชื่อมโยงระบบ
ของรานคามายัง Gateway ของธนาคารซึ่งไดผานการ Certify ระบบ VbV จาก VISA และ MasterCard Secure Code จาก
MasterCard
5. DCC (Dynamic Currency Conversion) เปนบริการแปลงสกุลเงินจากเงินบาทไปเปนสกุลเงินของบัตรเครดิตที่
ออกโดยประเทศตางๆ เมื่อผูถือบัตรชําระเงินผานเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC
 บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต TMB Internet Banking
ธนาคารมีการใหบริการอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง โดยผานเว็บไซต www.tmbdirect.com ทั้งนี้ ธนาคารมี
เปาหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถโดยการเพิ่มบริการใหม ๆ ควบคูกับการเพิ่มความปลอดภัยในการใหบริการเหลานี้
อยางตอเนื่องในอนาคตเพื่อรองรับการใชงานของลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น
ลูกคาไดใชบริการทางธนาคารผานบริการทางอินเทอรเน็ตอยางหลากหลาย รวมทั้งสามารถสอบถามยอดเงิน
คงเหลือ โอนเงิน ระงับการจายเช็ค ชําระคาบริการ โอนเงินใหแกบุคคลภายนอก โอนเงินตางธนาคาร ตั้งการโอนเงิน
ลวงหนา และลาสุดกับนวัตกรรมการเปดบัญชีออมทรัพย/ฝากประจํา รวมถึงการฝาก/ถอนบัญชีเงินฝากประจําโดยผาน
บริการ TMB Internet Banking ซึ่งลูกคาสามารถใชบริการไดทันทีหลังเปดบัญชีโดยไมตองไปสาขาของธนาคาร อนึ่ง
บริการทางอินเทอรเน็ตของธนาคารเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และใชระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสูงและมี
ความปลอดภัยในระดับสากล ทั้งนี้ ธนาคารมุงหมายที่จะเสริมสรางความปลอดภัยใหกับระบบเพื่อผูใชงาน โดยมีการ
ลงทุนเพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบตรวจสอบตัวตนผูเขาใชงานสองชั้น (Two Factor Authentication System) และ
ปรับเสริมรูปแบบการใชงานของระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหบริการตอลูกคาไดมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ภายใตระบบที่มีความ
 บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือ TMB M-Banking (Mobie Web Browser version)
ธนาคารมีการเพิ่มชองทางการใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปดใหบริการผานทางโทรศัพท
ภายใตชื่อ TMB M-Banking ซึ่งเปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคาบุคคลทั่วไป โดย
ธนาคารไดพัฒนาขึ้น เพื่อ ใหเหมาะสมกับการใชงานผานโทรศัพทมือถือ โดยใชเทคโนโลยีดาน Internet ผาน
โทรศัพทมือถือ เพื่อเปนการเปดชองทางใหมของการทําธุรกรรม และอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการตาง ๆ
ของธนาคาร เชน การสอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน ชําระคาสินคาและบริการ รวมทั้งสามารถทํารายการโอนเงินไปตาง
ธนาคารไดแบบทันที (Online Real-Time) โดยผูรับเงินปลายทางจะไดรับเงินทันที พรอมสง SMS แจงผลถึงผูรับเงิน พรอม
ระบุชื่อผูสงไดโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถเขาใชบริการไดที่ www.tmbdirect.com
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ในยุคปจ จุบันที่โ ทรศัพท มือ ถือแบบสมาร ทโฟน และแท็บเบล็ตเปนที่นิย มอยา งกวางขวาง ธนาคารได
ปรับปรุงใหบริการ TMB M-Banking สามารถใชงานไดจากเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพายุคใหมเหลานี้ไดอยาง
สะดวกสบาย โดยผูใชบริการสามารถกดเลือกใชบริการในแบบ Desktop version ที่หนาเขาสูระบบ ซึ่งจะทําใหสามารถใช
บริการและฟงกชั่นตางๆของธนาคารไดครบถวนเชนเดียวกับการใชงาน TMB Internet Banking ผานคอมพิวเตอรสวน
บุคคล
 บริการแกลูกคาทางโทรศัพท (Contact Center)
ธนาคารมีศูนยใหบริการแกลูกคาทางโทรศัพท โดยใชหมายเลขโทรศัพทพิเศษ 4 หลักคือ 1558 หรือโทรจาก
ตางประเทศ ที่หมายเลข 66-2299-1558 เพื่อรองรับการใหบริการลูกคาใหไดรับความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน และ 7
วันตอสัปดาห ทั้งนี้ ศูนยบริการลูกคาของธนาคารมีบริการหลายรูปแบบคือ บริการธนาคารทางโทรศัพทผานระบบอัตโนมัติ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร โดยลูกคาสามารถเลือกทํา
ธุรกรรมทางการเงินเชน สอบถามขอมูลบัญชี รายการเดินบัญชี โอนเงิน การชําระคาสินคาและบริการไดดวยตนเอง ขอ
สําเนาใบสรุปบัญชีทางโทรสาร สอบถามยอดเช็คคืน เปนตน และบริการผานเจาหนาที่บริการลูกคา ซึ่งลูกคาสามารถ
สอบถามขอมูลในบัญชีลูกคา เชน ยอดเงินคงเหลือหรือยอดเงินที่ตองชําระ คะแนนสะสมบัตรเครดิตและแลกของรางวัล
เปนศูนยรับแจงทํารายการโปรแกรมแบงจายรายเดือนประเภท TMB So GooOd สําหรับบัตรเครดิต ใหขอมูลผลิตภัณฑ
และบริการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ใหบริการกรณีฉุกเฉิน เชน เปนศูนยรับแจงอายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
และบัตรเครดิต เปนศูนยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําลูกคา Internet Banking ในกรณีเกิดขอปญหาหรือขอขัดของทาง
เทคนิคระหวางการใชงาน ใหบริการการเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตกรณีฉุกเฉิน เชน เดินทางไปตางประเทศหรือเปนคา
รักษาพยาบาล รวมทั้งยังมีหนวยงานบริการโทรออกโดยเจาหนาที่บริการลูกคา เพื่อแจงขอมูลผลิตภัณฑและบริการใหแก
ลูกคาทางโทรศัพท และมีศูนยรับเรื่องร องเรียน เพื่อเปน ชองทางสําหรับลูกค าในการใหคําแนะนํ า ติชม บริการและ
ผลิตภัณฑของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารไดเพิ่มชองทางติดตอใหมเรียกวา “Web Chat” โดยลูกคาสามารถกดปุมจาก
หนาจอหลักของ Website ธนาคาร ไดทั้ง WWW.TMBBANK.COM หรือ WWW.TMBDIRECT.COM เพื่อทําการสนทนา
กับเจาหนาที่ผานอินเตอรเนต และทางหนาตางที่ใชสําหรับการ chat โดยลูกคาสามารถสนทนาและรับขอมูล ทางดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ผานทางขอความที่ตอบสนองโดยทันทีจากเจาหนาที่บริการลูกคา
 ชองทางการใหบริการลูกคาธุรกิจและซัพพลายเชน
เพื่อเปนการใหบริการลูกคาธุรกิจไดอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สําคัญ ธนาคารฯไดพัฒนาชองทางใหมๆ
ในการใหบริการ โดยเปนการใชชองทางขององคกรภายนอก เพื่อเนนความรวดเร็วในการไดรับชําระเงินจากคูคาเพื่อเขา
บัญชีลูกคาธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อสนองตอบตอความตองการของธุรกิจที่การหมุนเวียนเงินสดเปนหัวใจสําคัญ ในป
2555 ธนาคารฯ จึงไดเริ่มตนความรวมมือกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปดใหบริการอยางเปนทางการในการรับฝากเงิน
ผานสาขาไปรษณียที่มีอยูประมาณ 1,400 แหงทั่วประเทศ ซึ่งยอดในการใชบริการไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนือ่ งจนถึง
ปจจุบัน
นอกจากการเพิม่ ชองทางผานสาขาขององคกรภายนอกแลว
ธนาคารฯยังไดพัฒนาระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนือ่ งเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธุรกิจและซัพพลายเชนอยางครบวงจร
สนองตอบตอความตองการของธุรกิจที่ตองการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นทุกวัน ในป 2555 ธนาคารฯไดพัฒนา
ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มความยืดหยุนใหลูกคาสามารถจัดการไดดวยตัวเองแทนการรอรับบริการจากธนาคาร
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เชน การสงรายงานความเคลื่อนไหวของบัญชีใหกับลูกคาโดยลูกคาสามารถเลือกชนิดของรายงานและตั้งวันเวลาในการรับ
รายงานไดดวยตนเอง (Scheduler Reporting) และการรวมมือกับองคกรขนาดใหญเชน ปตท. เพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจกับ
คูคาในระบบซัพพลายเชน ในการพัฒนาระบบสั่งซื้อดวยเงินสดแบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Approve)
 TMB Corporate Call Center #02 643-7000
นอกเหนือจากการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่ตอบสนองความตองการทางธุรกิจอยางเพียงพอแลว
เพื่อใหการทําธุรกรรมของลูกคาเปนไปอยางสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ทางธนาคารจึงไดจัดตั้ง Corporate Call
Center เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางในการใหบริการลูกคาธุรกิจในการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ โดยบริการหลักของ TMB
Corporate Call Center มีดังนี้
1. บริการขอมูลเกีย่ วกับบริการและผลิตภัณฑของธนาคาร
2. บริการขอมูลเกีย่ วกับบัญชี และรายการธุรกรรมทางการเงิน
3. บริการขอมูลเกีย่ วกับบริการผานระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ทุกสายของลูกคาจะมีเจาหนาที่คอยรับสายตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันทําการของธนาคาร ในการ
ใหขอมูลโดยทันทีหรือตอบกลับในระยะเวลาที่เหมาะสม ลูกคาสามารถเรียกใชบริการไดทางโทรศัพทหมายเลข
02 643-7000 หรือ email: CorporateCallCenter@tmbbank.com
 ชองทางการขายผานตัวแทนขาย (Sales Representative Channel)
การขายผานตัวแทนขายเปนชองทางหนึ่งที่ธนาคารใชในการนําเสนอขายผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอย (ทั้งประเภท
มีหลักประกันและไมมีหลักประกัน) ผานพนักงานขายตรง, พนักงานขายผานทางโทรศัพท และบริษัทนายหนาอิสระ
ภายนอกของธนาคาร โดยสินเชื่อผูบริโภคเปนหนวยงานที่จะพิจารณาสินเชื่อใหกับลูกคาตามเกณฑของธนาคารที่กําหนดไว
ซึ่งพนักงานขายตรง, พนักงานขายผานทางโทรศัพท และบริษัทนายหนาอิสระภายนอกของธนาคารเปนนายหนาอิสระตาม
สัญญาวาจางทําของ ธนาคารจะจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขายหรือบริษัทนายหนาอิสระตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
ไว
4.1.6
การใหบริการอื่น ๆ ของธนาคาร
 บริการตัวแทนธนาคารตางประเทศ (Correspondent Banking)
ธนาคารรักษาสัมพันธกับเครือขายทั่วโลกของธนาคารตัวแทนตางประเทศ เพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศ และธนาคารใหบริการธุรกรรมตาง ๆ ทั่วโลกโดยผานทางธนาคารตัวแทนตางประเทศ ซึ่งบริการตาง ๆ
เหลานี้ รวมถึงบริการธุรกรรมระหวางประเทศ บริการโอนเงินระหวางประเทศ และบริการบริหารเงินอื่น ๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังใหบริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทสําหรับผูไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยแกธนาคารตางประเทศเพื่อใหธนาคาร
เหลานั้นสามารถทําการชําระเงินเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ธนาคารไดแลกเปลี่ยน SWIFT Relationships หรือ RMA
(Relationship Management Application) กับธนาคารตัวแทนตางประเทศประมาณ 1,000 แหงทั่วโลก เพื่อสนับสนุน
ธุรกรรมระหวางประเทศ ในปจจุบันกลุมธนาคารไดจัดสรรวงเงินเพื่อรองรับธุรกรรมใหกับธนาคารตาง ๆ ประมาณ 100
แหงทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังหาโอกาสที่จะขยายเครือขายของธนาคารตัวแทนตางประเทศเพื่อเปนการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ และธุรกิจบริการดานเงินตราตางประเทศอยางตอเนื่อง
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บริการวาณิชธนกิจ
ธนาคารใหบริการวาณิชธนกิจที่ครอบคลุมแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ อาทิเชน บริการการเปนที่
ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ตัวแทนจําหนายหลักทรัพย การใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การจัดหาแหลงเงินกู การปรับโครงสรางองคกร การประเมินมูลคาหุน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุน
นอกจากการใหบริการ
ดานวาณิชธนกิจสวนใหญแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญแลว ธนาคารยังไดใหบริการ
บางประเภทแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอีกดวย
ทางดานธุรกิจจัดจําหนายตราสารหนี้ ธนาคารไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการจัดจําหนายตราสารหนี้
และใหบริการทั้งแบบเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน โดยตราสารหนี้ที่ธนาคารจัดจําหนายมีหลาย
ประเภท ไดแก พันธบัตร ตั๋วเงิน หุนกู ฯลฯ รวมถึง หลักทรัพยที่มีสินทรัพยค้ําประกัน ธนาคารเปนผูจัดจําหนายเองและ
โดยรวมกับผูจัดจําหนายอื่นๆ ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพย สําหรับการเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนราย
ใหญ ธนาคารจะทําการจําหนายหลักทรัพยผานทีมการตลาดลูกคาสถาบันของธนาคาร ที่มีความใกลชิดกับกลุมนักลงทุน
สถาบันเปนอยางดี และกลุมบริการลูกคาธนบดี ซึ่งมีความใกลชิดกับกลุมผูลงทุนรายใหญ นอกจากนี้ สําหรับการเสนอขาย
ใหกับประชาชนทั่วไป ธนาคารจัดจําหนายผานเครือขายสาขาของธนาคารที่มีอยูทั่วประเทศ
 การจัดการกองทุน
ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ที่ธนาคารถือหุนอยูรอยละ 87.5 และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ING Funds”) หนึ่งในกลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจรระดับโลก โดยทั้ง 2 บลจ.ไดใหบริการดาน
จั ด การกองทุ น แก ลู ก ค า ของธนาคาร ผ า นช อ งทางสาขาของธนาคารทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง จะทํ า ให ธ นาคารมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
หลากหลาย ที่จะนําเสนอตอลูกคาธนาคารไดมากขึ้น
 ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารไดใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ผานชองทางการ
ใหบริการของธนาคาร (Bancassurance) โดยดําเนินการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งในปจจุบันพันธมิตรดาน
ธุรกิจประกันชีวิต คือ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑประกันชีวิตที่นําเสนอใหแกลูกคาใน
ปจจุบัน เปนแบบสะสมทรัพยพรอมความคุมครองชีวิต และรวมถึงประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อที่มีกับธนาคาร สําหรับ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ธนาคารดําเนินการรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยหลายแหง โดยใหบริการรับประกันภัยหลักประกัน
สินเชื่อ นอกจากนั้นยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เชน ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และประกันสุขภาพ เปนตน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ธนาคารไดเปดตัวการเปนพันธมิตรรวมกับไอเอ็นจี กรุป อยางเปนทางการ
พรอมที่จะผลักดันธนาคารใหเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่ใหบริการครบวงจรชั้นนําของประเทศ และพรอมนําเสนอ
ผลิตภัณฑของไอเอ็นจี ประกันชีวิต ที่ตรงตามความตองการของลูกคาที่มีหลากหลาย ผานชองทางตาง ๆ ของธนาคารทหาร
ไทย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 กลุมบริษัทไอเอ็นจี และกลุมแปซิฟก เซ็นจูรี่ ไดตกลงเขาทําสัญญาการซื้อ
ธุรกิจของบริษทั ไอเอ็นจีประกันชีวิตจํากัด (มหาชน) ในประเทศฮองกง มาเกา และไทย และในสวนของบริษัทจัดการ
กองทุนไอเอ็นจี แหงประเทศไทย กลุมบริษัทไอเอ็นจีไดประกาศขายธุรกิจใหแก บริษัท UOB Asset Management เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2555 โดยการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของดังกลาว จะมีผลภายหลังจากที่ไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน
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ทางกฎหมายและการอนุมัติจากทางการที่เกี่ยวของแลว ธนาคารและบริษัทฯ ภายใตการดูแลของผูถอื หุนใหม จะยังคง
รวมมือกันในการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีเลิศและการบริการที่ไมสะดุดเพื่อทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหมตอไป
 ผลิตภัณฑธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets Products)
ธนาคารใหบริการทางการเงินกับลูกคาภายในประเทศและคูคาตางประเทศ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑทาง
การเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและตลาดอนุพันธ โดยบริการผลิตภัณฑทาง
การเงินในรูปแบบที่หลากหลาย
ธนาคารไดดําเนินธุรกรรมเงินกูยืมในรูปสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของธนาคารและ รองรับธุรกรรมการคาตางประเทศของลูกคา ทั้งการสงออกและนําเขา รวมถึงกลุมอุตสาหกรรมอื่นที่
เกี่ยวของ อีกทั้งธนาคารไดรับการแตงตั้งจากธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนคูสัญญาหลัก (Primary dealer) สําหรับ
ธุรกรรม Bilateral repurchase ตั้งแตป 2554 และยังคงสถานะการเปนคูสัญญาดังกลาว ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสภาพคลองของธนาคาร และสนับสนุนการสงผานอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย ใปยังตลาด
เงิน และลูกคาธนาคาร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของธนาคารในการรวมพัฒนาตลาดเงินของประเทศ
ตลาดตราสารหนี้ ธนาคารไดรับการจัดอันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใหเปนผูคาตราสารหนี้ที่มี
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดเปนอันดับที่ 2 1 นอกจากธุรกรรมการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหุนกูภาคเอกชน
แลว ธนาคารพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาในการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เชน การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น
(อายุไมเกิน 270วัน) และ การลงทุนระยะยาวในตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใชเงิน ที่ออกโดยธนาคารฯ
สําหรับธุรกรรมการบริหารสภาพคลองผานธุรกรรมกูยืม (Private repurchase) นั้น ธนาคารไดรับการจัด
อันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใหเปนธนาคารที่มีปริมาณธุรกรรมสูงสุดเปนอันดับที่ 3 2 และ จะขยายปริมาณ
ธุรกรรมและคูคาในตลาดตราสารหนี้ใหเพิ่มขึ้นเพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาตลาด ธุรกรรมเหลานี้ไมเพียงแตจะทําให
ธนาคารสามารถนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหแกลูกคาของธนาคารไดอยางเหมาะสม แตยังเปนทางเลือกในการระดมเงิน
สําหรับธนาคารอีกดวย
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และตลาดอนุพันธ ธนาคารใหบริการผลิตภัณฑทางการเงิน เพื่อใช
บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากธุรกรรมการคาระหวางประเทศ และกระแสรายรับและรายจาย
ในอนาคต ไดแก อัตราทันที (Spot) สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
(Swaps) และ สัญญาสิทธิสําหรับซื้อขายเงินตราตางประเทศ (FX Options) ตลอดจนผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย ไดแก สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สัญญาสิทธิเลือกรับหรือจาย
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Options) และสัญญาCross Currency Swap สําหรับปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน จากภาระเงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ หรือ การลงทุนทั้ง
ภายใน และตางประเทศ นอกจากนี้ธนาคารยังไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเหมาะสม
กับความเสี่ยง และตนทุนการดําเนินธุรกิจ เชน ผลิตภัณฑที่เกิดจากการรวมตัวของสัญญาซื้อขาย และ/หรือ สัญญาสิทธิ
สําหรับซื้อขาย เงินตราตางประเทศ (FX Products Combination) เปนตน

1
2

ขอมูลตั้งแต ม.ค.- ธ.ค. ป 2555 โดยวัดตามมูลคาการซื้อขายแบบ Outright ของตราสารหนี้ทุกประเภทที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป
ขอมูลตั้งแต ม.ค.-ธ.ค. ป 2555 โดยวัดตามมูลคาธุรกรรม Private repurchase (Transaction value x repo tern)
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ธนาคารเชื่อมั่นวาความตองการในผลิตภัณฑทางการเงินจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ และความผันผวนของตลาดการเงิน โดยธนาคารไดพัฒนาศักยภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑทาง
การเงินอยางตอเนื่อง เพื่อขยายการใหบริการของผลิตภัณฑและฐานลูกคาของธนาคาร โดยธนาคารมุงเนนการใหขอมูลของ
ผลิตภัณฑตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยผานชองทางการขายของธนาคาร
นอกเหนือจากการใหบริการดังกลาวขางตนแลว ธนาคารยังใหบริการการโอนเงินระหวางประเทศ (Remittance)
ประเภทการโอนเงินทางไกล (Telegraphic Transfers) หรือ การโอนเงินผานระบบ Moneygram รวมทั้งใหบริการเงินฝาก
สกุลเงินตราตางประเทศ
4.2

ภาวะการแขงขัน
4.2.1
ธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2555
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทยในป 2555 ขยายตัวดีตอเนื่องเปนปที่สาม ความตองการสินเชื่อเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่มากกวาการเพิ่มของการระดมเงินผานเงินฝากและการกูยืม ทําใหอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากและการกูยืม เพิ่มเปน
รอยละ 89 จากรอยละ 88 ของปกอนหนา ขณะที่อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 97 ลดลงจากรอยละ 109 เนื่องจาก
การกูยืมผานตั๋วแลกเงินเปลี่ยนกลับมาเปนเงินฝาก สภาพคลอง ณ สิ้นปอยูที่ 6.6 แสนลานบาท ลดลงจากปกอนที่ 7.3 แสน
ลานบาท ดานเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ณ สิ้นป อยูที่รอยละ 16.2 โดยเปนสัดสวนของกองทุนขั้นที่ 1 รอยละ 11.0
สําหรับสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 15 เปน 12.9 ลานลานบาท
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย เงินฝาก และ เงินใหสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชยไทย
สินทรัพย
เงินฝาก
เงินใหสนิ เชื่อสุทธิ
ธนาคาร
จํานวน สัดสวน
จํานวน สั ดส วน
จํานวน
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)
กรุงเทพ
2,338,099 18.1% 1,774,371 19.0% 1,480,574 17.2%
กรุงไทย
2,248,268 17.4% 1,667,374 17.8% 1,478,988 17.2%
ไทยพาณิช ย
2,145,316 16.6% 1,614,589 17.3% 1,490,457 17.3%
กสิกรไทย
1,921,321 14.9% 1,394,536 14.9% 1,273,614 14.8%
ขนาดใหญ 4 แหง
8,653,003 67.1% 6,450,869 69.0% 5,723,632 66.4%
กรุงศรีอยุธยา
986,467
7.6%
692,994
7.4%
714,405
8.3%
ธนชาต
951,007
7.4%
701,282
7.5%
707,612
8.2%
ทหารไทย
711,968
5.5%
496,414
5.3%
426,986
5.0%
ขนาดกลาง 3 แหง
2,649,443 20.5% 1,890,690 20.2% 1,849,003 21.4%
ยูโอบี
355,959
2.8%
201,934
2.2%
207,679
2.4%
275,124
2.1%
220,634
2.4%
233,979
2.7%
ทิสโก
สแตนดารด ชารเตอรด (ไทย)
260,007
2.0%
114,576
1.2%
103,399
1.2%
1.6%
163,072
1.9%
เกียรติน าคิน
223,931
1.7%
153,532
ซีไอเอ็มบี ไทย
200,269
1.6%
135,285
1.4%
133,602
1.5%
แลนด แอนด เฮาส
122,081
0.9%
84,388
0.9%
85,171
1.0%
0.7%
91,889
1.1%
ไอซีบีซี (ไทย)
120,066
0.9%
67,208
ขนาดเล็ก 7 แหง
1,557,438 12.1%
977,555 10.5% 1,018,791 11.8%
ไทยเครดิตเพื่อรายยอย
22,827
0.2%
18,798
0.2%
17,584
0.2%
เมกะ สากลพาณิชย
17,743
0.1%
8,177
0.1%
13,857
0.2%
รวม
12,900,453 100.0% 9,346,089 100.0% 8,622,867 100.0%
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ สิ้นธันวาคม 2555)

สําหรับการดําเนินงานดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้
 ดานสินเชื่อ
ป 2555 ธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณสินเชื่อสุทธิทั้งสิ้น 8.6 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 รอยละ 14
สินเชื่อรายยอยขยายตัวรอยละ 23 สวนสินเชื่อรายใหญ และ สินเชื่อ SME เติบโตรอยละ 4 และ 13 ตามลําดับ สําหรับ
โครงสรางสินเชื่อตามประเภทธุรกิจเปนสินเชื่อบริโภคสวนบุคคลเปนสัดสวนรอยละ 28 สินเชื่อเพื่อการผลิตและการคา
สงคาปลีกรวมกันเปนรอยละ 31 ของสินเชื่อรวม โดยในป 2555 สินเชื่อบริโภคสวนบุคคลขยายตัวในอัตราคอนขางสูงถึง
รอยละ 23 โดยปกอนขยายตัวรอยละ 16 สวนสินเชื่อเพื่อการผลิต และ สินเชื่อคาสงคาปลีกเติบโตชะลอลงจากปกอนหนา
เหลือรอยละ 4 และ 17 จาก รอยละ 10 และ 18 ตามลําดับ
สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ลดลง 25 basis points จากป 2554 เปน
รอยละ 7.0 ซึ่งนอยกวาการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายในขนาด 50 basis points จากรอยละ 3.25 เปนรอยละ 2.75
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางสินเชื่อป 2555 แยกตามประเภทธุรกิจ
ขนสง
3.3%

คาสงคาปลีก
13.9%

การเงิน
19.6%

อสังหาริม ทรัพย
5.8%

การผลิต
17.2%
ก อ สราง
1.7%

อื่ นๆ
7.6%

โรงแรม
2.9%

บริโภคสวนบุคคล
28.2%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2555)

ดานเงินฝาก
ป 2555 เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณทั้งสิ้น 9.3 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 รอยละ 29
โดยปจจัยหลักมาจากการแขงขันดานเงินฝาก และ การเปลี่ยนกลับของตั๋วแลกเงินมาเปนเงินฝาก เนื่องจากตนทุนการระดม
เงินผานตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นเทากับเงินฝากแตผูลงทุนไมไดรับการคุมครองเหมือนการฝากเงิน ทําใหตั๋วแลกเงินถูกลดความ
นาสนใจไปโดยปริยาย ในปนี้ การแขงขันในตลาดเงินฝากจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจไมรุนแรงเหมือนปกอนๆหนา
สําหรับโครงสรางเงินฝาก บัญชีออมทรัพยมีสัดสวนรอยละ 47 ของเงินฝากทั้งหมด สวนเงินฝากประจํามีสัดสวนรอยละ
48 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ลดลงจากป 2554 ตามทิศทางการลดของดอกเบี้ยนโยบาย
โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยลดลง 17 basis points เปนรอยละ 0.7, ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ลดลง 25 basis
points เปนรอยละ 1.6 และ ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ลดลง 35 basis points เปนรอยละ 2.35


โครงสรางเงินฝากป 2555 แยกตามอายุเงินฝาก
มากกวา 3 ถึง
6 เดือ น
12.3%

มากกวา 2 ป
3.0%

ไมเ กิน 3 เดือ น
11.0%

มากกวา 6
เดือ น ถึง 1 ป
15.6%

กระแสรายวัน
4.8%

มากกวา 1 ถึง 2 ป
6.0%

ออมทรัพย
47.2%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2555)

ดาน NPLs
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยไทย ณ สิ้นป 2555 อยูที่ 247 ,302 ลานบาท (Gross
NPL) ลดลงจากสิ้นป 2554 จํานวน 9,452 ลานบาท และมีสัดสวน NPL ตอสินเชื่อรวมลดลงเปนรอยละ 2.44 จากรอยละ
2.94 คุณภาพสินทรัพยดอยลงเล็กนอยในชวงไตรมาสแรกของปจากปญหาน้ําทวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจ
ในไตรมาสสุดทายของป 2554 แตปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดทาย จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวไดดี
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดง NPLs ทั้งระบบ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
จํานวน
(ลานบาท)
3,617
433
89,428
9,383
34,779
902
25,387
5,952
27,733
56,583
18
254,215

ประเภทธุรกิจ
การเกษตร ประมง และปาไม
การเหมืองแรและยอยหิน
การอุตสาหกรรม
การกอสราง
การพาณิชย
การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
การสาธารณูปโภค
การบริการ
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

สัดสวนรอยละ
ตอ NPL รวม
1.42
0.17
35.18
3.69
13.68
0.35
9.99
2.34
10.91
22.26
0.01
100.00

สัดสวนรอยละ
ตอสินเชื่อ
3.44
0.57
4.46
5.51
2.34
0.03
5.41
0.87
5.14
1.94
0.01
2.25

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ ธันวาคม 2555)
หมายเหตุ: เปนขอมูล NPLs (gross) ทั้งธ.พ.ไทย และ สาขาธ.พ.ตางประเทศ

ดานผลการดําเนินงาน
ในป 2555 ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกําไรสุทธิรวม 156,392 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอนหนา 26,705 ลานบาท รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 11 โดยอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin - NIM)
ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 2.86 ในป 2554 เปนรอยละ 2.79 สวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการมีอัตราการเติบโตรอยละ
17 โดยโครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการหลักๆที่มีสัดสวนรวมกันไดประมาณรอยละ 82 นั้น มาจากบัตร
พลาสติกและธนาคารอิเลคทรอนิคสรอยละ 37 คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและโอนเงินรอยละ 29 และ คาธรรมเนียม
และบริการอื่นๆรอยละ 16
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ดอยคา
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
--คาธรรมเนียมและบริการ
--กําไรจากการปริวรรต
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
-- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
กําไรสุทธิ

ป 2554
(ลานบาท)
483,573
192,835
290,738
59,709
173,457
108,208
25,451
233,811
100,835
129,687

ป 2555
เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท)
578,320
19.59%
256,471
33.00%
321,849
10.70%
67,372
12.83%
197,048
13.60%
126,853
17.23%
27,735
8.97%
257,999
10.35%
107,499
6.61%
156,392
20.59%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการป 2555
อาวัล และ L/C
6.7%

ATM, e-banking
17.7%

บัตรเครดิต
19.0%

อื่นๆ
1.4%

จําหนายตราสารหนี้
2.2%

คานายหนา
16.1%
คาธรรมเนียม
และบริก ารอื่นๆ
16.0%

โอนและ
เช็ค เรียกเก็บเงิน
1.7%
13.3%

คาธรรมเนียม
จัดการ
5.9%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2555)
หมายเหตุ : รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ ไดแก คารักษาบัญชีเงินฝาก คานายหนาจากการประกัน การใหเชาตูนิรภัย เปนตน

4.2.2
แนวโนมภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชยป 2556
ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย ใ นป 2556 ยั ง มี ทิ ศ ทางเติ บ โตในระดั บ สู ง ต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารปรั บ ตั ว ไปตาม
สภาพแวดลอมของภาคเศรษฐกิจจริงและกฎระเบียบที่ใชควบคุมความเสี่ยงรวมถึงความกาวหนาของเทคโนโลยี ที่จะทําให
รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑและความสามารถในการทํากําไรตองสอดคลองไปกับปจจัยดังกลาว ดังตอไปนี้
1.การแขงขันในตลาดเงินฝากยังคงมีตอเนื่อง แมเพดานการคุมครองที่ 50 ลานบาทจะยังดําเนินตอไปจนถึง 10
สิงหาคม 2558 ก็ตาม เนื่องจากแหลงระดมเงินเพื่อปลอยสินเชื่อนั้น กลับมาใชเงินฝากเปนหลัก กลยุทธดานราคาดวยการ
นําเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดึงดูด และ ระยะเวลาการรับฝากที่สั้นๆ หรือ เงื่อนไขการถอน ที่เสริมความคลองตัวหรือ
ยืดหยุนใหกับผูฝาก จะทําใหดึงดูดผูฝากเงินงายขึ้น ทั้งนี้ เพดานการคุมครองเงินฝากจะลดลงเหลือ 25 ลานบาท และ 1 ลาน
บาท ตั้งแต 11 สิงหาคม 2558 และ 11 สิงหาคม 2559 ตามลําดับ
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2.ธุรกรรม Trade Finance จะมีบทบาทมากขึ้น ทั้งการอํานวยความสะดวกและการบริหารความเสี่ยงใหกับ
ลูกคา และ รายไดคาธรรมเนียมที่ธนาคารจะไดรับ เนื่องจากแนวทางของทางการที่จะใหเงินทุนเคลื่อนยายเขาและออกใน
ปริมาณที่สมดุลมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหมีการทําธุรกรรมการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น, ปริมาณการคาระหวาง
ประเทศที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปดเสรีและความรวมมือทางการคาที่หลายๆประเทศพยายามทําสัญญาระหวางกัน, และ การทํา
ปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่จะชวยลดผลกระทบตอการทําธุรกิจจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
3.ระบบสาธารณูปโภคทางการเงินที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสะดวก ประสิทธิภาพ และ ความ
ปลอดภัย เพื่อผลักดันการทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิคส เชน การโอนเงิน ชําระเงิน ใหมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะชวยลด
ตนทุนในการทําธุรกรรมใหกับผูบริโภค ทําใหธนาคารตองเสริมความแข็งแกรงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภคและเปนโอกาสของธนาคารในการเพิ่มรายไดจากการทําธุรกิจใหตอบรับกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง
4.การบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ตองสอดคลองไปกับกฎระเบียบที่เขมงวดหรืออาจจะเขมงวดขึ้น เพื่อ
เสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม อาจทําใหการทําธุรกรรมบางอยางถูกจํากัด เชน การกําหนดเพดานวงเงินการปลอย
สินเชื่อรายใหญอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ย ทําใหธนาคารตองปรับกลยุทธ อาทิ ตองเปลี่ยนการปลอยสินเชื่อราย
ใหญไปเปนที่ปรึกษาทางการเงินระดมเงินจากตลาดโดยตรงแทน, กระจายสินเชื่อไปยังรายกลาง เล็ก และ ยอย มากขึ้น ซึ่ง
ตองมีระบบการควบคุมคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้นดวย เปนตน
5.การแขงขันของธนาคารตางประเทศที่จะทะยอยเขามาเปนผูเลนในตลาดการเงินไทย ตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะสอง ซึ่งธปท. พิจารณาคุณสมบัติผูที่จะไดรับใบอนุญาตในปนี้และจะเริ่มประกอบธุรกิจในป 2557 จะ
เปนตัวกระตุนใหเตรียมการรับการแขงขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย ที่จะมีความหลากหลายมากขึ้น
โดยภาพรวม ธนาคารพาณิ ช ย ต อ งมี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ ใ นการทํ า ธุ ร กิ จ เพื่ อ ล อ ไปกั บ ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีเพื่อชวยสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ เชน การสรางความสะดวกและลดคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตางๆใหกับ
ลูกคา นอกจากนั้น ตองใหความสําคัญกับลูกคาขนาดกลางลงไปจนถึงรายยอยมากขึ้นทั้งดานสินเชื่อและเงินฝาก เพราะจะ
ชวยกระจายความเสี่ยงในการบริหารงานแกธนาคาร ไมวาจะเปนสินเชื่อที่จะมีการกระจายประเภทธุรกิจ, การกระจายลูกคา
ตามความตองการเงินทุนจากกลุมลูกคาเหลานี้ที่เห็นโอกาสในการทําหรือขยายธุรกิจไปตามพื้นที่ตางๆที่ไมใชตัวเมืองมาก
ขึ้นตามแรงงานที่ยายถิ่นกลับ หรือ การคาพรมแดน อีกทั้งการสนใจไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้นของลูกคา และ การ
สรางฐานเงินฝากที่แข็งแกรงควบคูไปกับการขยายตัวของสินเชื่อ และเพื่อรองรับกฎหมายคุมครองเงินฝากที่ตองลดลงเหลือ
25 ลานบาท และ 1 ลานบาท ในที่สุด เปนตน
ทั้งนี้ จากการที่ธนาคารทหารไทยมีความโดดเดนดานการทําธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิคสมาอยางตอเนือ่ ง
ธนาคารจึงมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นตามสภาพแวดลอมทางการเงินที่เกื้อหนุน ประกอบกับธนาคารใหความสําคัญกับ
ธุรกรรม Trade finance มาตลอด เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบั ลูกคาธุรกิจ จึงมีความสอดคลองไปกับบริบทของแนวโนม
ธุรกิจธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตาม ธนาคารจะตองเพิ่มสวนแบงตลาดดานเงินฝากเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อให
ลอไปกับภาพรวมอุตสาหกรรม จากการแขงขันในตลาดเงินฝากที่ทวีความรุนแรงขึ้น นาจะทําใหธนาคารพาณิชยมีตนทุน
ในการระดมเงินสูงขึ้นและกระทบตออัตรากําไรจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิได ทางธนาคารจึงใหความสําคัญในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมๆใหผูฝากเงิน เพื่อรักษาระดับตนทุนในการระดมเงินไว
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4.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
4.3.1
แหลงที่มาของเงินทุน
สวนประกอบของแหลงเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินฝาก เงินกูยืม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
และหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้น
ประมาณ 496,414 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประจํารอยละ 34.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพยรอยละ 54.1 และบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันรอยละ 11.3 ของเงินฝากรวม โดยเงินฝากรวมคิดเปนรอยละ 81.4 ของแหลงเงินทุน นอกจากนี้ แหลงเงินทุน
ธนาคารยังประกอบดวย เงินกูยืม จํานวน 43,248 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 66,053 ลานบาท
และหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 3,880 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.1, 10.8 และ 0.6 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

เงินฝากประจํา..........................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย…………………
บัญชีกระแสรายวัน..................................
บัตรเงินฝาก……………………………..
รวมเงินฝาก………………
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน.....
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม………………
เงินกูยืม………………………………….
รวม……………………………………

จํานวน
(ลานบาท)

รอยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
จํานวน
(ลานบาท) รอยละ

171,476
268,783
56,155
496,414
66,053
3,880
43,248
609,595

28.1
44.1
9.2
81.4
10.8
0.6
7.1
100.0

179,226
224,894
48,324
452,445
42,221
3,440
102,266
600,371

2555

29.9
37.5
8.0
75.4
7.0
0.6
17.0
100.0

2553
จํานวน
(ลานบาท)

รอยละ

221,411
151,924
39,901
413,236
23,491
3,725
62,118
502,570

44.1
30.2
7.9
82.2
4.7
0.7
12.4
100.0

 นโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนและการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารดําเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหลงตางๆ ที่กลาวขางตน ใหมีจํานวนและอายุ
เงินทุนที่เหมาะสมและสอดคลองหรือใกลเคียงกับความตองการใชเงินของธนาคาร นอกจากนี้ยังพิจารณาปจจัยการดํารง
สภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร พรอมทั้งคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนเปรียบเทียบ
ระหวางแหลงเงินตางๆ สวนนโยบายดานอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพคลองของตลาดเงิน
และของธนาคารเอง ประกอบกับปจจัยจากภายนอก อาทิ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ภาวะการแขงขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
 นโยบายในการบริหารภาระหนี้สิน
ธนาคารมีนโยบายการบริหารภาระดานหนี้สินใหสอดคลองกับดานทรัพยสิน หรือความตองการใชสินเชื่อ
ของลูกคา เพื่อปองกันความเสี่ยงทั้งทางดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารไดใชเครื่องมือทางการเงิน
ตางๆ อาทิเชน FX Swap และ Interest Rate Swap เพื่อดําเนินนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่ผานมาธนาคารมี
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ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของธุรกรรม FX Swap ประมาณ 698 ลานเหรียญสหรัฐ และ Interest Rate
Swap ประมาณ 23,650 ลานบาท จากการบริหารความเสี่ยงดานหนี้สินตามนโยบายดังกลาวขางตนแลว ทําใหธนาคารมี
รายรับและรายจายเปนเงินสกุลตาง ๆ ที่สอดคลองกัน
4.3.2
การใหสินเชื่อ
การวิเคราะห ติดตาม และ บริหารจัดการสินเชื่อและภาระผูกพันเปนกิจกรรมที่สําคัญในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยของธนาคารทหารไทยและกอใหเกิดรายไดหลักของธนาคาร ขณะเดียวกันก็อาจทําใหรายไดและเงินกองทุนของ
ธนาคารตกอยูในความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแกการวิเคราะหสินเชื่อใหมอยาง
รัดกุม การติดตามดูแลลูกคา การเรียกเก็บหนี้และแกไขหนี้อยางมีประสิทธิภาพ เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความมั่นคงและ
แข็งแกรงของธนาคารทั้งในปจจุบันและในอนาคต การดําเนินการดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดดวยการสรางวัฒนธรรม
ดานเครดิตที่เขมเข็งใหเกิดขึ้นภายในธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารซึ่งผานการอบรมอยางเขมขนจะตองรูจักและเขาใจ
ลูกคาอยางรอบดาน ตามหลักการปองกัน 3 ลําดับในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (3 lines of defense credit risk
management framework ) ซึ่งชวยลดความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคาร และประกอบดวยหลักการดังนี้:ผูบริหารในสายงานธุรกิจเปนผูรับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสาย

งาน ( 1st line of defense)

สายงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ( 2nd line of defense) รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ the 1st line of defense ทั้งนี้หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีความเปนอิสระจากผูบริหารและ
พนักงานที่ใหสินเชื่อ

สายงานตรวจสอบ เปน the 3rd line of defense มีหนาที่ใหความเห็นอยางเปนอิสระตอการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
หลักการสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานสินชื่อ (Core Credit Risk Management Principles)
ธนาคารปฏิบัติงานภายใตหลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตดังนี้:


การบริหารพอรตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)

ธนาคารกําหนดองคประกอบของพอรตสินเชื่อและกําหนดเพดานความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับ
ได เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อและเพื่อใหมั่นใจวาพอรตสินเชื่อของธนาคารมีการกระจายตัว
ที่ดีและสรางผลตอบแทนตอความเสี่ยงตามที่ธนาคารกําหนด


การตรวจสอบและถวงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Checks and Balances)
ธนาคารไดกําหนดกรอบการกระจายอํานาจการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อแบงแยกบทบาทและหนาที่ของพนักงานที่
นําเสนอสินเชื่อและพนักงานที่อนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน (“4 eyes principles”) ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการตัดสินใจ
ดานเครดิตไดกระทําโดยเจาหนาที่หรือคณะกรรมการ ที่มีประสบการณและความรูในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ผูมีอํานาจ
อนุมัติสินเชื่อจะปฏิบัติงานเปนอิสระจากผูมีอํานาจนําเสนอสินเชื่อ


กระบวนการสินเชื่อที่รัดกุมเขมงวด (Sound Credit Process)
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานเครดิตผานทางกรอบการดําเนินงาน ซึ่งมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ตางๆ ไวตลอดวงจรสินเชื่อ ( credit life cycle) โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ การติดตาม การวิเคราะหและการวัดความ
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เสี่ยงดานเครดิต มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรไวในนโยบาย การบวนการทํางาน มาตรฐานขั้น
ต่ํ า และแนวทางปฎิ บั ติ ต า งๆ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเพี ย งพอที่ จ ะเป น แนวทางในการปฏิ ติ ง านแก พ นั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการสินเชื่อ รวมทั้งมีการฝกอบรม เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปตามกระบวนการที่กําหนด ทั้งนี้ธนาคารยังคงมุงมั่นที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะหสินเชี่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร


มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism)

ธนาคารมีความมั่นใจวาพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการใหสินเชื่อ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของการเปน
พนักงานธนาคาร รวมทั้งมีความเขาใจและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆของธนาคารไดอยางเหมาะสม ธนาคารไดจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิต เพื่อให
มั่นใจวาพนักงานของธนาคารมีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิตที่ไดมาตรฐาน


การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Monitoring and Control)
ธนาคารมีการกําหนดมาตรฐานของรายงานตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใชในการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการ
บริหารพอรตสินเชื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการใช Automate Early Warning Trigger ในการติดตามหนี้ทั้งในระดับราย
ลูกคา และระดับ portfolio
การกํากับดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Governance)

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะนโยบายบริ ห ารความเสี่ ง ทํ า หน า ที่
ปรึกษาหารือและตัดสินใจประเด็นที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต ในขณะที่คณะกรรมการสินเชื่อ คณะพิจารณา
สินเชื่อ คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ ทําหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับรายการธุรกรรมดานเครดิต สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ และสายงานพัฒนาสินทรัพย จัดทํามาตรฐานในการวิเคราะหสินเชื่อ คูมือการปฏิบัติงานดานเครดิตและเครื่องมือ
ในการปฏิบัติดานเครดิต เพื่อใหมาตรฐานการดําเนินงานดานเครดิตเปนไปอยางสอดคลองกันทั่วทั้งธนาคาร นอกจากนี้ยัง
ทําหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ บริหาร portfolio สินเชื่อ ทบทวนคุณภาพสินเชื่อ ติดตามและแกไขคุณภาพสินเชื่อ ฝายงาน
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทาง การวัด และการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ตลอดจน
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจรายภาคธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดย
การพัฒนาและติดตาม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Credit Risk Appetite) ของธนาคาร วิเคราะห portfolio ดานเครดิต และ
สนับสนุนการทํา credit risk stress testing ใหการสนับสนุนสายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ในดาน
ขอมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจดานเครดิต จัดทํารายงานตางๆเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิต ตลอดจน
รายงานตอทางการ รวมถึงการพัฒนาและติดตาม credit risk models การเปลี่ยน/ การนํา ระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ใหสอดคลองกับกลยุทธความเสี่ยงดานเครดิต
หนวยงานสอบทานสินเชื่อ ทําหนาที่สอบทานสินเชื่อรายตัวอยางเปนอิสระ รวมถึงสอบทานประสิทธิภาพ
ของกระบวนการใหสินเชื่อสําหรับกลุมที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังมี หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงมหภาค ทําหนาที่
ประเมินและคาดการณสถานการณของเศรษฐกิจมหภาค
หนวยธุรกิจ ในฐานะของแนวปองกันความเสี่ยงเบื้องตน (Fist line of defense) มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของตน เพื่อสรางสมดุลยระหวางผลตอบตอความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ของธนาคาร

สวนที่ 1 หนา 55

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได
ธนาคารนํากรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดมาใชในการกําหนดกลยุทธเชิงรุกในภาพรวมของธนาคาร
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินธุรกิจ กรอบงานนี้ไดพัฒนาเพื่อใชเปนวิธีการที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
การกําหนดระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได ตลอดจนการวัด การติดตาม และการบริหารจัดการ ซึ่งเปนเงื่อนไข
เบื้องตนเพื่อใหเกิดความชัดเจนของความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ธนาคารยอมรับได และกอใหเกิดการถวงดุลวงเงินความเสี่ยง
ดานสินเชื่ออยางระมัดระวัง และสื่อสารกรอบความเสี่ยงดานสินเชื่อแกผูที่เกี่ยวของ
 องคประกอบระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได


ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับไดประกอบดวย


ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได (Credit RAS)




วงเงินการกระจุกตัวของสินเชื่อ / ระดับความเสี่ยงสูงสุดแตละอุตสาหกรรมที่ยอมรับได






ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได ไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อติดตามการเติบโตของ
ธุรกิจ โดยกําหนดในลักษณะตัววัดความเสี่ยงที่สําคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงวงเงิน
ความเสี่ยงสูงสุดแตละประเภทที่ยอมรับได

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวดานสินเชื่อในพอรตของธนาคารเปนมุมมองหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ การกําหนดวงเงินการกระจุกตัวของสินเชื่อ / ระดับความเสี่ยงสูงสุดแต
ละอุตสาหกรรมที่ยอมรับไดในพอรตสินเชื่อเปนวงเงินที่ปองกันความเสี่ยงจากความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ ของกลุมลูกหนี้ที่มีความสัมพันธกัน ทั้งนี้ธนาคารมิอาจคาดการณไว
ล ว งหน า ได หรื อ ความเสี่ ย งจากการที่ ก ลุ ม ลู ก หนี้ ที่ มี ค วามไวต อ ป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ มภายนอกซึ่ ง มี
ลักษณะเดียวกันทั้งทางดานภาวะเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม หรือระดับประเทศ
ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อในดานอุตสหกรรม, ประเทศและลูกหนี้ โดย
การกําหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับไดในแตละอุตสาหกรรม, ระดับประเทศ และวงเงินกลุม
ลูกหนี้ เพื่อจัดการระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในปจจุบันและในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหเกิดการ
กระจายตัวของพอรตสินเชื่อ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกินกวาที่กําหนด

สินเชื่อตองหาม/ ระงับการใหสินเชื่อ


หลักการของการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินเชื่อตองหาม ไดแกการระงับการใหสินเชื่อแกธุรกรรม
สินเชื่อซึ่งมีความเสี่ยงที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบตางๆ รวมถึงการใหสินเชื่อแกกิจการที่
กอใหเกิดความขัดแยงตอสังคม ขัดตอศีลธรรม หรือสงผลในทางลบตอสิ่งแวดลอม หรือเกิดความ
เสียหายกับชื่อเสียงของธนาคาร
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การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)


การทดสอบภาวะวิกฤตดานสินเชื่อเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ธนาคาร
ทําการทดสอบภาวะวิกฤตดานสินเชื่อเพื่อประเมินผลกระทบสูงสุดโดยใชเหตุการณที่อาจเปนไปได
หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบในอนาคตดานสภาพเศรษฐกิจตอคุณภาพในพอรตสินเชื่อ
และกําหนดเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับระดับเงินกองทุนที่ยอมรับไดภายใตภาวะวิกฤตตางๆ

นอกจากนี้การทดสอบภาวะวิกฤตยังนํามาใชเปนเครื่องมือในการแสดงปริมาณเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยง
การฝาฝนระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได
ภาพรวมของระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได




การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อไดกําหนดไวในแตละลําดับชั้นของธนาคาร เพื่อมั่นใจวาการจัดการความ
เสี่ยงดานสินเชื่อสอดคลองกับระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ a) ระดับธนาคาร b)
ระดับหนวยงาน c) ระดับพอรตสินเชื่อ
 ขั้นตอนของระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได
หลังจากกําหนดระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได ขอบเขตที่กําหนดไวจะไดรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารพอรต (POMOCO) และมีคณะนโยบายบริหารความเสี่ยง (RPC) ใหความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (RMC) เปนผูอนุมัติ และรับทราบโดยคณะกรรมการธนาคาร ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับไดจะ
สื่อสารไปยังหนวยงานดานความเสี่ยงและหนวยงานธุรกิจ อีกทั้งติดตามและรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงใน
พอรตตอ RMC เปนรายเดือน ทั้งนี้ภาพรวมการวิเคราะหหรือความเสี่ยงดานสินเชื่อจะรายงานตอ POMOCO เปนรายไตร
มาส เพื่อทบทวนและดําเนินการใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนด
 กระบวนการอนุมัติสินเชื่อและการติดตามดูแล (Credit approval and monitoring process)
การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ แ ต ล ะราย หรื อ แต ก ลุ ม ดํ า เนิ น การโดยเจ า หน า ที่ ห รื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ตามอํานาจอนุมัติที่ระบุไวในกรอบการอนุมัติสินเชื่อภายใตหลักการของการสอบทานและ
ถวงดุลย (check and balance concept) ธนาคารใชระบบการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต (credit rating model) รวมกับ
ประสบการณและความเห็นของเจาหนาที่ ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาสินเชื่อของลูกคากลุมธุรกิจรายใหญ
(Corporate) และลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และใช Application Scorecards เปนเครื่องมื่อในการประเมิน
ความเสี่ยงและการพิจารณาสินเชื่อของลูกคาบุคคล และธุรกิจรายยอย
ธนาคารแยกกระบวนการบริหารสินเชื่อตามกลุมธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย กลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม และสินเชื่อรายยอย และแบงแยกบทบาทหนาที่ภายใตกระบวนการบริหารสินเชื่อแตละกลุม เปน 2
ดาน ไดแก งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship Management) และงานบริหารดานเครคิต (Credit Management) เพื่อ
สามารถทําการควบคุมและถวงดุลระหวางกันไดอยางเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารที่กํากับดูแลแตละกลุมธุรกิจ ในขณะที่สายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารเครดิต
รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจประกอบไปดวย
เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาและเจาหนาที่ผลิตภัณฑธุรกรรม (Lending and Structuring Product -LSP) ซี่งมีหนาที่
รับผิดชอบดานการตลาด การขายผลิตภัณฑ ขยายธุรกรรม การใหบริการลูกคา การวิเคราะหสินเชื่อเบื้องตน ( pre-screening)
และจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อ (credit application) เพื่อสงใหเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อประเมินความเสี่ยงดานเครดิต และ
สวนที่ 1 หนา 57

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

จัดทําขอเสนอแนะการตัดสินใจตอไป เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ยังมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสินเชื่อตลอดวงจรเครดิต ตั้งแต การเริ่มใหสินเชื่อ การติดตาม การบริหารและทบทวนความเสี่ยงของกลุมลูกคาใน
ความที่รับผิดชอบ สําหรับเอกสารสินเชื่อซึ่งมีความเห็นและขอเสนอแนะจากเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อแลว จะนําเสนอไป
ยังผูมีอํานาจอนุมัติ ซึ่งจะพิจารณาบนพื้นฐานขอมูลของผูกูและขอมูลภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมที่ผูกูดําเนินการอยู
รวมถึงนโยบายของธนาคาร และกฏขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย สินเชื่อที่มีสัญญาณวาผลประกอบการถดถอย
จะมีการดูแลเปนพิเศษในงของการติดตามและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันการคางชําระหนี้ ในกรณีที่ลูกคาคางชําระและ
ตองมีการปรับโครงสรางหนี้ จะเปนความรับผิดชอบของฝายพัฒนาสินทรัพย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการปรับโครงสรางหนี้
เปนผูดําเนินการแกไขหนี้ดังกลาวตอไป
ในสวนของสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี กระบวนการอํานวยสินเชื่อไดถูกวางรูปแบบเปนมาตรฐาน
ตามรายผลิตภัณฑ ในสวนของการตลาดและการบริหารจัดการสินเชื่อ นั้นไดถูกแยกออกจากกัน โดยการตลาดจะรายงาน
ตรงตอ ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในขณะที่
หนวยงานที่บริหารจัดการสินเชื่อจะรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง การเขาถึงลูกคาจะ
ดําเนินการโดยผานชองทางสาขา, ผูจัดการความสัมพันธ หรือผานชองทางทางการตลาดอื่นๆ ภายใตการแผนการตลาด
ตลอดจนการแนะนําแนวทางการขายของผูจัดการผลิตภัณฑและผูจัดการภาคธุรกิจ ขณะนี้ธนาคารอยูระหวางการพัฒนา
ระบบการอนุมัติสินเชื่อ (LOS: Loan Origination System) ซึ่งคาดวาจะนํามาใชไดอยางเปนทางการภายในตนป 2555 กับ
สินเชื่อผูบริโภคทั้งสินเชื่อมีหลักประกันและสินเชื่อที่ไมมีหลักประกัน
ธนาคารใชระบบ Credit Scoring เปน
สวนสํ าคัญในการตัด สินใจเกี่ย วกับ สินเชื่ อ ผูบริโภคแบบที่ไม มีหลัก ประกัน และสิน เชื่อธุร กิจขนาดยอม ในขณะที่
หนวยงานติดตามหนี้รายยอย ซึ่งอยูภายใตสายงานสินเชื่อผูบริโภคและธุรกิจขนาดยอมมีหนาที่ในการแกไขและติดตาม
ทวงถามหนี้สินเชื่อผูบริโภคและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีหนี้ผิดนัดชําระ ตลอดจนการแกไขลูกหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อผูบริโภคแบบไมมีหลักประกัน ในสวนของสินเชื่อผูบริโภคแบบมีที่มีหลักประกัน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม การติดตามแกไขหนี้จะดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญภายใตกลุมพัฒนาสินทัพยรายยอย ภายใตสาย
งานพัฒนาสินทรัพย
4.3.3
การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 สัดสวนเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
รอยละ 3.07
 สัดสวนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ รอยละ 8.12
4.3.4
การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารมีการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมต่ํากวาอัตรารอยละ 8.50 และเปนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไมต่ํา
กวาอัตรารอยละ 4.25 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 81,302 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน
การดํารงเงินกองทุนที่รอยละ 18.16 ของสินทรัพยเสี่ยง (ดังแสดงในตารางเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขางลาง) โดยเปน
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 49,754 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.11 ของสินทรัพยเสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่สอง 31,550 ลานบาท
จะเห็นไดวาธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนที่สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

สวนที่ 1 หนา 58

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินกองทุนตามกฎหมาย และอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงสําหรับงบ
การเงินเฉพาะธนาคาร ที่คํานวณตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย

2555
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1)
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาอาคาร
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
หุนกูดอยสิทธิ
สวนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก
หัก สวนต่ํากวาทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

(หนวย :ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

41,372
27
4,000
400
3,955
49,754

41,352
4,000
200
1,377
46,929

41,352
4,200
(78)
45,474

1,553
847
5,500
23,650
31,550
81,304
(2)
81,302

1,936
915
5,000
13,300
12
21,163
68,092
68,092

1,973
980
4,800
13,300
29
21,082
66,556
66,556

(หนวย : รอยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2553
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนตามกฏหมาย

11.11
18.16
4.25
8.50
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ธนาคารไดเปดเผยขอ มูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไวในเว็บไซดของธนาคารที่ www.tmbbank.com และเปดเผยขอมูลดังกลาวใน
รายงานประจําป 2555 ของธนาคาร และเอกสารแนบของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1) ดวย
เชนกัน
4.3.5
สภาพคลอง
 นโยบายในการบริหารสภาพคลอง
ธนาคารมีนโยบายการบริหารสภาพคลองของธนาคารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารจะสามารถจัดหาสภาพคลองเพียงพอสําหรับรองรับภาระผูกพันตางๆ เมื่อครบกําหนด
ภายใตการดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
(ALCO) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ธนาคาร ใหทําหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และใหมีสภาพคลองเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้ง
พิจารณาจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินจะไดรับรายงานความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สิน สภาพคลอง และอัตราดอกเบี้ยในตลาดรายสัปดาห
โดยมีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษกรณีเรงดวนที่ตองพิจารณาเพื่อใหมี
ความพรอมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานสภาพคลองของธนาคาร และดําเนินการไดทันตอเหตุการณ
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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มูลคาสินทรัพยตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 เปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายการ
1.
2.
3.
4.

ที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
อุปกรณ
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
5.2

2555
6,017
8,627
1,120
5,564
21,328
9,317
478
11,533

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
7,046
8,292
930
5,394
21,662
8,966
644
12,052

2553
7,298
8,234
807
5,001
21,340
8,410
648
12,282

สิทธิการเชา
1. สัญญาเชาระยะยาว
ธนาคารเชาพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใชเปนที่ทําการของ
สํานักงานเขต สาขา สาขายอย สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และติดตั้งตูเอทีเอ็ม รวม 1,407
แหง โดยมีอายุตามสัญญาเชา 1-30 ป มีภาระคาเชาที่ตองจายตามสัญญาเชาปละประมาณ 443.34 ลานบาท
2. สิทธิตามสัญญาเชา
สิทธิตามสัญญาเชาเปนกรรมสิ ทธิ์ของธนาคารตามอายุสัญญาเชา รวม 5 แห ง เปนจํา นวนเงิน 121.39
ลานบาท ระยะเวลาการเชา 10-30 ป เปนที่ทําการของสาขา

รายละเอียดสัญญาเชาระยะยาว ที่ดิน และอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดทําการเชาที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้น 1,407 แหง เพื่อเปนสถานที่ทําการ
สาขา ที่ จ อดรถ ศู น ย แ ลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ และเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ตู เ อที เ อ็ ม โดยแบ ง เป น สถานที่ เ ช า ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 893 แหง ตางจังหวัด 514 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง
คูสัญญา
1. ที่ดิน (ATM)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
- สนง.ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- กรมธนารักษ
- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา/สลป.)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
- สนง.ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ
- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

กรุงเทพและเขต
ปริมณฑล (แหง)

ตางจังหวัด
(แหง)

อายุสัญญา

714

316

1-3 ป

34
18
766

69
22
407

1-3 ป
1-3 ป
1-3 ป
1,173

94

80

1-30 ป

3
11
12
7
127
893

2
8
12
5
107
514

1-3 ป
1-5 ป
1-30 ป
1-30 ป
234
1,407

5.3

สินทรัพยไมมตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดมีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการคา กับ
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการคาดังกลาวนี้ มีอายุ
10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป โดยรายละเอียดของเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการคาที่
สําคัญ มีดังนี้
รูปแบบเครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย
เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายการคา

รูปรอยประดิษฐ

เครื่องหมายบริการ

รายการสินคา/บริการ
ธนาคารพาณิชย
บัตรที่มีแถบแมเหล็ก
ธนาคารพาณิชย
บัตรที่มีแถบแมเหล็ก
การใหบริการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานเว็บไซด,
อินเทอรเน็ต,
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วันที่จดทะเบียน
4 พฤศจิกายน 2548
4 พฤศจิกายน 2548
19 ตุลาคม 2548
15 มกราคม 2550

วันสิ้นอายุ
3 พฤศจิกายน 2558
3 พฤศจิกายน 2558
18 ตุลาคม 2558
14 มกราคม 2560

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)
รูปแบบเครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

ME

เครื่องหมายบริการ

IT’S NOT A
BANK.IT’S ME

เครื่องหมายบริการ

ME BY TMB

เครื่องหมายบริการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รายการสินคา/บริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่,ศูนยลูกคา
สัมพันธ
การใหบริการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานเว็บไซด,
อินเทอรเน็ต,
โทรศัพทเคลื่อนที่,ศูนยลูกคา
สัมพันธ
การใหบริการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานเว็บไซด,
อินเทอรเน็ต,
โทรศัพทเคลื่อนที่,ศูนยลูกคา
สัมพันธ
การใหบริการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานเว็บไซด,
อินเทอรเน็ต,
โทรศัพทเคลื่อนที่,ศูนยลูกคา
สัมพันธ

5.4

วันที่จดทะเบียน

วันสิ้นอายุ

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

2 กันยายน 2553

1 กันยายน 2563

13 กันยายน 2553

12 กันยายน 2563

นโยบายที่เกีย่ วเนือ่ งกับการใหสินเชื่อ
5.4.1
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย และการกันเงินสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารไดจัดชั้นสินทรัพยและกันสํารองตามแนวทางการปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมรี าคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ซึ่ง
รวมถึงการจัดชัน้ หนี้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้สินเชื่อเชิงพาณิชย (Commercial Loan) เปนรายลูกหนี้
สวนหนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภค หรือลูกหนีร้ ายยอย (Retail Loan) จะทําการจัดชั้นเปนรายบัญชีตามระยะเวลาคางชําระแตหาก
ลูกหนี้รายใดใชสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทจะทําการจัดชั้นเปนรายลูกหนี้ตามแหลงที่มาของรายไดหลักของลูกหนี้รายนั้น เพื่อให
สะทอนถึงคุณภาพของสินทรัพยที่แทจริงและกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญไดอยางพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสํารองตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวขางตน ธนาคารไดมีการกัน
สํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ โดยพิจารณา
กันเงินสํารองกลุมลูกหนี้ดังกลาวตามระดับความเสี่ยงแตละระดับตามนโยบายของธนาคาร
5.4.2
นโยบายการกันสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเปนการกันสํารองตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ในการกันเงินสํารองภาระ
ผูกพันนอกงบดุล ดังตอไปนี้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1. รายการกั น สํ า รองภาระนอกงบดุ ล ที่ มี ค วามเสี่ ย งด า นเครดิ ต ในระดั บ สู ง ซึ่ ง ธนาคารแห ง ประเทศไทย
กําหนดคาแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคํานวณเงินกองทุนที่ตองดํารงเทากับ 1.0 รวมถึง
หนังสือค้ําประกันสินเชื่อ
1.1. กรณีเปนรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้นสินทรัพยที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
โดยกันเงินสํารองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสํารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณีเปนรายการนอกงบดุลที่ไมเปนลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสูญ และสูญ ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น โดยการกันสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกลาว
2. กรณีเปนรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดคาแปลงสภาพนอยกวา 1.0 และเปนลูกหนี้ที่
จั ด ชั้ น ปกติ แ ละจั ด ชั้ น กล า วถึ ง เป น พิ เ ศษ ธนาคารได มี ก ารกั น สํ า รองภาระผู ก พั น เป น กลุ ม ลู ก หนี้
(Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันเชนเดียวกัน
3. ธนาคารไดประมาณการหนี้สินอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 1 และขอ 2 สําหรับหนี้สินที่มีภาระผูกพันและมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่ธนาคารจะตองสูญเสียตามภาระผูกพันดังกลาว
5.4.3
นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปญหา
นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปญหา เปนนโยบายที่ถูกจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการปองกันรวมทั้ง
แกไขปญหาใหทันการณและมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารกําหนดวิธีการจัดการสินเชื่อมีปญหา ซึ่ง
คํานึงถึงความสามารถดานการเงิ นและดานธุ ร กิจของลูก หนี้ โดยมีวั ตถุประสงค ที่จะทําใหสิ นเชื่อดังกล าวไดรับการ
ปรับปรุง แกไขปญหาใหมีความเสี่ยงลดลงเปนสินเชื่อปกติ
ดังนั้น หาก ณ เวลาใดก็ตามที่ลูกหนี้ถูกประเมินวามีลักษณะเขาขายสัญญาณเตือนเริ่มแรก (Early Warning
Signal) หรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ บัญชีลูกหนี้ดังกลาวอาจจะถูกจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention)
ซึ่งผูดูแลบัญชีลูกคา (Relationship Manager) จะตองเพิ่มความสําคัญในการดูแล/ควบคุม อยางใกลชิดมากขึ้น โดยเพิ่ม
ความถี่ในการเขาเยี่ยมลูกหนี้รวมทั้งตรวจสอบถึงปญหาและหาแนวทางแกไขในเบื้องตนโดยเร็ว ผูดูแลบัญชีลูกคาดังกลาว
อาจขอคําปรึกษาจากหนวยงานพัฒนาสินทรัพยซึ่งทําหนาที่ดูแลลูกหนี้มีปญหาโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามหากผูดูแลบัญชี
ลูกคาพบวาปญหาดังกลาวไมสามารถแกไขไดในระยะสั้น หรือธนาคารมีโอกาสสูงที่จะเกิดความเสียหายและจะเปนหนี้มี
ปญหา (NPL) ของธนาคาร ผูดูแลบัญชีจะโอนความรับผิดชอบในการเจรจาและแกไขปญหาหนี้คางชําระมายังหนวยงาน
พัฒนาสินทรัพย ซึ่งจะทําหนาที่ในการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยตรง โดยแนวทางการปรับโครงสรางหนี้
จะจัดใหเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ และมุงเนนการแกปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของลูกหนี้
ตามสถานภาพของลูกหนี้แตละราย ซึ่งสามารถดําเนินการไดในหลายแนวทาง เชน การปรับโครงสรางหนี้ระยะยาว, การ
ชําระหนี้เสร็จสิ้นดวยเงินสด, การแปลงหนี้เปนทุน, การลดหนี้ เปนตน ทั้งนี้ธนาคารอาจพิจารณาขาย NPL ที่แกไขไดยาก
เปน รายกลุม หรือรายบัญชี เพื่อใหการลด NPL เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้ หนวยงานพัฒนาสินทรัพยยังคงทบทวนคุณภาพลูกหนี้และติดตามการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้อยางใกลชิด จนกวาความเสี่ยงของลูกหนี้จะกลับสูสภาวะปกติและจัดชั้นเปนหนี้
ปกติ ซึ่งภายหลังจากนั้นผูดูแลบัญชีลูกคาจะกลับมามีบทบาทเปนผูดูแลหลักเชนเดิม

สวนที่ 1 หนา 64

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5.4.4
นโยบาย/เงื่อนไขการรับรูรายไดตามเกณฑของธนาคาร และตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อโดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนเงินใหสินเชื่อที่
ค า งชํ า ระเกิ น 3 เดื อ น หรื อ ถู ก จั ด ชั้ น ต่ํ า กว า มาตรฐาน สงสั ย และสงสั ย จะสู ญ ตามข อ กํ า หนดของธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยรายไดดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อกลุมนี้จะถือเปนรายไดเมื่อไดรับชําระและธนาคารและ
บริษัทยอยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับที่เคยรับรูเปนรายไดไวแลวทั้งหมด ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับโครงสรางหนี้แลวจะสามารถกลับมารับรูรายไดตามเกณฑคงคางได เมื่อลูกหนี้เขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้
1. เปนลูกหนี้ที่ธนาคารและบริษัทยอยสามารถจัดชั้นกลับมาเปนลูกหนี้ปกติแลว
2. ลูกหนี้ไมมียอดดอกเบี้ยคงคางและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้เหลืออยู
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว โดย
พิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดเงินปนผล
เงินปนผลบันทึกเปนรายไดในวันที่ธนาคารและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล
5.5

เงินลงทุนในหลักทรัพย
1. นโยบายการลงทุน
ปรัชญาในการบริหารเงินลงทุนของธนาคาร คือการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย โดยยึดหลักความโปรงใส
การมีจรรยาบรรณ การคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของธนาคาร สอดคลองกับเปาหมายหลักของธนาคารและ
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของหนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมีการกําหนดแนว
ทางการทํางาน และการวางกลยุทธการลงทุน และการจัดการหลักทรัพยใหเปนไปแบบระมัดระวัง เนนการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการคัดเลือกหลักทรัพย การกําหนดสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท และแตละผูออก
หลักทรัพย การกําหนดวัตถุประสงคการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทอยางชัดเจน ปจจุบันการบริหารการลงทุนของ
ธนาคารอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO Committee) และ/หรือคณะ
ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Committee)
ธนาคารไดจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยสําหรับตราสารหนี้และตราสารทุน โดยแบงเปน 1.เงินลงทุน
ชั่วคราว ประเภทเพื่อคา เผื่อขาย และถือจนครบกําหนด 2.เงินลงทุนระยะยาว ประเภทเผื่อขาย และถือจนครบกําหนด
รวมทั้งเงินลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดวัตถุประสงคของการลงทุน และแบงสาย
งานรั บผิ ด ชอบในการลงทุ นให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุป ระสงค ไ ว อย า งชั ด เจน โดยตราสารหนี้ ป ระเภทเงิน ลงทุ น เพื่ อ ค า
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(Trading Book) และเงินลงทุนเพื่อธนาคาร- เผื่อขาย (Banking Book - AFS) อยูภายใตการดูแลของธุรกิจตลาดเงิน ขณะที่
ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร - ถือจนครบกําหนด (Banking Book - HTM) อยูภายใตการดูแลของบริหารเงิน สวนการ
ลงทุนในตราสารทุนอยูภายใตการดูแลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
ดูแล (Managing Unit) โดยแบงพอรตดูแลตามประเภทธุรกิจ กลยุทธและวัตถุประสงคการถือครองของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (conflicts of interest) และการใชขอมูลภายใน
เกณฑการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร คํานึงถึงปจจัยทางดานความเสี่ยงเปนหลัก ทั้งความเสี่ยง
ดา นเครดิ ต สภาพคล อ ง ตลาด และสกุล เงิ น จากนั้น จึ ง จะประเมิ นอายุห ลั กทรัพ ย ผลตอบแทนจากหลัก ทรัพ ย และ
ระยะเวลาการลงทุน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจหลักของธนาคาร
ตลอดจนสอดคลองกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
2.การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการควบคุมที่รัดกุม
โดยนอกเหนือจากการจัดองคกรใหมีการแยกการทํางานดานการลงทุนออกเปนสวน คือ งานดานการลงทุน การวิเคราะห
และงานทางดานปฏิบัติการ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันแลว ธนาคารยังไดนําการกําหนดขอบเขตการทําธุรกรรม
(Limit) ตางๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุนเพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ยง ตลอดจน
นํากลยุทธและเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบหรือจํากัดความเสี่ยงในการลงทุน
พรอมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ติดตามดูแลการทําธุรกรรมใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว รวมถึง
การจัดทํารายงานความเสี่ยงตอผูบริหารตามลําดับขั้นเพื่อแจงใหทราบในกรณีที่การทําธุรกรรมใกลถึงขอบเขตที่กําหนด
ทั้งนี้ เพื่อใหดําเนินการปองกันหรือแกไขกอนที่จะเกิดความเสียหายตอธนาคาร
3.การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคา
ธนาคารกําหนดนโยบายการดอยคาของเงินลงทุน โดยแบงออกเปน นโยบายการดอยคาของเงินลงทุนในตรา
สารทุน และนโยบายการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานของธนาคาร
สําหรับการประเมินการดอยคา การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคา และการกลับรายการสํารองเพื่อการดอยคาของเงินลงทุน โดย
กําหนดหลักเกณฑใหเปนไปตามนโยบายการบัญชี (Accounting Policy) และนโยบายการจัดชั้นสินทรัพย การกันเงิน
สํารองและการตัดจําหนายสินทรัพย (Asset Classification Provisioning and write-off Policy) ของธนาคาร รวมทั้ง
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑของทางการ และนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวของ
ธนาคารจะดําเนินการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนทุกสิ้นไตรมาส หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ สิ้นงวด
บัญชี หรือเมื่อเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้การดอยคา โดยการประเมินจะพิจารณาจากขอบงชี้การดอยคา และการประมาณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ เมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นเกิดการดอยคา หรือเขา
หลักเกณฑการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตามที่กําหนดไวในนโยบายการจัดชั้นสินทรัพย การกันเงินสํารองและการ
ตัดจําหนายสินทรัพย (Asset Classification Provisioning and write-off Policy) และ นโยบายการบัญชี (Accounting Policy)
เชน ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางเปนสาระสําคัญ มีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบตอกิจการที่ลงทุนอยาง
เปนสาระสําคัญ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่ธนาคารจะไมสามารถเรียกเก็บเงินตน หรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือ
บางสวน อันเปนผลทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารจะรับรูรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
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5.6

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารมีนโยบายในการเขารวมลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่ดําเนินธุรกิจดานการเงินและธุรกิจที่
สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหการบริการทางการเงินของธนาคาร เปนไปอยางครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะตองเปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่ดี
มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ ในการรวมลงทุน ธนาคารมุงหวังที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทที่ธนาคารจะเขาลงทุน เพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของธนาคารโดย
ขนาดของเงินลงทุนจะมีจํานวนไมเกินวงเงินหรือสัดสวนตามกฎระเบียบขอบังคับที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดตอ
สินทรัพยรวม ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
สินทรัพยรวม

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ
(ลานบาท)
2,683
2,683
711,968

5.7

สัดสวนเงินลงทุน
ตอสินทรัพยรวม (รอยละ)
0.4
0.4
100.0

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคาร
ขอบเขต อํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการกําหนดโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดใหธนาคารพาณิชยภายใตการกํากับดูแลดําเนินการ โดยขอบเขตการกํากับดูแลของ
ธนาคารจะแบงการกํากับดูแลออกเปนดานตาง ๆ 6 ดาน เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินการของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน
ของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกํากับดูแลในดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้
1. นโยบายดานการบริหารจัดการและควบคุม
เปนการกําหนดนโยบายในดานบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของ
ธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทํานโยบายการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตามแนวทางของธนาคาร และการแตงตั้งกรรมการผูแทน เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารรวมถึงการจัดองคกรภายในของธนาคาร เพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัท
ในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในสวนของหลักเกณฑการแตงตั้งกรรมการผูแทน ธนาคารไดมี
การกําหนดแนวทางในการแตงตั้งไวโดยขึ้นอยูกับถึงเงินลงทุนในกลุมธุรกิจการเงินและเงินลงทุนทั่วไป
ทั้งหมดของธนาคาร
2. นโยบายดานการรายงานทางการเงิน
เปนการกําหนดนโยบายดานการบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหธนาคารสามารถรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารไดอยางถูกตองเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงการนําขอมูลทางการเงินและบัญชีดังกลาวมา
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เปนขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินไดอยางถูกตองและ
ทันเวลา เพื่อประโยชนในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน
3. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
เปนการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน โดยครอบคลุมความเสี่ยงใน
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานตลาด(Market Risk) การบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) รวมถึงการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งสงผลตอความมั่นคงของบริษัทในกลุมได
4. นโยบายดานการกํากับดูแลและบรรษัทภิบาล
เปนการกําหนดนโยบายใหบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการของบริษัท
เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลของธนาคาร และการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการในเรื่องตาง ๆ ไดแก นโยบายการทํา
ธุรกิจกับผูมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกัน นโยบายการใชขอมูลระหวางกัน และการดําเนินการ/ธุรกรรมที่บริษัท
ในกลุมธุรกิจของธนาคารตองขอความเห็นชอบจากธนาคารกอนการดําเนินการ
5. นโยบายดานภาพลักษณองคกร
เปนการกําหนดนโยบายเพื่อใหบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารถือเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และสงเสริมภาพลักษณของธนาคารซึ่งเปนสถาบันการเงินทั้งในดานของการใชชื่อและ
เครื่องหมายการคา และการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร
6. นโยบายดานการตรวจสอบ
เปนการกําหนดนโยบายเพื่อการตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจ
การเงินของธนาคาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของบริษัท
รวมถึงการดําเนินการตามนโยบายการกํากับแบบรวมกลุมที่ธนาคารจัดทําขึ้น
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมาย

6.1

ขอพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเปนจําเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทยอยของธนาคารทหารไทย มีขอพิพาททางกฎหมายที่
ยังไมสิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของธนาคาร ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของ
ธนาคาร ตามงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1 คดี โดยรายละเอียดของคดี
สรุปไดดังนี้
คดีพิพาทระหวางหางหุนสวนจํากัดหลวงบํารุง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 หางหุนสวนจํากัดหลวงบํารุง (“หจก.หลวงบํารุง”) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย มีทุนจดทะเบียนจํานวน 5 ลานบาท เปนโจทกยื่นฟองธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ง
ปจจุบันไดรวมกิจการกับธนาคารทหารไทยแลว สิทธิและหนาที่ทั้งหมดจึงเปนของธนาคารทหารไทย) ในฐานะจําเลยที่ 1
กับกรรมการรวม 16 คน ตอศาลแพงกรุงเทพใต ในขอหาผิดสัญญาค้ําประกัน ละเมิดและเรียกคาเสียหาย โดยมีทุนทรัพย
ฟองจํานวนประมาณ 140,261 ลานบาท ซึ่งศาลไดรับฟองเฉพาะ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เทานั้น สวนกรรมการทั้งหมดศาล
ไมรับฟอง
ขอพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจาก หจก.หลวงบํารุงไดฟองวา หจก.หลวงบํารุง ไดติดตอและตกลงกับบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บมจ.บางจากฯ”) เพื่อขอซื้อน้ํามันไปจําหนาย ซึ่งธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ สาขาลาดพราว
โดยนางภาณี บุนนาค (นางภาณี) ไดออกหนังสือค้ําประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให หจก.หลวงบํารุง
นําไปค้ําประกันการซื้อขายน้ํามันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ลานบาท แตตอมา บมจ.บางจากฯ แจงตอ หจก.
หลวงบํารุง วาไมสามารถเปดบัญชีการคาเพื่อซื้อขายน้ํามันกับ หจก.หลวงบํารุงได เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสือค้ํา
ประกันแลวปรากฏวา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิไดเปนผูออกหนังสือค้ําประกัน ตอมา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไดขอ
หนังสือค้ําประกันคืน เพื่อนําไปดําเนินคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบํารุง จึงเห็นวา
การที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธวามิไดเปนผูออกหนังสือค้ําประกันถือวาเปนผูผิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวง
บํารุง ทําให หจก.หลวงบํารุงเสียหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ใหการตอสูคดีวาหนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบํารุง ให
นางภาณี ผูชวยผูจัดการสาขาของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทําขึ้น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไมไดมอบอํานาจใหนางภาณี
ออกหนังสือค้ําประกันดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งในคดีที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ รวมกับพนักงานอัยการเปนโจทกฟองนาง
ภาณีเปนคดีอาญานั้น คดีดังกลาวไดถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาวาหนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอม ดังนั้น การที่
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจงแก บมจ.บางจากฯ วา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุมิไดเปนผูออกหนังสือค้ําประกัน จึงไมไดเปน
การผิดสัญญาและมิไดทําให หจก.หลวงบํารุง เสียหายแตอยางใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพงกรุงเทพใต ไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 วาหนังสือค้ํา
ประกันฉบับที่ หจก.หลวงบํารุง นํามาฟองรองเปนหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยนางภาณีโดยการทําปลอมขึ้น ธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ มิไดมอบอํานาจใหนางภาณีกระทําการออกหนังสือค้ําประกันเชนนั้นได ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
รวมกับพนักงานอัยการเปนโจทกฟองนางภาณีเปนคดีอาญานั้น คดีดังกลาวไดถึงที่สุดแลว โดยศาลพิพากษาวาหนังสือค้ํา
ประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิไดออกหนังสือค้ําประกันตามฟองใหแกหจก.หลวงบํารุง
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ดังนั้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไมตองรับผิดตามหนังสือค้ําประกันตอ หจก.หลวงบํารุง ศาลแพงกรุงเทพใตจึงพิพากษา
ยกฟอง
ตอมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบํารุง ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2548 ธนาคารไดยื่นคําแกอุทธรณ ครั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน
(พิพากษายกฟอง)
ตอมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 หจก.หลวงบํารุง ไดยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ, ขอทุเลาการบังคับคดี
และขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ธนาคารไดยื่นคําแกฎีกา,คัดคานคําขอทุเลาการบังคับคดี
และคําขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา ปรากฎวา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอดําเนินคดีอยางคน
อนาถาของ หจก.หลวงบํารุง หากหจก.หลวงบํารุง ประสงคจะยื่นฏีกาใหนําเงินมาวางคาธรรมเนียมศาลในชั้นฏีกาภายใน
15 วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง มิฉะนั้นจะถือวาหจก.หลวงบํารุงไมติดใจฎีกา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 หจก.หลวงบํารุงยื่น
อุทธรณคําสั่งยกคํารองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาของศาลชั้นตน ปจจุบันยังไมมีคําสั่งเกี่ยวกับการขอดําเนินคดีอยางคน
อนาถา
ฝายบริหารของธนาคารเห็นวาการยื่นฎีกาดังกลาวไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและเปนไปไดยากที่ หจก.หลวง
บํารุง จะชนะคดี ฝายบริหารจึงเชื่อวาธนาคารจะไมมีความรับผิดใดๆ ในกรณีนี้
6.2

ขอพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเปนโจทก
นอกจากคดีดังกลาวขางตน ธนาคารทหารไทยมีขอพิพาททางกฎหมาย จํานวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธนาคารมี
ฐานะเปนโจทก ซึ่งธนาคารเห็นวาควรแจงใหผูลงทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุปไดดังนี้
คดีพิพาทระหวางธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารไดยื่นฟองบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) และกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนจําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2 ตามลําดับตอศาลแพง ในขอหา ผิดสัญญา
ละเมิด ตั๋วเงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรองจํานวนประมาณ 7,196 ลานบาท
ขอพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ไดทําสัญญาโอนสินทรัพยกับ บสท. ตอมาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหวางธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สิทธิและหนาที่ทั้งหมดภายใตสัญญาดังกลาวจึงเปนของธนาคารทหาร
ไทย
ตอมา บสท. ไดมีหนังสือเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพยอื่น
ที่ไดมีการจํานําเปนประกัน เนื่องจากหลักประกันที่มีเครื่องจักร และ/หรือสินทรัพยอื่นที่ไดมีการจํานําเปนประกันนั้นไม
สมบูรณตามกฎหมาย โดยมิไดรับความยินยอมจากธนาคาร ซึ่งธนาคารไดมีหนังสือโตแยงการที่ บสท. จะดําเนินการปรับ
ลดราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวไวแลว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บสท. ไดแจงใหธนาคารจัดสงตั๋ว
สัญญาใชเงินจํานวน 3 ฉบับ เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 6,525 ลานบาท ใหแกบสท. เนื่องจากบสท. ประสงคจะปรับ
จํานวนเงินและไถถอนโดยการชําระหนี้บางสวน โดย บสท. ตกลงจะออกและสงมอบตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมซึ่งมี
กองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัลใหแกธนาคาร โดยธนาคารไดจัดสงตั๋วสัญญาใหเงินดังกลาวใหแก บสท. อยางไรก็ดี ปรากฏวา
บสท. กลับปฏิบัติผิดสัญญา กลาวคือ บสท. ไมยอมออกและสงมอบตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมโดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผู
อาวัลใหแกธนาคารแตอยางใด
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บสท. ยังไดงดเวนการใชหนี้จํานวนประมาณ 520 ลานบาท ใหแก
ธนาคารและปฏิเสธการชําระหนี้บางสวน พรอมกับแจงยกเลิกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับหนึ่ง ซึ่ง บสท.ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ดังกลาวเพื่อชําระราคาสําหรับการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวน โดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงไดยื่นฟอง บสท. และกองทุนฟนฟูฯ ตอศาลแพงเพื่อใหศาลมีคําพิพากษา
โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชัเงินจํานวนประมาณ 4,432 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงิน วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกปโดยมีกองทุนฟนฟูฯ
เปนผูอาวัล และสง
มอบใหธนาคารในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
2. ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนประมาณ 2,027 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงินวันที่ 31 ตุลาคม
2554 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกป โดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล และสงมอบให
ธนาคาร ในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
3. ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนประมาณ 12
ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงินวันที่ 28
กุมภาพันธ 2556 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกปโดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล และสง
มอบใหธนาคารในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
4. ให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวนประมาณ 520 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยคํานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟองคดีเปนเงินประมาณ 15 ลานบาท รวมเปนเงินประมาณ 535
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลแพงไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ 1681/2553 วา ให บสท.ออกตั๋ว
สัญญาใชเงินจํานวน 3 ฉบับ ฉบับแรกจํานวนเงิน 4,431,879,337.93 บาท กําหนดใชเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับที่ 2
จํานวนเงิน 2,027,134,274.65 บาท กําหนดใชเงินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และฉบับที่ 3 จํานวนเงิน 12,002,000 บาท กําหนด
ใชเงินวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 สถานที่ใชเงิน ณ ที่ทําการของธนาคาร และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกป ใน
อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เปนเงิน
บาทของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยคํานวณเปนรายไตรมาสตามปปฎิทิน ให
กองทุนฟนฟูฯ อาวัลตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวสงมอบใหแกธนาคารในฐานะผูรับเงิน กับให บสท.และ กองทุนฟนฟูฯ
รวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนธนาคาร โดยกําหนดคาทนายความ 200,000 บาท คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก.
คําพิพากษาดังกลาว ศาลไดยกคําขอ ขอ 4. ที่ขอใหให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวน
ประมาณ 520 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟองคดีเปนเงินประมาณ 15
ลานบาท รวมเปนเงินประมาณ 535 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป โดยศาลเห็นวาตั๋วสัญญาใชเงินฉบับ
ดังกลาวมีวันครบกําหนดใชเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินระบุไวแนนอนคือในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 และปจจุบันธนาคาร
ยังคงยึดถือตั๋วสัญญาใชเงินไวโดยยังไมสงมอบคืนให บสท. เมื่อนับถึงวันฟองตั๋วสัญญาใชเงินฉบับดังกลาวจึงยังไมถึง
กําหนดใชเงินธนาคารจึงยังไมมีสิทธิฟอง บสท.และกองทุนฟนฟูฯ ในฐานะผูอาวัล
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ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ธนาคารจึงไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน และในวันที่ 21 กันยายน 2553
บสท. และ กองทุนฟนฟูฯ ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนเชนกัน ปจจุบัน คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
อุทธรณ
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7.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางเงินทุน

7.1

หลักทรัพยของธนาคาร
7.1.1
ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่งเปนทุนเรียกชําระ
แลว จํานวน 41,372,424,540.55 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 43,549,920,569 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.95 บาท
7.1.2
การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai
Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทหารไทย ไมมีการออก Thai Trust Fund
7.1.3
จํ านวนหุ นหรื อผลกระทบต อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผู ถื อหุ นจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ใน
ผลประโยชนที่ เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร
จํากัด (Thai NVDR Company Limited)” ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือ NVDR
สามารถรับสิทธิประโยชนทางการเงิน (Financial Benefit) ไดเสมือนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ
ไมวาจะเปนเงินปนผล สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) แตจะไม
สามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจาก
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของธนาคารไปออก NVDR เปน
จํานวนมาก จะทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งหลังสุด เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานป 2554 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีหุนของธนาคารเปนหลักทรัพยอางอิงสําหรับการออกใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จํานวน 2,576,718,501 หุน
หรือคิดเปนรอยละ 5.92 ของหุนสามัญที่ออกและชําระแลวของธนาคาร อนึ่ง จํานวนหุนของธนาคารที่นําไปออก NVDR
ไมอยูในความควบคุมของธนาคาร ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลจํานวนหุนที่ถือโดย NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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หลักทรัพยอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ประเภทหลักทรัพย

1. หุนกูดอยสิทธิ (TMB19NA)
(วันที่ออก: 6 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 5,300 ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

ปที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ พฤศจิกายน
รอยละ 5.00 ตอป
2562
ปที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 5.25 ตอป
ปที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ รอยละ 6.50 ตอป

หลักประกัน
ไมมี
หลักประกัน
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จํานวนและมูลคา
ผูแทนผู
ที่ยังไมไดไถถอน
เงื่อนไขอื่น ๆ
ถือหุนกู
(ณ 31 ธันวาคม2555 )
5.3 ลานหนวย
ธนาคารกรุง ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุน กูทั้งจํานวน
5,300 ลานบาท
ศรีอยุธยา กอนวันครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หากหุนกูนี้ไมถกู จัดใหเปนตราสารที่
สามารถนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารได หรือหุนกูนี้สามารถใชนับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร หรือ
2. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หรือภายหลังจากนั้น ผูออกหุนกูสามารถใช
สิทธิไถถอนหุน กูกอนวันครบกําหนดไถ
ถอนเดิมไดไมวากรณีใดๆ หรือ
3. ผูออกหุนกูสามารถแสดงตอผูแทนผูถือ
หุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดวา ดอกเบี้ย
ตามหุนกูไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจาย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2555 )

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ
ของผูออกหุนกูเ พื่อประโยชนทางภาษีอากร
ไดอีกตอไป หรือ

2. หุนกูดอยสิทธิ (TMB204A)
(วันที่ออก: 2 เมษายน 2553
จํานวน 8,000 ลานบาท)

ปที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 4.70 ตอป
ปที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ รอยละ 6.00 ตอป

เมษายน
2563

ไมมี
หลักประกัน
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8 ลานหนวย
8,000 ลานบาท

4. เปนกรณี หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ให
ผูออกหุนกูสามารถไถถอนหุนกูกอนวัน
ครบกําหนดเดิมได
ธนาคาร ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุน กูทั้งจํานวน
ซีไอเอ็มบี กอนวันครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับ
ไทย อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หากหุนกูนี้ไมถกู จัดใหเปนตราสารที่
สามารถนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารได หรือหุนกูนี้สามารถใชนับเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของ
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ของธนาคาร หรือ
2. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หรือภายหลังจากนั้น ผูออกหุนกูสามารถใช
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ประเภทหลักทรัพย

3. หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ย หากงวดบัญชี หรือ ปบัญชี
กอนหนาวันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ธนาคารไมมีกําไร (TMB IT-ONE)
(วันที่ออก: 30 เมษายน 2552
จํานวน 4,000 ลานบาท)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

10 ปแรก เปนอัตราคงที่ ไมมีกําหนด
รอยละ 7.00 ตอป และปที่ ระยะเวลาใน
11 เปนตนไป เปนอัตรา การชําระคืน
ดอกเบี้ยลอยตัวที่ อัตรา
เวนแตเมื่อ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เลิกกิจการ
เดือนประเภทลูกคาทั่วไป
ของธนาคาร บวกรอยละ
7.00 ตอป

หลักประกัน

ไมมี
หลักประกัน

สวนที่ 1 หนา 76

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2555 )

4 ลานหนวย
4,000 ลานบาท

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ

สิทธิไถถอนหุน กูกอนวันครบกําหนดไถ
ถอนเดิมไดไมวากรณีใดๆ หรือ
3. ผูออกหุนกูสามารถแสดงตอผูแทนผูถือ
หุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดวา ดอกเบี้ย
ตามหุนกูไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจาย
ของผูออกหุนกูเ พื่อประโยชนทางภาษีอากร
ไดอีกตอไป หรือ
4. เปนกรณี หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ให
ผูออกหุนกูสามารถไถถอนหุนกูกอนวัน
ครบกําหนดเดิมได
ธนาคารธน ธนาคารมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนด
ชาต
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยการไถถอนคืนกอน
กําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวนั ออกหุนกู
เปนตนไป ทุกวันที่จายชําระดอกเบี้ย
หรือ
2. การไถถอน ณ เวลาใดๆ ทําไดในสอง
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ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2555 )

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี 2.1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย ภาษี หรือ
2.2 กรณีที่ธนาคารไมสามารถนับ
หุนกูเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1ของธนาคาร
ได

4. หุนกูดอยสิทธิ (TMB225A)
(วันที่ออก: 18 พฤษภาคม 2555
จํานวน 9,400 ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ
4.50 ตอป จายดอกเบี้ย
ลวงหนาทุกวันที่ 18
พฤษภาคม ของทุกป
ยกเวนดอกเบี้ยงวดแรก
ชําระในวันที่ 25
พฤษภาคม 2555

พฤษภาคม
2565

ไมมี
หลักประกัน

สวนที่ 1 หนา 77

9.4 ลานหนวย
9,400 ลานบาท

ธนาคาร ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุน กูทั้งจํานวน
กสิกรไทย กอนวันครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หรือภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงไดวาดอกเบี้ยจายของหุนกู
นี้ไมสามารถนํามาหักภาษีได
3. ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
เพิ่มเติมใหธนาคารไถถอนหุนหูกอนครบ
กําหนดได
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ประเภทหลักทรัพย
5. หุนกูดอยสิทธิ (TMB225B)
(วันที่ออก: 25 พฤษภาคม 2555
จํานวน 950 ลานบาท)

6. ตั๋วแลกเงิน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ
4.50 ตอป จายดอกเบี้ย
ลวงหนาทุกวันที่ 25
พฤษภาคม ของทุกป
ยกเวนดอกเบี้ยงวดแรก
ชําระในวันที่ 1 มิถุนายน
2555

พฤษภาคม
2565

ไมมี
หลักประกัน

1.75-4.50

2556 -2558

-

สวนที่ 1 หนา 78

จํานวนและมูลคา
ผูแทนผู
ที่ยังไมไดไถถอน
เงื่อนไขอื่น ๆ
ถือหุนกู
(ณ 31 ธันวาคม2555 )
0.95 ลานหนวย
ธนาคาร ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุน กูทั้งจํานวน
950 ลานบาท
กสิกรไทย กอนวันครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หรือภายหลังจากนั้น
2. ธนาคารแสดงไดวาดอกเบี้ยจายของหุนกู
นี้ไมสามารถนํามาหักภาษีได
3. ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
เพิ่มเติมใหธนาคารไถถอนหุนหูกอนครบ
กําหนดได
10,269 ลานบาท
-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

7.2

ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ พันธมิตรทางธุรกิจ
7.2.1
ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในดานธุรกิจ
ประกันชีวิต
ในป 2550 ธนาคารไดเขาทําสัญญาเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต ใหแก บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ( บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตั้งแตวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
สรุปสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต ใหแก ING Life (“Bancassurance
Product Distribution Agreement”)
ประเภทของรายการ
วันที่ทําสัญญา
คูสัญญาที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาของสัญญา
สาระสําคัญของสัญญานายหนา
จําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
18 ธันวาคม 2550
ผูใหบริการ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“นายหนาประกันชีวิต”)
ผูรับบริการ: บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ระยะเวลาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
(1) การแตงตั้งนายหนาประกันชีวิต
แตงตั้งใหธนาคารเปนนายหนาจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต และธนาคารตกลง
รั บ เป น นายหน า จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต ตามข อ กํ า หนดเงื่ อ นไขและ
ขอกําหนดของสัญญา
(2) หนาที่ของบริษัท
 จัดทําวิจัยเกี่ยวกับการแขงขันทางดานธุรกิจประกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ
 รับประกันชีวิตของผูประกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรมของแตละผลิตภัณฑ
 สนับสนุนใหธ นาคารและพนักงานของธนาคารในการเปนนายหนาจําหนา ย
ผลิตภัณฑของบริษัทผานธนาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด
 มีการจัดการฝกอบรมพนักงานของธนาคาร
 ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือกับธนาคารในดานการตลาด โปรโมชั่น
เชน ขอมูลลูกคา รายงานตางๆ
 ใหบริการดูแลลูกคาหลังการขายอยางเหมาะสม
 พัฒนาแผนดําเนินธุรกิจระยะกลางรวมกับธนาคาร
(3) หนาที่ของนายหนาประกันชีวิต
 จําหน ายผลิตภั ณฑป ระกั นชีวิตผานสาขาต าง ๆ ของธนาคาร และจั ดสรร
ฐานขอมูลลูกคาของธนาคารรวมถึงขอมูลอื่น ๆ ของธนาคาร และผลิตภัณฑอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจนายหนาประกันชีวิตของธนาคาร ใหแกบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กั บ เกณฑ ก ารรั ก ษาความลั บ ของข อ มู ล ลู ก ค า นโยบายของธนาคารด า นการ
ควบคุม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ย ง การปฏิบัติ ตามกฏเกณฑท างการ และ
กฏหมายที่เกี่ยวของ
 จัดทําวิจัยเกี่ยวกับความตองการของลูกคา เพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน
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ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
 จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
 พัฒนาแผนธุรกิจระยะกลางรวมกับบริษัท และจัดสรรทรัพยากรดานตาง ๆ ที่ทํา
ใหแผนธุรกิจดังกลาวประสบความสําเร็จ
(4) Operation Committee
 คูสัญญาจะจัดตั้ง Operation Committee มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการภายใต
สัญญานี้ คณะกรรมการจะมีทั้งหมด 8 ทาน โดยแตละคูสัญญาคัดเลือกมาฝายละ
4 ทาน โดยสมาชิกของ Operation Committee มีหนาที่ ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้
 Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน
 Operation Committee จะพิจารณา และตัดสินใจในเรื่องเกณฑตาง ๆ ดังนี้
 อนุมัติและทบทวนการจัดทําแผนงานระยะกลางสําหรับการดําเนินธุรกิจ
ประกันชีวิตผานธนาคาร เปนประจําทุกป และประเมินผลการดําเนินงาน
เปนรายเดือน
 อนุมัติการนําเสนอขายผลิตภัณฑใหม หรือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ รวมถึง
การพิจารณาเรื่องคาเบี้ยประกัน และผลตอบแทนที่ใหกับธนาคารและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ใหกับทางธนาคาร
 อนุ มั ติ ก ารส ง เสริ ม การขาย โดยรวมถึ ง การตลาด
การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ การโฆษณา และแผนการขาย
 จัดใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งการจั ด สรรต น ทุ น และค า ใช จ า ยต า ง ๆ ในการ
ดําเนินงานระหวางธนาคารและบริษัท
(5) เงื่อนไขในการมีผลบังคับใชของสัญญา
 ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ
 การอนุมัติขอตกลงนี้โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนของธนาคาร (ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารประจําป 2551) ซึ่งเปนไปตามกฎของการเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
 ภายหลัง ING และ ISH เขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแลว
 ทําการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE ในการเปนตัวแทนธุรกิจประกันชิวิตผาน
ธนาคาร
(6) การยกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช 10 ป กรณีที่ฝายหนึ่งฝายใดตองการเจรจาตอรองเงื่อนไข
ในสัญญา จะตองแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอยกอนขึ้นปที่10 ของอายุสัญญา
ถาเจรจาตกลงเงื่อนไขกันไมไดภายในปที่ 10 ถือวาสัญญาสิ้นสุดลง ณ สิ้นปที่ 10
หากคูสัญญาไมมีการแจงความประสงคขอเจรจาเงื่อนไขสัญญากอนขึ้นปที่ 10 สัญญา
จะไดรับการตออายุอัตโนมัติออกไปอีก 10 ป
(7) ขอจํากัดในการทําธุรกิจ
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การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
ธนาคารหรือกลุมของธนาคารจะไมดําเนินการในการเปนพันธมิตรดานธุรกิจประกัน
ผานธนาคาร กับบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ในประเทศไทย เวนแตเปนไปตามขอยกเวน
ที่ระบุไวในสัญญา

7.2.2
ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ดานธุรกิจกองทุนรวม
ในป 2550 ธนาคารไดเขาทําสัญญาแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Distribution
Agent Agreement) ใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ING Funds”)
สรุปสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับ ING Funds (Distribution
Agent Agreement)
ประเภทของรายการ
วันที่ทําสัญญา
คูสัญญาที่เกี่ยวของ

การใหบริการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
18 ธันวาคม 2550
ผูใหบริการ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนจําหนาย หรือ ธนาคาร”)
ผูรับบริการ: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
สาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจัด (1) การแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
จํ า ห น า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ป ร ะ เ ภ ท
บริษัทจัดการแตงตั้งธนาคารใหเปนตัวแทนในการจําหนาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนการ
กองทุน
ถือหนวยลงทุนและผลิตภัณฑหนวยลงทุน ซึ่ง ING Funds เปนผูบริหาร หรือให
คําปรึกษาซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) เงื่อนไขในการมีผลบังคับใชของสัญญา
 หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และ
 การอนุมัติขอตกลงนี้โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนของธนาคาร (ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารประจําป 2551) ซึ่งเปนไปตามกฎของการเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
 ภายหลัง ING Bank N.V. และ ING Supporting Holding B.V. เขาซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแลว (ตามสัญญาการจองซื้อหุน (Subscription Agreement)
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550)
 ยกเลิกสัญญาการเปนตัวแทนจัดจําหนายหนวยลงทุนของที่ทํากับ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (“ONE”) และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จํากัด (มหาชน) (“MFC”)
(3) การยกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช 10 ป โดยคูสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาไดในกรณีที่ฝายหนึ่ง
ฝายใดผิดสัญญา โดยคูสัญญาจะสงหนังสือเพื่ออธิบายถึงการผิดสัญญา และใหฝายที่ผิด
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การใหบริการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
สัญญาแกไข หากไมไดรับการแกไขภายใน 30 วัน คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได หรือ
กรณีที่ฝายหนึ่งฝายใดตองการยกเลิกสัญญาหลังจาก 10 ปแลวนั้น จะตองแจงเปนหนังสือ
ลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับใช
(4) ขอจํากัดในการทําธุรกิจ
นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใชจนครบกําหนดระยะเวลา 7 ป ING Funds และ TMBAM
จะเปนผูดําเนินการในการจัดหาผลิตภัณฑกองทุนใหกับธนาคาร โดยที่ธนาคารจะไมเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับกองทุนใหกับบุคคลที่สาม ยกเวนผลิตภัณฑของ
ONE และ MFC (จนกวาจะยกเลิกสัญญากับ ONE และ MFC) โดยหลังจากครบกําหนด
ระยะเวลา 7 ป ธนาคารสามารถเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับกองทุ นจาก
ผูจัดการกองทุนอื่น ๆ (Non-Preferred Providers) ได โดยที่ธนาคารจะแจงใหกับ ING
Funds ทราบเพื่อใหสิทธิกับ ING Funds ในการจัดหาผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับผลิตภัณฑ
ที่ธนาคารจะทําการจัดจําหนายใหกับกองทุนอื่น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ มีมติอนุมัติการแกไข
สัญญา Distribution Agent Agreement โดยธนาคารฯจะแนะนําลูกคาที่สนใจบริการ
บริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคลใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไอเอ็นจี(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนผูจัดการกองทุน และธนาคารฯจะ
ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของคาธรรมเนียม รวมทั้งมีการผอนปรนขอกําหนดสิทธิ
ของบริษั ท หลั กทรั พ ย จัด การกองทุ น ไอเอ็ นจี (ประเทศไทย) จํา กั ด ในการนํา เสนอ
ผลิตภัณฑกองทุน โดยเปดโอกาสใหธนาคารฯสามารถนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอื่นใหกับลูกคาบางกลุมของธนาคารฯได
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7.3

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 มีดังนี้
ผูถือหุนรายใหญ

จํานวนหุนสามัญ (หุน)

คิดเปนรอยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,272,005

26.10

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.19

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

2,576,718,501

5.92

4. DBS BANK A/C 003

1,280,000,000

2.94

5. JPMorgan Special Situations(Mauritius) Limited

985,600,000

2.26

6. นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ

828,000,000

1.90

7. กองทัพบก

596,539,860

1.37

8. State Street Bank Europe Limited

461,306,442

1.06

9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

334,693,724

0.77

10. นางวราภรณ พวงเรืองศรี

265,000,000

0.61

ที่มา :

ขอมูลการปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถือหุนสามารถดูรายชื่อผูถือหุนรายใหญไดจาก www.set.or.th

7.4

นโยบายการจายเงินปนผล
7.4.1
นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร
ธนาคารกําหนดการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคํานึงถึง ผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสํารองตางๆ ของธนาคาร
ตลอดจน เงื่อนไขตางๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2551 ที่กําหนดวา ในระหวางเวลาที่สถาบันการเงินยังไมไดตัดสินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงิน
สํารองสําหรับสินทรัพย และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไมเสียหายไมครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจายเงินปนผล
หรือเงินตอบแทนอื่นใดแกผูถือหุนมิได และตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ขอกําหนด
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่กําหนดวา
สถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิด
จากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา (Mark to Market) และกําไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงิน เปนตน
และสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทําใหสถาบันการเงินมีกําไร
สูงกวาหรือขาดทุนต่ํากวากรณีปกติมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินรอการขายของสถาบัน
การเงินที่มีเงื่อนไขใหสถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินนั้นไดในอนาคต เปนตน
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7.4.2
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
การจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุม ผูถือหุนเพื่อใหความเห็นชอบ โดยการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจ
ของแตละบริษัทและเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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8

การจัดการ

8.1

โครงสรางองคกร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่
บริหารลูกคารายยอย
ธุรกิจสาขา
สงเสริมการตลาด
ลูกคาบุคคล

ประธานเจาหนาที่
บริหารเอสเอ็มอี
และซัพพลายเชน
บริหารลูกคา
เอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก

ลูกคาธุรกิจและ
ลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ
ลูกคาธุรกิจ กรุงเทพ

ธุรกิจสินเชื่อ
รายยอย

บริหารผลิตภัณฑ
และการขาย
สินเชื่อ
เครือขายธุรกิจ

ลูกคาธุรกิจ –
ภูมิภาค

ผลิตภัณฑเงินฝาก,
ผลิตภัณฑธุรกรรม
และธุรกิจ
กองทุนรวม

บริหารชองทาง
และระบบสินเชื่อ
เครือขายธุรกิจ

ธุรกิจประกัน

บริหารการตลาด
ลูกคาธุรกิจ

บริหาร Direct
Business

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานบริหารความเสีย
่ ง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ลูกคาธุรกิจ

บริหารกลยุทธ
ลูกคาเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก

บริหารชองทาง
การบริการ

ตรวจสอบ

ลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ 1-2

ลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ
ขนาดใหญ

กลยุทธองคกร

ลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ
ขนาดใหญ 1-2

ทรัพยากรบุคคล

พิจารณา
สินเชื่อธุรกิจ

บริหารพัฒนา
ลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ
ขนาดใหญ 1-2

บรรษัทภิบาล

สินเชื่อผูบริโภคและ
ธุรกิจขนาดยอม

บริหารลูกคา
ธุรกิจทหาร

สือ
่ สารและ
ภาพลักษณองคกร

ผลิตภัณฑสน
ิ เชื่อ
และธุรกิจการคา
ตางประเทศ

ศูนยวิเคราะห
เศรษฐกิจ

บริหารความเสีย
่ ง
ดานสินเชื่อ

นโยบายสินเชื่อธุรกิจ
พัฒนาสินทรัพย

ผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ – ลูกคาธุรกิจ

ธุรกิจตลาดเงิน

บริหารความเสีย
่ ง
ดานตลาด
บริหาร
ความเสีย
่ งสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ
กฎหมาย

ผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ – ลูกคา
บรรษัทธุรกิจ

บริหารกลยุทธและ
ผลการปฏิบัติงานขาย
ลูกคาธุรกิจ

บริหารความเสีย
่ ง
ดานปฏิบัติการองคกร

ประธานเจาหนาที่
บริหารดานการเงิน

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานปฏิบัติการ

ควบคุมทาง
การเงิน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วางแผนและ
วิเคราะห
ทางการเงิน

ปฏิบัติการและ
บริการ

บริหารเงิน

บริการสวนกลาง
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการ
บริหารโครงการ
ธนาคาร
Lean Six Sigma

กํากับการปฏิบัตงิ าน *

วางแผนธุรกิจและ
บริหารขอมูล
กลุมลูกคารายยอย

สอบทานความเสี่ยง

* รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย
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8.2

โครงสรางการจัดการของธนาคาร
โครงสรางการจัดการและกํากับดูแลของธนาคารประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอย
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานในดานตางๆ และศึกษากลั่นกรองงานที่สําคัญเพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนชวย
แนะนํา ชี้แนะใหการดําเนินการตางๆ ของธนาคารเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการแตละคณะมีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณที่เหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ โดยสวนใหญเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระซึ่งมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งยังเปนการถวงดุลอํานาจของการกํากับดูแลกับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการธนาคาร
กรรมการจะไดรับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสามป ในแตละปกรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมดจะครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการธนาคารซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขามาใหมได หากมีกรรมการลาออกจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งบุคคลเขามาเปนกรรมการแทนไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน หากวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลผูเขามาเปนกรรมการแทนนั้นจะตองไดรับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการมีหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการ ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการไดโดยคณะกรรมการไดจัดใหมี
กระบวนการสําหรับการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผูถูกเสนอชื่อเพื่อเขารับตําแหนงกรรมการ
ในการกํ า หนดองค ป ระกอบของคณะกรรมการธนาคารและการคั ด เลื อ กกรรมการใหม เ ป น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ซึ่ง
ไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร จะพิจารณาเพื่อทบทวนหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเปนผูใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการใหความเห็น
เกี่ยวกับผูถูกเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการแกผูถือหุนเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความเหมาะสม โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีทักษะดานวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญดานธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับสากล ความรูในหลากหลายอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญ
ดานการเงิน เศรษฐศาสตร และการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
กรรมการธนาคารยกเว น ประธานเจ า หน า ที่ บริ ห ารไม เ ป น พนั ก งานของธนาคารและไม มี ส ว นร ว มในการ
บริหารงานของธนาคาร กรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลใหธนาคารมีธรรมภิบาลที่ดี
ปฏิบัติตามกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน โดยกรรมการจะตองอุทิศเวลา ความตั้งใจ และกําลังความสามารถอยางเต็มที่
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยหลักความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) หลีกเลี่ยง
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นโดยไมเขารวมตัดสินใจในธุรกรรมใด ๆ ที่ตนเองหรือผูเกี่ยวของมีสวนไดเสีย
รวมถึงกรรมการมีบทบาทในการปกปองรักษาชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับของธนาคารโดยเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ จะเขมงวดกวาหลักเกณฑที่กําหนดโดย
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยองคประกอบของคณะกรรมการธนาคารจะตองเปนไปตามขอกําหนดของทางการที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
8.2.1
คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเปนกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 7 คนกรรมการอิสระจํานวน 4 คน และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 1 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
นางเสาวนีย กมลบุตร
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
ดร.วิจิตร สุพินิจ
นายราเชนทร พจนสุนทร*

นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)
7. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร**
8. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
9. นายอมร อัศวานันท
นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
10.
(Mr. Christopher John King)
11. พลเอก กมล แสนอิสระ ***
12. นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

หมายเหตุ :
* นายราเชนทร พจนสุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ลาออกจาก
ตําแหนงกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2555
** นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออกจาก
ตําแหนงกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2555
*** พลเอก กมล แสนอิสระ ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 แทน นายธารา ธีรธนากร ที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงกรรมการธนาคาร

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคาร
นางเสาวนีย กมลบุตร ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ หวังเจริญ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
สวนที่ 1 หนา 87

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
ดานนโยบาย
1. อนุมัติแผนธุรกิจของธนาคาร ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) นโยบายและขั้นตอนการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร
2. พิจารณา ทบทวน และอนุมัติธุรกรรมตางๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือธุรกรรมที่ตองขออนุญาตจากทางการ และอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่ตองเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย
3. อนุมัติวงเงินสินเชื่อใหกับกลุมธุรกิจเดียวกันที่เกินอํานาจอนุมัติที่มอบหมายใหกับฝายจัดการ
4. อนุมัตินโยบายตางๆ ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
5. ทบทวนโครงสรางองคกรของธนาคารอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูบริหารมีความชัดเจน
ดานการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
1. กํากับดูแลใหธนาคารมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพและให
คําปรึกษาแกคณะกรรมการธนาคาร
3. ประเมินประสิทธิผลในการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
4. ใหคําแนะนําแกฝายจัดการเกี่ยวกับดําเนินงานและการปฏิบัติงานที่ดี
5. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการธนาคาร
6. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารในแตละป โดยกําหนดวาระที่สําคัญ เชน กลยุทธ สถานะทาง
การเงิน งบประมาณและแผนการดําเนินงาน การวางแผนดานเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
7. พบปะผูบริหารระดับสูงเปนประจําเพื่อทบทวนนโยบาย สื่อสาร และติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของ
ธนาคารใหเปนไปตามเปาหมาย
ดานทรัพยากรบุคคล
1. พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
2. กํากับดูแลใหธนาคารมีแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารที่เหมาะสม
3. พิจารณาคัดเลือก ประเมิน และกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนผูบริหารระดับสูง
บางราย
4. ดูแลผลตอบแทน และสวัสดิการของธนาคารใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคองคกรและ
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการธนาคาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
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และตลาดหลั ก ทรั พ ย (สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.) หรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง) มี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอื่ น ใดกับธนาคาร หรื อ บริษั ทย อ ยของธนาคาร ยกเว น เปน การอนุ มัติ ร ายการที่ เป น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
8.2.2
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารเล็ ง เห็ น ประโยชน ข องการตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการดู แ ล
กลั่ น กรองและให คํ า ปรึ ก ษาแก ค ณะกรรมการธนาคารในเรื่ อ งที่ ต อ งใช ค วามชํ า นาญเฉพาะด า น โดยมี ก ารกํ า หนด
องคประกอบ อํานาจหนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประธานคณะกรรมการชุดยอยรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการธนาคารดวย
ธนาคารจะมี ก ารทบทวนกรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย อ ยทุ ก ป โดยคณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้งประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ จะพิจารณาถึงความจําเปน ประสบการณของกรรมการ ประโยชน ความเหมาะสม รวมถึง
พิจารณาตามกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการชุดยอยของธนาคารประกอบดวย
(1) คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร*
นายอมร
อัศวานันท
นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

หมายเหตุ :
** นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออก ตั้งแตวันที่
27 มกราคม 2555

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ห ารมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 2
ครั้ ง หรื อ ตามที่ จํ า เป น โดยคํ า สั่ ง ของประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่ติดตามและทบทวนการดําเนินธุรกิจในรายละเอียด โดยแบงตามกลุมธุรกิจ
และบริษัทยอย ตั้งแตการใหความเห็นตอแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปของธนาคาร แผนการลงทุนในเบื้องตนเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานตามสายงานธุรกิจ ฐานะการเงิน การลงทุนขนาดใหญที่
เกี่ยวของกับแผนงานและกลยุทธ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีหนาที่ติดตามดูแลความคืบหนาการบริหารแบรนด
และการสื่อสารขององคกร
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ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ธนาคารและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีรายชื่อกรรมการ
ดังนี้
1.

2.
3.

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วิจิตร
สุพินิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

พลเอก กมล แสนอิสระ*
นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)

กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการอิสระ เปนกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรูและประสบการณในการสอบทานงบ
การเงินของธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
* พลเอก กมล แสนอิสระ ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ซึ่งเปลี่ยนไป
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2555 และภายหลังไดลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

โดยมีนายพีระ ชินวรรณบุตร ทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง หรื อ ตามที่ จํ า เป น โดยคํ า สั่ ง ของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance function)
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธ หรือ
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (audit-related and other services)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอธนาคาร
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชาเมื่อไดรับแจงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัย และรายงาน
ผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญชีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี และรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
หรือการกระทํา ดังตอไปนี้
(ก) ผลประโยชนทับซอน
(ข) กรณีทุจริตหรือขอบงชี้วาอาจมีการทุจริต หรือบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของ
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อ ผู บ ริ ห ารไม ดํ า เนิ น การให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงาน
ประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดําเนินการแกไขของฝายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบ
และการสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
10. สอบทานความถูกตองนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ธนาคารกําหนดขึ้น เพื่อใหบริษัทในเครือถือปฏิบัติ รวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ
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11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(3) คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายราเชนทร พจนสุนทร*
นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร**
นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
* นายราเชนทร พจนสุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ลาออก ตั้งแต
วันที่ 21 สิงหาคม 2555
** นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออก ตั้งแตวันที่
27 มกราคม 2555

โดยมี นายเอกพล ณ สงขลา ทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน
โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ดานสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(1) กําหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการของธนาคาร และผูบริหารระดับสูง
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
(2) กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคาร ผูบริหารระดับสูง และ
กรรมการในกิจการที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
(3) กําหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายคาตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชนอื่น
รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
(4) ดูแลใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
(5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจําป โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของ
ผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
(6) ใหคําแนะนําคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง (Succession Plan)
ดานบรรษัทภิบาล
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(1) ใหคําแนะนําคณะกรรมการธนาคารในการกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของธนาคาร และการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนด ติดตาม และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารใหผูที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกธนาคารไดรับทราบ
(2) กําหนดหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการเสนอแนะ
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
(4) ติดตามแนวทางการปฏิบัติของหนวยราชการและที่เปนสากลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนํามา
ทบทวนและใชปฏิบัติอยางเหมาะสมกับธนาคาร
(5) กํากับดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติอยางมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของ
ธนาคาร
(6) รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร พรอมความเห็นในแนว
ปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไข ปรับปรุงในประเด็นตางๆ ตามความเหมาะสม พรอมทั้งดูแลใหธนาคารมีการรายงาน
และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแกหนวยงานทางการ ผูถือหุน และสาธารณชนตามขอกําหนดทางการ หรือตามความ
เหมาะสม
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)
นายอมร
อัศวานันท
นายราเชนทร พจนสุนทร*
นายบุญทักษ หวังเจริญ
นายยัน ชเคาท
(Mr. Jan Schuit)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
ดานบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผูบริหารธนาคาร

หมายเหตุ :
* นายราเชนทร พจนสุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่
ลาออก ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2555

โดยมี น.ส. อรนุช ตันติเมธ ทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน โดยคําสั่งของประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) อนุมัติกลยุทธการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
(2) อนุมัตินโยบายกรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (risk governance matters) ซึ่งทางการกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
(3) ใหความเห็นตอคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยรวม (risk appetite)
และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (risk concentration)
(4) อนุมัติอํานาจการจัดสรรวงเงินดานความเสี่ยงตามที่กําหนดไวในนโยบายและกรอบการปฏิบัติงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
(5) ทบทวนและกํากับดูแลความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร รวมทั้งการเตรียมความ
พรอมของธนาคารในการปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการ Basel II
(6) อนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง การทบทวนโครงสร า งและองค ป ระกอบของกรรมการ และภาระหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงคณะตางๆ ในระดับของฝายจัดการ(7) รายงานผลการบริหาร ประเด็นและมาตรการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารความเสี่ยง ใหแกคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางเหมาะสม
(5) คณะกรรมการสินเชื่อ
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร*
นางซุย-อิม อึง
(Ms. Swee-Im Ung)
นายอมร
อัศวานันท
นายบุญทักษ หวังเจริญ
นายยัน ชเคาท
(Mr. Jan Schuit)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารธนาคาร
ดานบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :
* นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 แทน นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 27
มกราคม 2555

โดยมีนายจรูญศักดิ์ เฮงตระกูล ทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จําเปน โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
(1) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินจากอํานาจอนุมัติของฝายจัดการ
(2) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมปกติ ข องธนาคาร และการปรั บ โครงสร า งหนี้ ที่
นอกเหนือจากอํานาจอนุมัตขิ องฝายจัดการ
(3) พิจารณาทบทวนรายการสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดขนาดกลางและขนาดใหญ
(4) กําหนดและทบทวนกลยุทธและพัฒนาดานสินเชื่อใหเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร รวมถึงใหความเห็นที่
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เหมาะสมแกคณะกรรมการธนาคาร
(5) ทบทวนสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร
8.2.3
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ
ดานนโยบาย ประกอบดวยคณะกรรมการหลัก 5 คณะ ไดแก
1. คณะประธานเจาหนาที่บริหาร
มีภาระหนาที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธระยะยาว กํากับดูแลใหมีการทบทวนการดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาหมาย และกลยุทธของธนาคาร พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป
และแผนอัตรากําลัง รวมทั้งควบคุมจํานวนพนักงานใหเปนไปตามแผน พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการสําคัญ
ตางๆของธนาคาร ภาพลักษณองคกร การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ และการดําเนินการเพื่อกอบกูสถานการณ
ตลอดจนแกไขปญหาในภาวะการณที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธการดําเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวน
ผลการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
มีภาระหนาที่กําหนด วางกฎเกณฑและการปฏิบัติการในนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพย และ
หนี้สิน รวมทั้งใหความเห็นชอบ / อนุมัติการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีภาระหนาที่ประเมินความถูกตองและความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ทบทวนและ
รับรองหรืออนุมัตินโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อ กรอบงาน แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานและแนวทางการพิจารณา
สินเชื่อ รวมถึงเกณฑการอนุมัติสินเชื่อสําหรับผลิตภัณฑตางๆ ตามอํานาจอนุมัติที่ไดรับมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
มีภาระหนาที่ดูแลใหมีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใชในการวัดความเสี่ยง อนุมัติมาตรฐานขั้นต่ําและ
แนวทางการปฏิบัติงานของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ กําหนดคาเปาหมายสําหรับดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก กําหนด / ริเริ่ม
แผนการดําเนินการสําหรับเหตุการณความเสี่ยงที่ไดรับรายงาน รวมทั้งอนุมัติผลิตภัณฑใหม
5. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีภาระหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการดําเนิน
โครงการ
กิจกรรมเพือ่ สังคมที่เปนนวัตกรรมของธนาคาร ใหความเห็นชอบในการพัฒนา การกอตั้ง โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่เปนโครงการทางยุทธศาสตร กอนขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามที่ธนาคารกําหนด
รวมถึงใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินนวัตกรรมโครงการฯ เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลว งตามเปาหมาย
ดานเทคโนโลยี ประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภาระหนาที่ใหความเห็นชอบแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของธนาคาร รับทราบความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่สําคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริหารและปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยี
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ดานทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีภาระหนาที่พิจารณาอนุมัติกรอบการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐาน
การกําหนดคาตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ แผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับ
เงินเดือน การจายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ํากวาหัวหนาเจาหนาที่บริหาร อนุมัติโครงสรางการจัดลําดับ
ชั้นงาน (Job Grade) การจัดตําแหนงตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการ HR
Transformation รวมถึงโครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองคกร
ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบดวย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีภาระหนาที่พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย รวมทั้งการกําหนดระเบียบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดานการจัดการพลังงาน ประกอบดวย
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
มีภาระหนาที่ดําเนินการจัดการการใชพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการ
พลังงานของอาคาร รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกของบุคลากร และสนับสนุนในการ
ดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงพลังงาน และกฎหมาย
8.3

หลักเกณฑการสรรหากรรมการอิสระ

ธนาคารตระหนักดีวา กรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนรายยอย
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามขอกําหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารจึงไดกําหนดแนวทางในการ
พิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถให
ความเห็นที่เปนอิสระ รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้ง
กรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตองเปนไปตามที่ธนาคารกําหนดซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ธนาคารไดกําหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ใหหมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถทําหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกรายไดอยางเทา
เทียมกัน โดยธนาคารไดกําหนดใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดแตตองไมนอยกวา 3 คน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระใหเขมงวดกวาหลักเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ดังตอไปนี้
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(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มสี วนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
ไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการ
รับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
ธนาคารหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
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เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
8.3.1
หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารระดับสูง
ในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับหัวหนาเจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค า ตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าล จะมี ห น า ที่ ส รรหาและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามขอกําหนดและขอบังคับของธนาคาร และนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดและขอบังคับ
ของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารลงมา ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้ง
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม
ในกรณีที่บางตําแหนงไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวชัดเจน คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะดําเนินการสรรหาเปนการลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนครบวาระ
8.4

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้ง นายเอกพล ณ สงขลา ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกฎหมายที่กําหนด
และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้ง ยังมีหนาที่ในการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานตางๆ ของคณะกรรมการ
ธนาคาร ฝายจัดการ และธนาคารใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ
ขอบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร ฝายจัดการ และธนาคารเปนไปตาม
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ เปนดังนี้
1.

บทบาทหนาที่ตอธนาคาร
(1) ควบคุมและกํากับดูแลใหธนาคารดําเนินธุรกิจในภาพรวมใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
(2) ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสําคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณหสนธิ ขอบังคับ
ของธนาคาร ทะเบียนผูถือหุน ใบอนุญาตตางๆ และ หนังสือมอบอํานาจ เปนตน
(3) ผลักดันแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อใหธนาคารมีการจัดทํานโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเสมอ
2.

บทบาทหนาที่ตอคณะกรรมการ
(1) เป น ที่ ป รึ ก ษาในด า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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(2) ดูแล และควบคุมใหดําเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุด
ยอยที่ตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับธนาคาร กฎบัตรของแต
ละคณะกรรมการและขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
(3) เปนเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกตองครบถวน พรอมแจงมติที่ประชุม
ตอผูบริหารที่เกี่ยวของและมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
(4) ดู แ ลการเปลี่ ย นแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก รรมการในกรณี มี ก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการใหม ตามขอกําหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบตอธนาคารแหงประเทศไทย
(5) สอบทานใหกรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถวนตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการธนาคาร ตามขอกําหนดของทางการอยูเสมอ
(6) ดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของกรรมการ
(7) สงเสริมการพัฒนากรรมการ
(8) จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
(9) ดูแลใหกรรมการและผูบริหาร ไดรับความคุมครองทางกฎหมายอยางครบถวนในเรื่องการ
ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3.

บทบาทหนาที่ตอผูถือหุน
(1) กํากับดูแลการจัดประชุมผูถือหุน ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับธนาคารและ
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมผูถือหุน
(2) ดูแลเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูถือหุน
8.5

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจะกําหนดวันประชุมลวงหนาทั้งปเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได
ทุก ครั้ง นอกจากนี้ อาจจัด ใหมีการประชุม วาระพิเ ศษขึ้น ตามความจําเปน โดยความเห็น ชอบของประธานกรรมการ
ธนาคาร วาระการประชุมพิจารณากําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และเห็นชอบโดยประธานกรรมการธนาคารโดย
แบงเปนหมวดหมูชัดเจน และเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการแตละทานสามารถนําเสนอวาระอื่นๆ ตอที่ประชุมได
ตามที่เห็นควร
ในการประชุมแตละครั้ง กรรมการจะใชเวลาในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และอิสระเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารเปนผูประมวลขอคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุม
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหที่ประชุมรับรอง รวมทั้ง
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง และพรอมใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
นอกจากนี้ กรรมการที่มีความเกี่ยวของกับวาระที่นําเสนอในที่ประชุมใด จะไมเขารวมในการพิจารณาและ/
หรืออนุมัติวาระนั้น ๆ และคณะกรรมการมีโอกาสประชุมโดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารรวมอยูในที่ประชุม เพื่อหารือ
และพิจารณาการดําเนินงานของธนาคาร และฝายจัดการ
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ในระหวา งเดือ นมกราคม – ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุม รวมทั้ง สิ้น 15 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังนี้
จํานวนครั้งของการเขาประชุมของกรรมการธนาคาร ในแตละคณะ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล

จํานวนการประชุมตั้งแต ม.ค. – ธ.ค. 55

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กําหนด
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
สินเชื่อ
ตรวจสอบ คาตอบแทนและ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
15

1. นางเสาวนีย กมลบุตร

15/15

2. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

12/15

3. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)
4. ดร.วิจิตร สุพินิจ

13/15

5. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 1/
(ถึง 20 สิงหาคม 2555)
6. นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)
7. นายกฤษฎา อุทยานิน 1/
(ถึง 26 มกราคม 2555)
8. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร 2/
(ตั้งแต 23 กุมภาพันธ 2555)
9. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายอมร อัศวานันท
11. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
12. . นายธารา ธีรธนากร 1/
(ถึง 10 เมษายน 2555)
13. พลเอก กมล แสนอิสระ3/
(ตั้งแต 11 เมษายน 2555)
14. นายราเชนทร พจนสุนทร 4/
(ตั้งแต 8 ตุลาคม 2555)
15. นายบุญทักษ หวังเจริญ

19

15

12

16/19
12/12

7/7

3/3

8/8

12/15
1/1

2/2

1/1

12/13

15/17

13/13

8/11

7/15

13/19

15/15

17/19

12/12

14/15
11/12

15/15

4/4
11/12

1/1

14/14

3/3

3/3

12/12

9/9
4/4

6/6
14/15

12

12/14

15/15

13/15

14

18/19

12/15

3/3
11/12

1/ ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
2/ นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายกฤษฎา อุทยานิน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555
3/ พลเอกกมล แสนอิสระ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายธารา ธีรธนากร โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555
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4/ นายราเชนทร พจนสุนทร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการรสรรหาฯ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 มีผล 8 ตุลาคม 2555
หมายเหตุ

(1)

นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2555, 10/2555, 12/2555 และ 14/2555 นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส รวมในการประชุมผานระบบ
teleconferencing / videoconferencing
(2) นายวอน นิเจล ริกเตอร เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2555, 3/2555, 6/2555, 8/2555, 12/2555, 14/2555 และ 19/2555 นายวอน นิเจล ริกเตอร รวม
ในการประชุมผานระบบ teleconferencing / videoconferencing
 ในการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร ครั้ ง ที่ พิ เ ศษ 1/2555 และ พิ เ ศษ 3/2555 นายวอน นิ เ จล ริ ก เตอร ร ว มในการประชุ ม ผ า นระบบ
videoconferencing
(3) นางซุย-อิม อึง เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
 ในการประชุม คณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 6/2555, 12/2555 และ 14/2555 นางซุย-อิม อึง รวมในการประชุมผานระบบ teleconferencing

8.6

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการบริหารธนาคารใหบรรลุเปาหมาย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนไปตามความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รวมทั้งอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับธนาคารพาณิชยอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
จะกําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดยอย หากมีการแตงตั้งเพิ่มเติม โดยคาตอบแทนที่กําหนดเพิ่มเติมดังกลาวจะ
รวมอยูภายในจํานวนเงิน 40 ลานบาทตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดดําเนินการอยางโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ทําหนาที่พิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป
ในป 2555 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ เปนดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน ประกอบดวย
1.1 เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
1.2 คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
2. คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (Attendance Fee)

1.

 กรรมการที่ดํารงตําแหนงจะไดรับเงินประจําตําแหนงเพียงตําแหนงเดียว
 กรรมการจะไดรับคาตอบแทนกรรมการสําหรับทุกคณะที่ดํารงตําแหนง
 กรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เขารวมประชุม

8.6.1
อัตราคาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย
เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
ประธาน - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
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696,000 บาทตอป
696,000 บาทตอป
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กรรมการ -

2.

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
ประธาน - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
ประธาน - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
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696,000
384,000
422,400
374,400
374,400
374,400

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

374,400 บาทตอป
1,800,000
1,440,000
696,000
696,000
696,000

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

696,000
384,000
422,400
374,400
374,400
374,400

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

374,400 บาทตอป
40,000
40,000
32,400
32,400
32,400

บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง

32,400
30,000
31,200
24,600
24,600

บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

24,600 บาทตอครั้ง
24,600 บาทตอครั้ง

ในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการรวม 15 คน ในฐานะกรรมการธนาคาร
และในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,271,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นางเสาวนีย กมลบุตร
2. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

รายละเอียด
ไดรับคาตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 4,200,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร จํานวน 1,128,000 บาท

3. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กําหนด
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas) คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 4,963,600 บาท
4. ดร.วิจิตร สุพินิจ
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน
2,614,800 บาท
1/
5. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ไดรั บ คา ตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กํา หนดคา ตอบแทนและ
(ถึง 21 สิงหาคม 2555)
บรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 2,075,000 บาท
6. นายราเชนทร พจนสุ น ทร 2/ ไดรั บ คา ตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กํ า หนดค า ตอบแทนและ
(ตั้งแต 8 ตุลาคม 2555)
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 921,000 บาท
1/
7. นายกฤษฎา อุทยานิน
ได รั บ ค า ตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสิ น เชื่ อ กรรมการบริ ห าร และ
(ถึง 27 มกราคม 2555)
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 365,000 บาท
3/
8. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
ได รั บ ค า ตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสิ น เชื่ อ กรรมการบริ ห าร และ
(ตั้งแต 23 กุมภาพันธ 2555)
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 3,697,200 บาท
9. นายธารา ธีรธนากร 1/
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 497,000 บาท
( ถึง 11 เมษายน 2555)
10. พลเอกกมล แสนอิสระ 4/
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,438,200 บาท
(ตั้งแต 11 เมษายน 2555)
11. นายอมร อัศวานันท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จํานวน 3,597,600 บาท
12. นายคริ ส โตเฟอร จอห น คิ ง ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กําหนด
(Mr. Christopher John King) คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 2,581,800 บาท
13. นางซุย-อิม อึง
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
(Ms.Swee-Im Ung)
สินเชื่อ จํานวน 3,192,000 บาท
14. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
15. นายบุญทักษ หวังเจริญ

ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของธนาคาร

หมายเหตุ:
1/ ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2/ นายราเชนทร พจนสุนทร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
จากที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร โดยมีผลวันที่ 8 ตุลาคม 2555
3/ นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ แทน นายกฤษฎา อุทยานิน
จากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมีผลวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555
4/ พลเอกกมล แสนอิสระ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร แทน นายธารา ธีรธนากร โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร แทน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ซึ่งไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวันที่
11 เมษายน 2555

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี –
8.6.2
คาตอบแทนผูบริหาร
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบริหารจํานวน 63 คนของธนาคารไดรับคาตอบแทนรวม
เปนมูลคา 508 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หุนตามโครงการ TMB PSBP 2010
(เฉพาะพนักงานที่เขารวมโครงการ) และผลตอบแทนอื่น ๆ (ทั้งนี้ ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ผูบริหาร หมายถึง
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริ หารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา ซึ่งในกรณีของธนาคาร ไดจัดใหรวมถึงผูบริหารในระดับหัวหนาเจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และผูบริหารในงานบัญชีหรือการเงินที่เกี่ยวของ)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารครั้งที่ 1/2553 ไดอนุมัติการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 ลานหุนใหแกพนักงานของธนาคารตามโครงการ
TMB Performance Share Bonus 2010 หรือโครงการ TMB PSBP 2010 มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมคุณภาพ
การทํางานเพื่อผลประกอบการที่ดีของธนาคาร โดยการสรางแรงจูงใจในระยะยาวใหแกพนักงานที่มีสวนในการตัดสินใจ
และดําเนินการตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ โดยแรงจูงใจในระยะยาวดังกลาวจะอยู
ในรูปแบบของหุนสามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ เปนการเปดโอกาสใหพนักงานที่เขารวมโครงการไดรับผลประโยชนซึ่ง
พนักงานดังกลาวจะมีสวนรวมในการสรรสรางใหแกธนาคารในอนาคต พนักงานทั้งหมดของธนาคารมีสิทธิเลือกที่จะเขา
รวมโครงการ TMB PSBP 2010 โดยผูบริหารระดับสูงจะเขารวมโครงการโดยอัตโนมัติ ผูบริหารระดับสูงและพนักงานที่
เขารวมโครงการจะไดรับคาตอบแทนที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานเปนเงินสดจํานวนรอยละ 50 ของคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานของพนักงานที่ไดรับ และจะไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรใหเปนโบนัส โดยใหถือวาหุนที่
จัดสรรใหเปนโบนัสนั้นเปนคาตอบแทนที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนที่เหลือ และอาจมีการจัดสรร
เปนกรณีพิเศษสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้โครงการ TMB PSBP 2010 มีระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีการเสนอขายหุนครั้งแรกหรือวันที่หุน
ทั้งหมดภายใตโครงการ TMB PSBP 2010 ไดมีการออกครบถวนแลว แลวแตวาวันใดจะเกิดขึ้นกอน

\
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ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบริหารของธนาคาร ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 63 คน ดังนี้

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นาย บุญทักษ หวังเจริญ
2 นายพีระ ชินวรรณบุตร
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตําแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารกลยุทธองคกร,
นาย เอกพล ณ สงขลา
บรรษัทภิบาล
นางสาว ชมภูนุช ปฐมพร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารสื่อสารและ
นาย ภารไดย ธีระธาดา
ภาพลักษณองคกร
นาย เบอรนารด มารี-ชาน มอรีส พอล คุก ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
นาย ประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจสาขา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารชอง
นาย ลือชา ศุกรเสพย
ทางการบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารสงเสริมการตลาด
นาง กาญจนา โรจวทัญู
ลูกคาบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจสินเชื่อราย
นางสาว สุวิมล พรศาลนุวัฒน
ยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑเงินฝาก,
นาง ทามารา แวน เดน แบน
ผลิตภัณฑธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, ผูจัดการภาคธุรกิจสาขา (บริการและลูกคา
นาย พิชัย จีรังคสรรพสุข
สัมพันธ)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารงานบริการ
นาง สุภาภรณ อังชัยสุขศิริ
สาขา
นางสาว กมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค
ผูอํานวยการอาวุโส, หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจประกัน
นาย ปพนธ มังคละธนะกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารผลิตภัณฑ
นาย เอศ ศิริวัลลภ
และการขายสินเชื่อเครือขายธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารชองทาง
นาย รังสรรค ฐามนกิจประสาท
และระบบสินเชื่อเครือขายธุรกิจ
นาย ปติ ตัณฑเกษม
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจและ
นาย วิกรานต ปวโรจนกจิ
ลูกคาบรรษัทธุรกิจ
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ลําดับ

ชื่อ - สกุล

20

นาย ปติ กระแสเศียร

21

นาย อเล็กซานเดอรนนท แลงเฟลด

22

นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา

23

นาย ภูมิชาย ชูสกุลธนะชัย

24

นาย ศรัณย ภูพัฒน

25

นาย พีรพงศ นิธิไกรวุฒิ

26

นางสาว เทียนทิพย นาราช

27

นาย วีระชัย อมรรัตน

28

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ

29

นาง วัลลภา โปษยานนท

30

นาย จรินทร พินธุโสภณ

31
32
33

นาย ฐณะวัฒน วีระชยาภรณกลุ
นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมัติ
นาย ยัน ชเคาท

34

นางสาว อุทุมพร คุณากร

35

นาย มารติน อเลน เซอรล

36

นาย สมศักดิ์ วรวิจักษณ

37

นางสาว อรนุช ตันติเมธ

38

นาย คอรเนเลียส เฮนริคัส มาเรีย เดอ รอจ

39

ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ – ลูกคาบรรษัทธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ 2
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจทหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัท
ธุรกิจขนาดใหญ 2
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑสินเชื่อ
และธุรกิจการคาตางประเทศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ – ลูกคาธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, เจาหนาที่บริหารพัฒนาธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารวาณิชธนกิจและ
ตลาดทุน-ตราสารหนี้
ผูอํานวยการอาวุโส, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ - ภูมิภาค
ผูอํานวยการอาวุโส, หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ - กรุงเทพฯ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารพิจารณาสินเชื่อ
ธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารสินเชื่อผูบริโภค
และธุรกิจขนาดยอม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารกํากับการ
ปฏิบัติงาน
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ลําดับ

ชื่อ - สกุล

40

นาย แมกซองส ลาวาเล

41

นาย เสถียร ตันธนะสฤษดิ์

42

นาย ศรชัย ผองสุวรรณ

43

นาย สิทธิพงศ นาควัชระ

44

นาย อนุพันธ ตั้งสงา
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ( “ธนาคาร”) ไดดําเนินกิจการโดยยึดหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งหมายถึง การที่ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงกลาวไดวาแนวการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเปนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนแกธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร” ซึ่งไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร
และประกาศใชโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากรของธนาคารทุกระดับ ตั้งแต กรรมการธนาคาร ฝายจัดการ และพนักงาน
พึงยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดพยายามอยางเต็มที่ที่จะดูแลและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติต ามนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งมีการทบทวน และปรั บปรุง ใหเหมาะสมเป นปจจุ บัน และสอดคลอ งทันต อ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการนําไปปฏิบัติกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ผูถือหุน ผูลงทุน
ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของ
ธนาคารยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีดวยความโปรงใสและเปนธรรม รวมถึงการมี
เจตนารมณอันแนวแนที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของธนาคารใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สถาบัน IOD) ในป 2555 ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ไดผลคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารไดนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของธนาคารรวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไปใชปฏิบัติตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของในรอบป 2555 ดังนี้
(1)
สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
ธนาคารไดสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิของตน และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับบริษัทจดทะเบียนและหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
ธนาคารไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐานตาง ๆ ไดแก สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ และการดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม ทั้งผูถือหุนรายใหญ รายยอย
บุคคลธรรมดา รวมถึงสถาบันดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารที่ถูกตอง ครบถวน
และเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสมและทันตอเหตุการณ
การจัดประชุมผูถือหุน
ธนาคารไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี (31 ธันวาคม) และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเงื่อนไข
กฎเกณฑ หรือกฎหมายที่ใชบังคับจะตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน ธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
ในการประชุมผูถือหุน วาระการประชุมและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ธนาคารไดนําสงใหผูถือหุนลวงหนา
โดยอยางนอยที่สุดขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ ตองสอดคลองกับขอกําหนดของทางการทั้งในเรื่องระยะเวลาและความ
ครบถวนของขอมูลที่สงใหแกผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลไดอยางละเอียด
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยธนาคารไดจัด
สวนที่ 1 หนา 108

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ใหมีกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระดังกลาวเขารวมประชุมและปฏิบัติหนาที่แทนผูถือหุน
โดยครบถวน
ธนาคารมีนโยบายจัดประชุมผูถือ หุ นอยางโปร งใส มีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางถูกตองครบถวนตาม
ขอกําหนดและกฎเกณฑทางการที่เกี่ยวของ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไดมีการจัดสงใหผูถือหุน
ลวงหนาตามเวลาที่เหมาะสมโดยมีขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาและตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาลงมติใน
แตละวาระการประชุมโดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิไดเต็มที่ และในวันประชุมธนาคารไดจัดใหมีขั้นตอนการลงทะเบียนเขา
รวมประชุมอยางเหมาะสม และจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
ในป 2555 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 ณ หอง ออดิธอเรียม ชั้น 7
สํานักงานใหญ มีผูถือหุนที่เขารวมประชุม 2,993 ราย จํานวนหุน 27,165,646,558 หุน คิดเปนรอยละ 62.41 โดยมีกรรมการ
ธนาคารเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 8 คน
การจัดประชุมผูถือหุนของธนาคารไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
1.

การดําเนินการกอนวันประชุมผูถือหุน
ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคารลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555
เปนระยะเวลา 2 เดือน
ผูถือหุนของธนาคารทุกรายจะไดรับขอมูลรายละเอียดที่จําเปนและเพียงพอเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
ประชุม และวาระการประชุมเปนการลวงหนา โดยธนาคารไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของธนาคาร (www.tmbbank.com) กอนวันประชุมไม
นอยกวา 30 วันเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูล
ในรูปแบบเอกสาร
ธนาคารมีการจัดสงเอกสารโดยมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน
นายทะเบียนหุนของธนาคาร เปนผูดําเนินการจัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกรายพรอมรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน รวมถึงรายงานประจําป
ของธนาคารในรู ปแบบแผ นซี ดี ในหนั งสื อ เชิญประชุ มมี การนํา เสนอถึง วัต ถุป ระสงคแ ละเหตุ ผล และความเห็ นของ
คณะกรรมการในแตละวาระ รวมทั้งรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยางครบถวนและเพียงพอตอ
การตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ โดยในแตละวาระมีการระบุรายละเอียดใหผูถือหุนทราบอยางชัดเจนวาเปนเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมไดมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่
จําเปนเพื่อใหผูถือหุนนํามาแสดงตนในวันประชุมผูถือหุน ขั้นตอนการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือ
หุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่ธนาคาร
ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
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2.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน

ธนาคารไดดําเนินการจัดการประชุมผูถือหุนอยางโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เทาเทียมกัน มีการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยจัดเจาหนาที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของ
ผูเขารวมประชุม ไดแก มาประชุมดวยตนเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหการลงทะเบียนเปนไปอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง พรอมจัดทําใบลงคะแนนในแตละวาระการประชุมใหแกผูเขารวมประชุมทุกราย รวมถึงไดอํานวยความสะดวก
ใหแกผูถือหุนที่มาประชุมดวยการจัดรถรับ-สงผูถือหุน ณ จุดตาง ๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสําหรับผูถือหุน
ในการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ประธานกรรมการธนาคารทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เขารวมประชุม ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่ชี้แจงและตอบขอซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และประธานเจาหนาที่บริหารดานตางๆ เขารวมประชุมดวย
กอนเริ่มเขาสูการประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจง
รายละเอียดตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระและวิธีการนับคะแนนใหผูถือหุน
รับทราบอยางชัดเจน และเพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ธนาคารไดจัดเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่การแปลเปน
ภาษาอังกฤษระหวางการประชุมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนตางชาติ นอกจากนี้ ธนาคารไมมีการริดรอนสิทธิใด
ๆ ของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เชน ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยาง
กะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และไมจํากัดสิทธิ
ในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาภายหลังการประชุมเริ่ม เปนตน
ในระหวางการประชุม ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระและใหผูถือหุนใชสิทธิลงคะแนน
เสียง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือ หุนซักถามในทุกวาระอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ประธานใหความสําคัญกับขอเสนอแนะหรือ
ขอคิดเห็นจากผูถือหุนโดยไดมีการชี้แจงขอซักถามที่สําคัญอยางละเอียดชัดเจน และรับจะนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
สําหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารไดดําเนินการอยางเปดเผยและโปรงใส โดยได
เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทวีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด และอาสาสมัครจากผูถือหุนทําหนาที่เปนสักขี
พยานในการตรวจสอบวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนใน
ทุกวาระ
ธนาคารไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดประชุมผูถือหุนของธนาคาร เพื่อรวมรวมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน ทั้งนี้ธนาคารจะไดนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผูถือหุนของ
ธนาคารในครั้งตอๆ ไปใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูถือหุนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ไดบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน โดยมีการสรุปสาระสําคัญของแตละ
วาระที่เสนอตอ ที่ประชุม ขอ ซักถามของผูถือ หุน คําชี้แจงของคณะกรรมการธนาคาร และประธานเจาหนาที่บริห าร
ตลอดจนมติที่ประชุมพรอมคะแนนเสียงอยางถูกตองครบถวนในทุกวาระ

สวนที่ 1 หนา 110

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

3.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การดําเนินการภายหลังวันประชุมผูถือหุน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ธนาคารจะไดนํารายงานการประชุมผูถือหุนที่จะ
เสนอเพื่อรับรองในการประชุมผูถือหุนในครั้งตอไป สงใหหนวยงานทางการที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด และได
มีการเผยแพรในเว็บไซตของธนาคารที่ www.tmbbank.com เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบอยางรวดเร็ว รวมถึงไดจัดเก็บ
รายงานการประชุมผูถือหุนอยางเปนระบบเพื่อการตรวจสอบและอางอิงได
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรูปแบบ DVD เพื่อใหผูถือหุนที่
ไมไดเขารวมประชุมสามารถติดตามการประชุมได โดยธนาคารไดประกาศแจงบนเว็บไซตของธนาคารในกรณีที่ผูถือหุน
สนใจใหสอบถามไดที่ธนาคาร
จากการดําเนินการดังกลาว ธนาคารไดรับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
(2)
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารมีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหความสําคัญตอผูถือหุนทุก
รายเพื่อใหมั่นใจวาสิทธิของตนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน
หรือผูถือหุนตางชาติ โดยทุกรายจะไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งธนาคารไดมีการปฏิบัติตอผูถือ
หุนอยางเสมอภาค ดังนี้
1.

การใหสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการเขารวมประชุมแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ธนาคารเปด
โอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โดย
ธนาคารไดจัดใหมีกรรมการอิสระ ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมเปนบุคคลที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นมาเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ดวยก็ไดเชนกัน
2.

การใหสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดย
หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนเปนไปอยางรวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผย
ถูกตอง โดยธนาคารจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ ยกเวนมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมายหรือขอบังคับ
ของธนาคารกําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนแบบ 3 ชอง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียง เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดตามที่ตองการ โดยธนาคารไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือ
หุนทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง และดําเนินการตรวจนับคะแนนดวยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและ
ถูกตอง นอกจากนี้ ในระหวางการประชุมธนาคารไดแจงผลคะแนนการออกเสียงใหผูถือหุนทราบในแตละวาระโดยแบง
ผลคะแนนการออกเสียงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และจํานวนบัตรเสีย รวมถึงธนาคารไดมีการ
บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
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3.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ธนาคารไดมี
วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งเปน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่
กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีวาระการนําเสนอคาตอบแทนกรรมการเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกปดวย
4. การใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาใหดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน โดยธนาคารไดเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของ
ธนาคาร เพื่อใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและหลักเกณฑการพิจารณาของธนาคารอยางชัดเจน รวมถึงการกําหนดระยะเวลาให
ผูถือหุนสามารถเสนอวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลไดเปนการลวงหนา และเผยแพรสารสนเทศผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
(3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders)
ธนาคารไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา
และเจาหนี้ ผูลงทุน หนวยงานราชการ สังคม และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ธนาคารจัดใหมีระบบการรับ
เรื่องรองเรียนจากลูกคาและดําเนินการแกไขปญหาดวยความยุติธรรมอยางระมัดระวัง ธนาคารมีการเก็บรักษาขอมูลของ
ลูกคาไวเปนความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด ธนาคารดําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขัน
ที่เปนธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุงเนนการพัฒนาดานการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู ศั ก ยภาพ และประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งานให แ ก พ นั ก งานและมี ก ารกํ า หนดผลตอบแทนที่ เ ป น ธรรม รวมทั้ ง
เสริมสรางวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองคกร
เพื่ อ ใหผู มีส ว นไดเ สีย ทุกกลุ มต า งไดรั บสิ ทธิ อย า งเต็ม ที่ เป น ธรรม และเหมาะสม ธนาคารได ยึด ถือ ปฏิ บัติ
ดังตอไปนี้
1.

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

1.1
ผูถือหุน
ธนาคารมุงมั่นดําเนินธุรกิจเพื่อใหธนาคารมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงการสรางความเจริญเติบโตของ
ผลตอบแทนอยางตอเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของธนาคารอยางเต็มที่ อันจะเปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกธนาคารทั้งในรูปของมูลคาหุนที่เพิ่มสูงขึ้น และการจายเงินปนผลในอัตราที่นาจูงใจ
1.2
ลูกคา
ธนาคารมุงเนนการใหบริการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) เพื่อใหลูกคาของธนาคารไดรับ
บริการและผลิตภัณฑที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความตองการของลูกคาแตละรายไดเปนอยางดี ตลอดจนสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแกลูกคา
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ธนาคารได ปลู กฝ งทัศนคติที่ ดีในการทํางานใหแก พนั กงานเพื่อ สร างประสบการณที่ดีที่สุ ดใหกั บลูก คา ของ
ธนาคาร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1) รับรูและเขาใจถึงความตองการของลูกคา
(2) เขาใจผลิตภัณฑ บริการ และบทบาทหนาที่ของตน เพื่อนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูกคา
(3) ใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วเกินกวาความตองการของลูกคา
(4) พรอมที่จะทําในสิ่งที่ทาทายเสมอ เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา
(5) รักษาผลประโยชนของลูกคาดั่งเชนเปนของตนเอง
1.3
พนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของธนาคาร พนักงานธนาคารทุกคนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาความสามารถใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ธนาคารจัดใหมีสภาพการจางที่เหมาะสม
ยุติธรรมเพื่อใหพนักงานทุกคนไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานโดยไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน
เป ด รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น นอกจากนี้ ธนาคารได จั ด ให มี ส วัส ดิ ก ารและสภาพแวดล อ มในการทํ า งานที่ ดี มี ก ารกํ า หนด
มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและใหการเอาใจใสดูแลพนักงานทุกคนอยางทั่วถึงรวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจาง แตงตั้งและโยกยายพนักงานจะ
พิจารณาบนพื้นฐานของความเปนธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร
ธนาคารไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร TMB WAY ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของธนาคารที่จะชวยใหพนักงาน
ทุกคนสามารถนําศักยภาพการทํางานของตนเองออกมาใชอยางเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติตอการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อรวมเปนพลังขับเคลื่อนธนาคารใหกาวไปสูจุดมุงหมายตอไป โดยวัฒนธรรม TMB WAY ประกอบดวย ยึดลูกคาเปน
ศูนยกลาง (Customer Centricity) สื่อสารอยางเปดกวาง (Open Communications) มุงมั่นสรางความสําเร็จ (High
Performance) รูจักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity)
ธนาคารไดปลูกฝงหลักการสําคัญในการปฏิบัติงาน 4 ประการใหแกพนักงานเพื่อนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ
และเปนธนาคารชั้นนําของประเทศ โดยหลักการสําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย
1. ทัศนคติเพื่อการทําสิ่งที่ดีกวา (Why Not Attitude)
2. การมีความจริงใจ (Genuine)
3. การมีความฉลาด รูจริง (Intelligent)
4. ความงาย ใชงานไดจริง (Simple & Easy)
ทั้งนี้ หลักการสําคัญ 4 ประการดังกลาวจะชวยเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของพนักงานในการใชพลังที่มีอยู
เพื่อรวมกันผลักดันใหธนาคารบรรลุเปาหมาย และเพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถทํางานในหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพและ
ดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได
1.4
คูคา
ในการดําเนินธุรกิจรวมกับคูคา ธนาคารจะใหความสําคัญในการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาวและยั่งยืนในลักษณะ
การเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตอกัน ธนาคารไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางชัดเจน เชนในการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ การจาง การเชา และเชาซื้อทุกประเภท ธนาคารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑอยางเปนระเบียบรัดกุม เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมแกทุกฝาย โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดรวมกันทั้งในสวนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขตางๆ จาก
สินคาและบริการตางๆ โดยธนาคารมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
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1. พนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาตองปฏิบัติหนาที่อยางยุติธรรม ซื่อสัตย เปนอิสระ และ
โปรงใส ในการติดตอและประสานงานกับผูขาย
2. หามไมใหพนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีสวนไดเสียกับการจัดซื้อ
และการจัดจางไมวาโดยทางตรงหรือทางออมรวมเปนผูพิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เชน เปนพนักงาน กรรมการ หุนสวน
หรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผูขาย ไมวาจะไดรับคาตอบแทน หรือไมก็ตาม
3. หามไมใหพนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสินจางจากผูขายไมวา
จะเปนรูปแบบของ คานายหนา คาธรรมเนียม หรือสินน้ําใจ
4. กรณีพนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรือของกํานัล
จะตองปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง การรับของขวัญ ของกํานัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไมควรเปนผูที่ไดกูเงินจากหรือใหกูยืมแก
ผูขายปจจุบันหรือผูขายที่กําลังเสนองานตอธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของในการจัดหาตองไมเปดเผยรายชื่อผูรวมคัดเลือกผูขาย ราคา ขอเสนอ หรือขอมูล
ดานเทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากขอมูลสาธารณะ ของผูเขารวมคัดเลือกใหผูที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ผูเขารวมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อปองกันความไมโปรงใสของการคัดเลือกผูขายและเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูขายทุก
รายที่ไดเขารวมในการเสนอราคา
1.5
เจาหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โดยจะควบคุมดูแลใหมีการ
ชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้เงินกูยืมทุกประเภทอยางครบถวนตามกําหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืม
เงินตามขอตกลงอยางเครงครัดโดยไมใชเงินกูยืมไปในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน นอกจากนี้ธนาคารจะ
ดําเนินงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีของธนาคาร ตลอดจนมีการ
รายงานขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ถูกตองและครบถวนแกเจาหนี้
1.6
คูแขงขัน
ธนาคารไดดําเนินธุรกิจอยูบนพื้นฐานการแขงขันอยางเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ไมทําลาย ทําใหเสียหาย
ขัดขวาง กีดกัน หรือจํากัดการประกอบธุรกิจของคูแขงขัน
1.7
ผูลงทุน
ธนาคารไดมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุนภายในกําหนดเวลาหรือ
ตามเวลาที่เหมาะสม
1.8
หนวยงานทางการ
ธนาคารไดดําเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ ขอบังคับ และระเบียบของหนวยงานทางการที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด และใหความรวมมือตอหนวยงานทางการเปนอยางดี
1.9
ความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความตั้งใจ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง โดยจะเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม
คุณภาพของสังคมในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม
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ธนาคารไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Committee) โดยมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
1. ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบาย กรอบและแนวทางในการดําเนินโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่เปนนวัตกรรมของธนาคาร
2. ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน และเห็นชอบนโยบายที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดําเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปนนวัตกรรมของธนาคาร
3. ใหความเห็นชอบในการพัฒนา และ/หรือกอตั้งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปนโครงการทางยุทธศาสตร กอน
ขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามที่ธนาคารกําหนด
4. ใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินนวัตกรรมโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีหนวยงานภาพลักษณองคกรและกิจกรรมสังคม สังกัดสื่อสารและภาพลักษณองคกร
เพื่อทําหนาที่ดูแลและสงเสริมใหการดําเนินโครงการกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมของธนาคารเปนไปอยางตอเนื่อง
รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียของธนาคารเขาไปมีสวนรวมเปนจิตอาสาในการชวยเหลือ และสราง
ประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมดานตางๆ ของธนาคาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏในหัวขอ “โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมของธนาคารในป 2555”)
2.
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารใหความสําคัญตอความเสมอภาคเทาเทียมกันของพนักงาน ธนาคารจะไมกระทําการใดอันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น
กําเนิด เชื่อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม
3.
การปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไดดําเนินธุรกิจโดยไมลวงละเมิด กระทําการ หรือแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพยสินทางปญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เวนแตธนาคารจะไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
อยางถูกตองตามกฎหมาย
4.
มาตรการปองกันการทุจริตและการจายสินบน
ธนาคารใหความสําคัญอยางมากในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร โดยไดจัดใหมี
นโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti Fraud Policy) ดวยมาตรการที่เขมงวดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทําทุจริต โดยไดกําหนดใหมีนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในธนาคาร รวมถึ ง ได กํ า หนดให มี ม าตรการป อ งกั น มิ ใ ห
บุคคลภายนอกมาใชธนาคารเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดทางกฎหมาย ไดแก
1. การกําหนดและมอบหมายบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
2. การกําหนดมาตรการและการควบคุมเพื่อเพิ่มการปองกันและการตรวจจับทุจริต
3. การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญดานการตอตานการทุจริตเพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ของธนาคารใน
การรวมกันและประสานงานการดําเนินกิจกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. การกําหนดมาตรการเพื่อปลูกฝงการปองกันและปราบปรามการทุจริตในทุกหนวยงานของธนาคาร
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5. การกําหนดมาตรการเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทุจริตแกผูบริหารและ
พนักงาน รวมถึงกําหนดสิ่งที่คาดหวังจากผูบริหารและพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหความสําคัญในการหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ หรือการหามจาย
สินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
5.

มาตรการการแจงเบาะแสหรือการรองเรียน
ธนาคารไดกําหนดใหมีมาตรการการแจงเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของธนาคาร
สามารถติดตอสื่อสาร แจงเบาะแส หรือรองเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่ไมถูกตอง เชน การปฏิบัติผิดกฎหมาย การ
กระทําผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพยสิน การทุจริต ซึ่งธนาคารไดจัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียนไดโดยสะดวกโดยสามารถแจงเปนลายลักษณอักษรหรือแจงผานทางเว็บไซตของ
ธนาคาร รวมถึงกําหนดใหมีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติตางๆ เพื่อใหขอมูลหรือขอรองเรียนไดถูกสงตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแกไขอยางรวดเร็ว และจะมีการแจงกลับใหทราบถึงการดําเนินการของธนาคาร
รวมถึงธนาคารไดกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนใหไดรับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองราย หรือการ
ถูกขมขู จากการแจงเบาะแสหรือรองเรียน
6.

มาตรการดูแลความขัดแยงของผลประโยชน
ธนาคารไดกําหนดใหมีมาตรการที่เขมงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหวางกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกลาว ธนาคารไดดําเนินการใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดและกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ โดยธนาคารไดมีการพิจารณารายการเหลานี้เสมือนเปนการทํารายการที่
กระทํากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมเกี่ยวของในกระบวนการอนุมัติรายการ
ดังกลาว
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
สําหรับพนักงาน เพื่อใหการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม โปรงใส
สอดคลองกับกับกฏเกณฑทางการที่เกี่ยวของ และจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
7.

มาตรการควบคุมภายใน
ธนาคารใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ธนาคารได
จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารอยางสม่ําเสมอ กํากับดูแลหนวยงานตางๆ ของธนาคารใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับทางการที่
เกี่ยวของ นโยบาย และกฎระเบียบของธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวาผลประโยชนของธนาคารและผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแล
อยางดีที่สุด
8.

มาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน
ธนาคารไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติในการใชขอมูลภายในและดูแลใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อมิให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่อยูในตําแหนงหรือฐานะที่มีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของธนาคาร กระทําการแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผูอื่น เชน การนําขอมูลหรือความลับของลูกคาไปใชในการทําธุรกิจแขงขันกับลูกคา
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ของธนาคาร หรือการหาประโยชนจากอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการธนาคารไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใน
เรื่องดังกลาวอยางชัดเจน ประกอบดวย
(1) TMB’s policy on Confidential and Insider Information, Chinese Wall, Insider Trading and
Personal Account Dealing
(2) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีหลักทรัพยที่ถูกควบคุมสําหรับกรรมการ และพนักงานสาย
งานธุรกิจขนาดใหญและวาณิชธนกิจรวมถึงพนักงานสายงานอื่นที่เกี่ยวของ
(3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพยธนาคารสําหรับพนักงานธนาคาร
(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดชวงเวลาในการหามซื้อ/ขายหลักทรัพยธนาคาร (Black-out Period)
สําหรับกรรมการและพนักงานธนาคาร
(5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายหลักทรัพยในบัญชี Watch List / Restricted List สําหรับกรรมการและ
พนักงานธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหารตั้งแตระดับประธานเจาหนาที่บริหาร ประธาน
เจาหนาที่บริหารดานตาง ๆ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญหรือหัวหนาเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหารในหนวยงาน
ควบคุมทางการเงินและวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทั้งบุคคลที่ประธานเจาหนาที่บริหารดาน
การเงินกําหนด มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลและรายงานการถือหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนเอง คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น ตามแบบรายงานและ
ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
9.

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
ธนาคารตระหนักถึงขอประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของธนาคาร
ธนาคารไดจัดใหมีจ ริยธรรมธุร กิจและจรรยาบรรณใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงปฏิ บัติตามเพื่อเปนหลั ก
ประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานประจําวันอันจะนําไปสูการสรางความเชื่อถือและความ
ไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย
(4)
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
ธนาคารไดเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของธนาคารที่ตรงตอความเปนจริงอยางครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา โดยแสดงใหเห็นถึง
สถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แทจริงของธนาคาร เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของธนาคารไดรับ
สารสนเทศอยางเพียงพอผานชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน รวมถึงเว็บไซตของธนาคารทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอสาธารณชนตามหลักเกณฑและขอกําหนด
การเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางครบถวน
ธนาคารไดใหความสําคัญตอการบริหารความสัมพันธกับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายยอยในประเทศ
และตางประเทศ โดยคํานึงถึงคุณภาพความถูกตองครบถวน โปรงใส ความเพียงพอ และทันตอเหตุการณของขอ มูล
สารสนเทศของธนาคารที่เปดเผยใหแกนักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ฯลฯ ธนาคารไดจัดใหฝายจัดการของธนาคารไดมี
โอกาสพบปะกับนักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยอยางสม่ําเสมอ โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน
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รายไตรมาสและรายป ตลอดจนเขารวมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาว
ธนาคารไดจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุน
นักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไป ฯลฯ ใหไดรับทราบขอมูลขาวสารของธนาคารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปอยาง
ถูกตอง ครบถวน ทันเหตุการณ และเปนไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน
สรางความเชื่อมั่น และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคารโดยในป 2555 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations)
ไดพบและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสสําคัญตาง ๆ ดังนี้
รูปแบบการเขาพบ
การเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-one Meeting)
การจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุนกลุมยอย
(Group Analyst and Investor Meeting)
การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน (Non-deal Roadshow)
รวม

จํานวนครั้ง
33

จํานวนบริษัท
67

จํานวนราย
96

2
2
37

51
30
148

60
30
165

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามขอมูลขาวสารของธนาคารไดที่หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ กลยุทธองคกร ชั้น
28 สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 02-299-1178โทรสาร 02-299-1211หรือEmail address ที่
investor.rel@tmbbank.com หรือเว็บไซตธนาคารที่ www.tmbbank.com
หรือผูสนใจตองการสอบถามขอมูลผูถือหุนสามารถติดตอไดที่หนวยงานเลขานุการองคกรและบริการผูถือหุน
บรรษัทภิบาล ชั้น 28 สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 02-299-2769, 02-299-1406 โทรสาร
02-299-2758
(5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดโครงสรางคณะกรรมการใหมีจํานวนที่เหมาะสมเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติ ธรรมของเงิ น ลงทุน ของผู ถือ หุ นแต ละกลุ ม พร อ มขอบเขตหนา ที่ ความรั บผิด ชอบที่ชั ด เจน มี ก ารถ ว งดุ ลอํ า นาจที่
เหมาะสม ไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด
2. องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร กรรมการที่เปนผูบริหาร และมีกรรมการอิสระ
อยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดแตตองไมนอยกวาสามคน โดยกรรมการอิสระแตละคนมีคุณสมบัติที่
ครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑทางการและที่ธนาคารกําหนด ซึ่งธนาคารไดกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระใหมีความ
เขมงวดกวาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนด
3. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการจัดใหมีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปรงใส โดยบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ
จะตองมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความรูความเขาใจในธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวของ มีความรับผิดชอบสูงสุดตอผลการ
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ดําเนินงานของธนาคาร มีความมุงมั่นที่จะนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาและเติบโตอยางมั่นคง และมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
4. การแบงแยกตําแหนงและการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการไดกําหนดใหประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารจะตองมิใชบุคคลเดียวกันเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดสถานการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจอยางไมมีขอจํากัดและใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม
ประธานกรรมการจะตองไมดํารงตําแหนงใดๆ ในคณะกรรมการชุดยอยที่ไดจัดตั้งขึ้น และจะตองไมรวมในการบริหารงาน
ปกติประจําวัน ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการธนาคารภายใตกรอบอํานาจที่ไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร ยกเวน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตองไมเปนพนักงานของธนาคารและไมมีสวน
รวมในการบริหารงานปกติประจําวันของธนาคาร และมีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและ
ฝายจัดการอยางชัดเจน
5. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 17 คือ ในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กลาวคือ กรรมการจะมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
6. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการธนาคารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไมเกิน 5 บริษัท และกรรมการ
ธนาคารสามารถเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางในบริษัทอื่นไดอีกไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ ซึ่งการเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมี
อํานาจลงนามในบริษัทนั้น หากเปนบริษัทที่มิใชกลุมธุรกิจ ใหนับแตละบริษัทเปนหนึ่งกลุมธุรกิจ
นอกจากนี้ กรรมการตองเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นใหธนาคารทราบตามขอกําหนด
ของทางการ และระเบียบของธนาคาร
7. การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ในการอนุมัตินโยบาย พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ธนาคาร เชน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป ทรัพยากรบุคคล อนุมัติงบการเงิน
และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามแผนงานและนโยบายที่กําหนดไว
การกํากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑของทางการ
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ของทางการที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารไดดําเนินธุรกิจอยางถูกตองและโปรงใส
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหธนาคารมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหาร
จัดการที่มี ประสิ ทธิภ าพเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได มีความเหมาะสมกั บลักษณะงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นๆ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในเปนระยะๆ เพื่อปรับปรุงใหมาตรการควบคุมภายในมีความ
รัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงตางๆ อยางเพียงพอ
และครอบคลุมความเสี่ยงทุกดาน กํากับดูแลใหฝายจัดการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได จัดใหมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ กํากับดูแลใหธนาคารมีนโยบายการทํา
ธุรกรรมดานสินเชื่อและการลงทุน โดยพึงระมัดระวังเปนพิเศษในการใหสินเชื่อแกกิจการที่เกี่ยวของกับกรรมการ ผูมี
อํานาจในการจัดการ หรือผูถือหุนรายใหญ กํากับดูแลใหมีนโยบายในการจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพหรือการลงทุนที่มี
ปญหาตลอดจนการตั้งสํารองหนี้ดอยคุณภาพใหพอเพียงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และรายงานให
คณะกรรมการทราบเปนประจํา
การดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหธนาคารมีเงินกองทุนในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะ
รองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต กํากับดูแลใหธนาคารมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใชดูแลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนใหอยูในระดับที่มั่นคง
การดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส โดยกํากับดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการบริหารจัดการ ซึ่ง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่
มีสวนในเรื่องใด จะตองไมเขารวมการพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมถึงกํากับดูแลใหธนาคารมีการเปดเผย
ขอมูลในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางครบถวน
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี
กรรมการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาประโยชนสวนตน และไมเขาไปมีสวนรวมหรือเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการที่ตนมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม ติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการ
ใหเปนไปตามนโยบายและกลยุทธที่กําหนด กํากับดูแลใหธนาคารมีจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณพนักงานอยางเปนลาย
ลักษณอักษร กํากับดูแลใหธนาคารมีการแบงแยกหนาที่ (Segregation of Duties) และการตรวจสอบถวงดุล (Check and
Balance) ที่เหมาะสม
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การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
กรรมการทุกคนไดมีการรายงานใหธนาคารทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวของตามที่
กฎหมายกําหนด กรรมการทุกคนไดมีการจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียตามแบบรายงานที่ธนาคารกําหนด ตลอดจน
รับรองความถูกตองของขอมูลในรายงาน และนําสงธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด
8. คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหการกํากับดูแลธนาคารเปนไปอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกดาน คณะกรรมการไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยเพื่อแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กํากับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสําคัญๆ ของ
ธนาคารในรายละเอียด คณะกรรมการชุดยอยมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการโดยขึ้นอยูกับอํานาจที่ไดรับ
มอบหมาย คณะกรรมการชุดยอยหลัก ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ นอกจากนี้
คณะกรรมการชุดยอยสามารถจัดใหมีคณะทํางานตางๆ เพื่อมอบหมายใหพิจารณาศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นๆ ได
ในการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะ
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติแตงตั้ง ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ และพิจารณาผูที่มีทักษะ ประสบการณ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะดาน และไมมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนมาดํารงตําแหนง โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดจะตองมีองคประกอบและคุณสมบัติที่ครบถวนตาม
ขอกําหนดของทางการ
คณะกรรมการไดกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยใหสอดคลองกับภารกิจ
มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน ไมซ้ําซอน และเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ จัดใหมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอพรอมรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการรับทราบเปนประจํา
9. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการประสานงานระหวางกรรมการ ฝายจัดการ ผูถือ
หุน และหนวยงานทางการ ดูแลใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและฝายจัดการเกี่ยวกับกฎหมายและกฏเกณฑที่ธนาคารตอง
ปฏิบัติตามหรือพึงปฏิบัติ ดูแลการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยใหเปนไปอยางราบรื่น
สอดคลองกับกฎหมายและกฏเกณฑทางการที่เกี่ยวของ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผูถือหุน
จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของธนาคารตามที่กฎหมายกําหนด แจงขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของธนาคารตอหนวยงาน
ทางการที่กํากับดูแล รวมถึงแนะนําใหความรูแกกรรมการใหมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ บทบาทหนาที่ และการปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการกําหนดวันประชุมในแตละปไวลวงหนา
เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมไดทุกครั้ง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน อาจจัดใหมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุม ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูให
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ความเห็นชอบ และประธานกรรมการจะเปนผูอนุมัติ นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการ
ประชุมรวมกันปละ 1 ครั้ง โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายจัดการเขารวมประชุม
ธนาคารไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมกรรมการพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการลวงหนาเพื่อให
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมตัวเขาประชุม เลขานุการคณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวากรรมการ
ทุกคนไดรับเอกสารที่เกี่ยวของอยางครบถวนและมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องตางๆ มากอน
ลวงหนา กรรมการสามารถขอเอกสารขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่เขาวาระการประชุมจากฝายจัดการได
เลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บไวอยางเปน
ระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
กรรมการมีหนาที่เขารวมการประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีจําเปน อยางไรก็ตาม กรรมการจะตองเขารวมประชุม
อยางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่จัดขึ้นในแตละป
ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกลาวนําเขาสูวาระการประชุมเพื่อพิจารณาตามลําดับวาระ จัดสรรเวลาให
ฝายจัดการนําเสนอขอมูลอยางเพียงพอ เปดโอกาสใหกรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สําคัญ และสรุป
เปนมติที่ประชุม โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไมอยูรวมประชุมในวาระดังกลาวและจะไมมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนั้น
11. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได กํ า หนดหลั ก เกณฑ องค ป ระกอบ และค า ตอบแทนกรรมการที่ เ ป น ธรรมอยู ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม โดยใชหลักการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) ในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ โดย
มีความสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย เทียบเคียงไดกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน คาตอบแทนกรรมการจะตองเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ และคง
รัก ษากรรมการที่ ดี ใ ห ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความตั้ ง ใจและความทุ ม เทในการสร า งคุ ณ ประโยชน ใ ห แ ก ธ นาคาร
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลไดทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปและนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานตางๆ ตามขอกําหนด
ของทางการ
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง (Self-Assessment) ปละ 1 ครั้ง เพื่อให
คณะกรรมการ ไดมีโอกาสทบทวนบทบาทหนาที่ ผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในปที่ผานมา
ลักษณะการประเมินผล
ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ประกอบดวย
1 .การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ (ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ)
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วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร จะประเมินโดยกรรมการธนาคารทุกคน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย จะประเมินโดยกรรมการธนาคารและผูบริหารของ
ธนาคารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยโดยจะประเมินแยกเปนรายคณะ
3. เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะจะมีสวนรวมในการประเมิน
ดวย
13. การพัฒนากรรมการ
ธนาคารไดจัดใหมีการปฐมนิเทศแกกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการแตงตั้ง และมอบ “คูมือกรรมการ” เพื่อให
กรรมการใหมเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของ พรอมจัดใหมีการพบปะกับผูบริหารธนาคารเพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ในรายละเอียด
ธนาคารสงเสริมและสนับสนุนในการใหความรูแกกรรมการในการทําหนาที่กรรมการธนาคาร โดยการอบรม
หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวของกับกรรมการอยางนอย 1 หลักสูตร
ไดแก หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ
หลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการหรือการดําเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถใน
การปฏิบัติงาน โดยธนาคารเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด รวมถึงการจัดฝกอบรมภายในธนาคารเพื่อเพิ่มพูนความรูใน
สวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร
สําหรับกรรมการชาวตางประเทศที่ไมไดพํานักอยูในประเทศไทยไดมีการเขาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่กรรมการจากตางประเทศ ซึ่งเทียบเคียงไดกับหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
14. แผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession Plan)
คณะกรรมการกําหนดใหการสืบทอดตําแหนงผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญของการวางแผนกลยุทธดาน
บุคคลากร คณะกรรมการไดจัดใหมีแผนงานและกระบวนการตางๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายทางธุรกิจ
เพื่อใหมั่นใจวาการสืบทอดตําแหนงผูบริหารเปนไปอยางราบรื่น และไดมีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากผูบริหารในระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และหัวหนาเจาหนาที่
บริหาร
8.9

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
8.9.1
นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายใน
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไม
เปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ธนาคารจึงไดกําหนดใหฝายรายงานทางการเงินและภาษีเปน
หนวยงานเดียวที่ทําหนาที่ในการนําสงงบการเงินและรายงานทางการเงินตาง ๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. โดยได ผ า นกระบวนการพิ จ ารณาสอบทานความถู ก ต อ ง ครบถ ว น จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลภายในของธนาคารจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอกกอนเวลาอัน
ควร

สวนที่ 1 หนา 123

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่ อใหการกํ ากับดูแลเรื่องการใชขอมูล ภายในของธนาคารเปนไปตามกฏหมายและกฏระเบียบที่
เกี่ยวของ และเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลการรับรูขอมูล
ภายใน (Confidential and Insider Information) การใชขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ (Chinese Wall) และการซื้อ/ขายหลักทรัพย
ของพนักงาน (Insider Trading and Personal Account Dealing) เพื่อใหการดูแลในเรื่องการเก็บรักษาขอมูลภายในเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ธนาคารไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพยธนาคาร เพื่อกํากับดูแลการซื้อ/ขาย
หลักทรัพยของพนักงาน เพื่อปองกันมิใหพนักงานซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะที่มีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของธนาคารแสวงหา
ผลประโยชนจากขอมูลนั้นเพื่อตนเองและ/หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยกําหนดใหพนักงานที่มีโอกาสไดรับขอมูลภายในเปนประจํา
หรือบุคคลที่มีโอกาสไดรับขอมูลภายในเพียงบางโอกาส หามซื้อขายหลักทรัพยธนาคารในชวงเวลาที่กําหนด (Blackout period)
ทั้งนี้ กํากับการปฏิบัติงานจะทําหนาที่ชวยเหลือฝายจัดการ ในการบังคับใชและใหมีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดใหมีกลไกที่
เหมาะสมในการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
8.9.2
มาตรการลงโทษ
ธนาคารไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใชขอมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)รวมถึงกฎเกณฑทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ธนาคารได
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทําความผิดวินัยและการกระทําผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานเปนไปดวยความโปรงใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายอยางเปนธรรม
8.10

บุคลากร
8.10.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 9,106 คน แบงตามหนวยงานไดดังนี้
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

ประธานเจาหนาที่บริหาร

12

ตรวจสอบ

63

กลยุทธองคกร

13

ทรัพยากรบุคคล

75

บรรษัทภิบาล

30

สื่อสารและภาพลักษณองคกร

28

ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

88

ธุรกิจสาขา

4,394

สงเสริมการตลาดลูกคาบุคคล

55

บริหารชองทางการบริการ

553

ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

44
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หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

ผลิตภัณฑเงินฝาก, ผลิตภัณฑธรุ กรรมและธุรกิจกองทุนรวม

25

ธุรกิจประกัน

12

ประธานเจาหนาที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

2

บริหารลูกคาเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

603

บริหารกลยุทธลูกคาเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

19

บริหารผลิตภัณฑและการขายสินเชื่อเครือขายธุรกิจ

61

บริหารชองทางและระบบสินเชื่อเครือขายธุรกิจ

54

บริหารการตลาดลูกคาธุรกิจ

25

ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ

59

ลูกคาธุรกิจและลูกคาบรรษัทธุรกิจ

33

ลูกคาธุรกิจ - กรุงเทพ

110

ลูกคาธุรกิจ - ภูมิภาค

103

ลูกคาบรรษัทธุรกิจ 1

58

ลูกคาบรรษัทธุรกิจ 2

59

ผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ - ลูกคาธุรกิจ

72

ผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ - ลูกคาบรรษัทธุรกิจ

43

ลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ

2

ลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ 1

39

ลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ 2

44

บริหารลูกคาธุรกิจทหาร

11

ผลิตภัณฑสินเชื่อและธุรกิจการคาตางประเทศ

55

ธุรกิจตลาดเงิน

64

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

10

บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ

7

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

49

สินเชื่อผูบริโภคและธุรกิจขนาดยอม

308

พัฒนาสินทรัพย

157

บริหารความเสี่ยงดานตลาด

18

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ

71
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กฎหมาย

80

บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกร

45

กํากับการปฏิบัติงาน

37

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

2

ควบคุมทางการเงิน

128

วางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

33

บริหารเงิน

23

ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

41

เทคโนโลยีสารสนเทศ

227

ปฏิบัติการและบริการ

702

บริการสวนกลาง

260
ผลรวมทั้งหมด

8.10.2

9,106

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในชวง 3 ปที่ผานมา

ในชวงป 2553-2555 พนักงานของธนาคาร มีจํานวนทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,750 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,968 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้น 9,106 คน
8.10.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ 31 ธันวาคม 2555
ประเภทคดี
1. กรณีธนาคารฟองรองพนักงาน
1.1 เรื่องการทุจริตของพนักงาน
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
1.2 เรื่องการปฏิบัติหนาที่โดยประมาท
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว

จํานวนคดี
6
3
3
-

สวนที่ 1 หนา 126

สถานะ

อยูระหวางการพิจารณา
ศาลอาญาลงโทษจําคุก
ไมมี
ไมมี

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภทคดี
จํานวนคดี
2. กรณีพนักงานฟองรองธนาคาร
1
2.1 เรื่องสวัสดิการพนักงาน (ที่จอดรถยนต)
1
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
11
2.2 เรื่องการเลิกจางไมเปนธรรม
9
- คดียังไมสิ้นสุด
2
- คดีสิ้นสุดแลว
3
2.3 เรื่องเกี่ยวกับการจายเงินรางวัลพิเศษ
2
- คดียังไมสิ้นสุด
1
- คดีสิ้นสุดแลว
1
2.4 เรื่องปรับลดตําแหนง
1
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
1
2.5 เรื่องขอใหแกไขผลการประเมินผลงานป 2549
1
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
4
2.6 เรื่องขอใหจายคาทํางานวันหยุดพักผอน
ประจําป
4
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
1
2.7 เรื่องขอใหจายเงินคานายหนาขายทรัพยสิน
- คดียังไมสิ้นสุด
-คดีสิ้นสุดแลว
1

สถานะ

อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี
อยูระหวางการพิจารณา
ถอนฟอง
อยูระหวางการพิจารณา
ศาลยกฟอง
อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี
อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี

อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี
ไมมี
ธนาคารชําระหนี้ตามคําพิพากษา

8.10.4 ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีวาพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคาและเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธนาคารบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย ธนาคารจึงใหความสําคัญในการดูแลใหพนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการ
ทํางาน ใหไดรับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และใหไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ อยาง
เหมาะสม เปนธรรม และอยูในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
 ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป และการขึ้นเงินเดือนประจําปตามผลงานประจําป
นอกจากนี้ ธนาคารจายเงินชวยเหลือตางๆ เพื่อตอบแทนการทํางาน ไดแก เงินชวยเหลือการทํางานตางภูมิลําเนา ซึ่งเพิ่มให
ในกรณีที่ทํางานบนพื้นที่เกาะ พื้นที่ดอย และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเงินชวยเหลือเพื่อตอบแทน
การทํางานสําหรับพนักงานสาขาที่เปดใหบริการ 7 วัน/สัปดาห เปนตน
ในป 2555 พนัก งานของธนาคารทั้งหมดได รับค าตอบแทนในรูปของเงิน เดือน คาครองชีพ เงิ นรางวัล เงิ น
ชวยเหลือการทํางานตางภูมิลําเนา เงินประจําตําแหนง คาทํางานลวงเวลา หุนสามัญตามโครงการ TMB Performance Share
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Bounus Program (PSBP) 2010 (เฉพาะพนักงานที่เขารวมโครงการ) และผลตอบแทนอื่น เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 6,354 ลาน
บาท
 เงินชวยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารมอบเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาสตาง ๆ ไดแก เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลือ
กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงาน
หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารไดจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑของธนาคาร
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในป 2541
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยธนาคารสมทบเงินรอยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเขา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 2-10 ของเงินเดือนของพนักงาน
แตละราย เพื่อใหพนักงานมีเงินออมที่จะใชหลังจากเกษียณอายุ หรือลาออก
สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
ธนาคารดูแลพนักงานเมื่อเจ็บปวย โดยใหพนักงาน คูสมรสและบุตร เบิกคารักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑที่
กําหนด การรักษาพยาบาล รวมถึง ทันตกรรม ตรวจสุขภาพประจําป จัดหองพยาบาลที่สํานักงานใหญและสํานักงานแจง
วัฒนะ มีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาตรวจรักษา และใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพใหกับพนักงาน
 การทําประกันชีวิตกลุม ทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกลุม และทํ าประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุระหวา ง
เดินทางตางประเทศในธุรกิจของธนาคาร
เพื่อ ใหพนั กงานมีความมั่ นคงในชี วิตการทํางานกับธนาคาร ธนาคารได ทําประกั นประเภทตาง ๆ ใหกั บ
พนักงาน คุมครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทํางาน
 สวัสดิการเงินกูประเภทตาง ๆ
เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแกพนักงานตามความจําเปน ธนาคารไดจัดสวัสดิการเงินกูใหพนักงานหลาย
ประเภท ประเภทเงินกูที่ไมเสียดอกเบี้ย ไดแก เงินกูเพื่อการศึกษาบุตร เงินกูฉุกเฉิน กรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
อัคคีภัย สวนประเภทเงินกูที่เสียดอกเบี้ยในอัตราสวัสดิการพนักงาน ไดแก เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ซอมแซมและตอเติมที่อยู
อาศัย เงินกูเพื่อซื้อรถยนต/รถจักรยานยนต และเงินกูอเนกประสงค
 กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน
ธนาคารสนับสนุนใหพนักงานทํากิจกรรมตางๆ รวมกันตามความสนใจ โดยสนับสนุนใหมีชมรมตาง ๆ เชน
ชมรมพุทธศาสน ชมรมถายภาพ ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ชมรมโบวลิ่ง ชมรมลีลาศ ชมรมสุขภาพ รวมทั้งปรับปรุงสถานที่
ในสํานักงานใหญเปนหองสําหรับเลนกีฬาและออกกําลังกาย และมีสโมสรพนักงานตั้งอยูที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อเปนสถานที่พักผอนและใหพนักงานสาขาตางจังหวัดเขาพักไดเมื่อมาเขารับการอบรม/สัมมนา
 หองอาหาร
เพื่อเปนสวัสดิการและอํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน ธนาคารจึงไดปรับปรุงหองอาหารสําหรับพนักงาน
ณ อาคารสํานักงานใหญ โดยพนักงานสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพรับประทานในสภาพแวดลอมที่ดี
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หองสมุดธนาคาร
เพื่อสงเสริมใหพนักงานศึกษา คนควา และเพิ่มพูนความรู ธนาคารไดจัดใหมีหองสมุด เพื่อบริการหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนรู
8.10.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของธนาคารให มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญเพื่ อ รองรั บ แผนธุ ร กิ จ เป น เรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญ และตองไดรับการพัฒนาอยางตอ เนื่อง นอกจากนี้ การเสริมสรางความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องของการ
ประกอบธุรกิจ และการสรางผูนําในทุกระดับชั้น (Leadership Development) ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญในการปลูกฝง
รากฐานที่เขมแข็งใหกับบุคลากรทุกระดับของธนาคาร ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Expertise) ในแตละสายธุรกิจ
ธนาคารถือวาการลงทุนเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน เปนการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมีหลักสูตรฝกอบรมที่มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก และการสรางวิทยากรภายใน รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูรวมกันภายในระหวางหนวยงาน ทั้งนี้ ธนาคารมุงหวัง
ที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสํานักงานกรุงเทพฯ และในสํานักงานระดับภูมิภาค บนพื้นฐานวัฒนธรรมองคกร (TMB
Core Value – TMB Way) เพื่อใหบุคลากรของธนาคารเปนคนดีของสังคม เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการและสรางประโยชนใหกับลูกคา และเพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธนาคาร สืบไป
การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
ในป 2555 ธนาคารนําระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิงจากระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช โดยแบง
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก หมายถึงคุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่พนักงานทุกคนในองคกรจําเปนตองมี
ไมวาจะปฏิบัติงานในตําแหนงใดก็ตาม สมรรถนะหลักจะเปนตัวกําหนดหรือผลักดันใหองคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วิสัยทัศน และพันธกิจ และเปาหมายกลยุทธในการดําเนินงานที่กําหนดไว
2. สมรรถนะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของ
หัวหนางานในการคิดเชิงแขงขัน การนําการเปลี่ยนแปลง การสอนงานรวมทั้งการบริหารทีมงาน ใหสามารถทํางานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร TMB Empowering Leadership
ใหกับผูบริหารทุกระดับ
3. สมรรถนะประจําตําแหนงงาน หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่พนักงานในแตละกลุม
วิชาชีพจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ ซึ่งจะมีสมรรถนะที่แตกตางกันไปตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
3.1 สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงในกลุมอาชีพ หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่
บุคลากรในทุกตําแหนงงานในสายวิชาชีพเดียวกันหรือกลุมอาชีพเดียวกัน จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสบความสําเร็จ โดยในป 2555 ไดกําหนดสมรรถนะรวม (ระยะที่ 1) รวม 9 สมรรถนะ
3.2 สมรรถนะเฉพาะตําแหนงในกลุมอาชีพ หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ของ
แตละตําแหนงในกลุมอาชีพ/ สายวิชาชีพเดียวกันจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
โดยไดมีการกําหนดองคประกอบของแตละสมรรถนะไวดังนี้
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ระบบสมรรถนะของ TMB
คิดเชิงการแขงขัน
ทางธุรกิจ

สมรรถนะผูน ํา

เปนผูนําทาง
การเปลี่ยนแปลง
สอนงาน
และสรางทีมงาน

มุงมั่น
ใหบริการลูกคา

สมรรถนะหลัก

มุงมั่นปฏิบัติ
เพื่อผลงาน
บริหารความเสี่ยง

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน
สมรรถนะรวม (ระยะที่ 1)
ความรูการเงิน

ทักษะการสือ่ สาร

ความรูการบัญชี

ทักษะคอมพิวเตอร

ความคิดเชิงวิเคราะห

ทักษะภาษาอังกฤษ

ความสามารถในการผลักดันการ
ขาย
ความสามารถในการบริหาร
ความสัมพันธ
ความสามารถในการรับความทา
ทายและการเปลี่ยนแปลง

เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งของการพั ฒ นาบุ ค ลากรดั ง กล า วข า งต น ธนาคารจะจั ด โครงสร า งของ
หลักสูตรการพัฒนาความรูใหมีความสอดคลองไปกับแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development)
โดยจะเริ่มจากการประเมินระดับความเชี่ยวชาญของสมรรถนะในปจจุบันของพนักงานแตละคน เปรียบเทียบกับระดับ
ความเชี่ยวชาญที่องคกรคาดหวังใหพนักงานในระดับตางๆ มี ซึ่งจะแตกตางกันไปตามระดับ หรือลําดับชั้นของตําแหนง
งาน
 การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (Functional Expertise Enhancement)
นอกจากหลั ก สู ต รต า งๆ ที่ จ ะสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให มี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนธุ ร กิ จ ของ
ธนาคารแลว ธนาคารยังไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมพนักงานในหลักสูตรตาง ๆ เชน การตลาด / การขาย / การใหบริการ /
การบัญชีและการเงิน คอมพิวเตอร และการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานแกตัวบุคลากร
และธนาคาร
 การปฐมนิเทศพนักงานใหม (TMB Orientation and Core Course)
ธนาคารมีการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรที่เขามารวมงานกับธนาคาร โดยมีรูปแบบผสมผสานทั้งการฟง
บรรยาย การทํากิจกรรมในหองเรียน และบางหัวขอวิชาหลักไดพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู (E-Learning
Technology) โดยกําหนดใหมีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ (Pre – Post Test) และ สามารถสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร
ดวยเนื้อหาและรูปแบบที่นาสนใจ (Interactive / Self Learning) การประยุกตใชเทคโนโลยีกับงานฝกอบรมนี้ มีจุดประสงค
เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูอยางรวดเร็ว และทั่วถึงทันตอความตองการ โดยผานระบบเครือขายของธนาคาร (TMB
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Intranet) และเทคโนโลยีสื่อสารในปจจุบัน การนําเทคโนโลยีการจัดเก็บความรูเพื่อพัฒนาระบบการศึกษานอกหองเรียน
เปนตน โดยสรุปแลว ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนา และยกระดับการเรียนรูของบุคลากรทุกระดับ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลโดยตรงตอธุรกิจ (Business Impact) และสอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางธุรกิจของธนาคาร
8.10.6
มาตรการดานความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารไดใหความสําคัญในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการดาน
ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมใน
สถานที่ทําการ รวมทั้งไดกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยของธนาคารเพิ่มเติม ดังนี้
 แนวทางตามกฎหมาย
1. ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานที่ทําการ เพื่อทําหนาที่ดูแล
เกี่ยวกับการกระทํา และ/หรือ สภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดจากเหตุอันทําใหเกิดการประสบอันตราย
การเจ็บปวยของผูปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการทํางาน หรือความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการทํางาน
หรือเกี่ยวกับการทํางาน
2. ธนาคารจัดใหมีการฝกซอมอพยพหนีอัคคีภัย ใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในอาคารสํานักงาน เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. ธนาคารจัดใหมีการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยใชเครื่องมือ-อุปกรณดับเพลิงพื้นฐานใหแก
พนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูแทนประจําหนวยงานตางๆ
4. ธนาคารจัดใหมีการตรวจสอบสภาพความมั่นคง-แข็งแรง และปลอดภัยของโครงสรางอาคาร ระบบ - อุปกรณ
อาคารพื้นฐานและขอกําหนดตามเทศบัญญัติ โดยผูตรวจสอบอาคารภายนอกตามที่กฎหมายกําหนดทุกป
5. ธนาคารจัดใหมีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง (Business Continuity Plan) ของทุกหนวยงาน โดย- เฉพาะ
หนวยงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจหลัก ตามมาตรฐานธนาคารแหงประเทศไทยและ จัดใหมีการ
ฝกซอม และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1. ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยภายใน และบริเวณโดยรอบอาคาร เชน ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และ
บันทึกภาพในระบบดิจิตอล (Digital) เก็บไวโดยมีกําหนดเวลาไมต่ํากวามาตรฐานของธนาคารแหงประเทศไทย
ระบบปองกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบแจงเหตุเพลิงไหม และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Alarm and
Automatic Extinguisher) ภายในอาคารสํานักงาน ศูนยขอมูล-ศูนยสํารองขอมูลสารสนเทศ (Data Center and
Disaster Recovery Center) ระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
(Building Automation Systems)
2. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแล บริการ จัดการระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบควบคุมความปลอดภัยของอาคาร
ใหแกพนักงานและทรัพยสินของธนาคาร ทุกวันทําการและวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง
3. จัดใหมีการฝกอบรม และฝกซอมการอพยพพนักงานออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามกําหนด ระยะเวลา
มาตรฐานเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง จนไดรับประกาศเกียรติคุณเปนอาคารที่มีความปลอดภัยตามาตรฐาน
ในป พ.ศ. 2549 จากสํานักงานที่วาการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังไดมีการประสานงานกับหนวยงานของทาง
ราชการที่เกี่ยวของในการฝกซอมทุกครั้ง
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4. จัดใหมีมาตรการ เครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ในสถานการณปกติและ
สถานการณฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เชน ตรวจสอบการผานเขา-ออกของยานพาหนะทุกชนิด การตรวจสอบสิ่ง
ผิดปกติ หรือวัตถุตองสงสัย เปนตน
5. จัดใหมีแผนประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เชน กองทัพ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง ผูใหบริการโทรศัพทและการสื่อสาร สถานีตํารวจดับเพลิง
โรงพยาบาล และสํานักงานเขต จัดทําแผนใหความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. จัดการฝกอบรมพนักงานดานการบริหาร-จัดการอาคาร การบํารุงรักษาระบบ-อุปกรณอาคารพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ระบบควบคุมความปลอดภัย และจัดใหมีการทดสอบความพรอมอยางสม่ําเสมอ
8.11

โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมของธนาคารในป 2555
 โครงการไฟ ฟา
โครงการแหงการให ที่ยั่งยืนของ TMB เพื่อเยาวชน เพราะการ “ให” เพื่อคืนสิ่งดีๆกลับสูสังคม เปนสิ่งสําคัญ
TMB จึงเปดโครงการ “ไฟ ฟา” แหงแรกบนถนนประดิพัทธ ในป 2553 โดยมุงมอบโอกาสและปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชน
ที่มีอายุ 12 – 17 ป ไดรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนผานกิจกรรมสรางสรรคหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดานดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร ศิลปะปองกันตัว รวมถึง ทักษะดานอาชีพ ทักษะดานวิชาการ และ ทัศนคติในการ
ดํารงชีวิต โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ในป 2555 ทีเอ็มบีไดขยายโครงการ ไฟ ฟา ออกไปอีก 2 แหง ไดแก ไฟ ฟา
ประชาอุทิศ และ ไฟ ฟา จันทน
 โครงการ Blue Planet
ทีเอ็มบี เปดตัวโครงการ Blue Planet โครงการ ที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ในป 2555 ทีเอ็มบี
ขยายแนวคิดดังกลาวออกไปสู 462 สาขาทั่วประเภทผาน กิจกรรม Fai-Fah In-a-Box สองรูปแบบ คือ สมุดทํามือ ซึ่งทําจาก
กระดาษเหลือใช และ สวนผักรักษโลก ซึ่งสงเสริมการนําขวดน้ําพลาสติกมาใชใหมใหเกิดประโยชน กิจกรรมดังกลาวยัง
เปนการสงเสริมใหพนักงานทีเอ็มบีไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับลูกคาเพื่อใหคืนสูสังคมอีกดวย
 ความรวมมือกับบรรษัทการเงินระหวางประเทศ
ในป 2555 ทีเอ็มบี และ บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (The International Finance Corporattion) ซึ่งเปฯองคกร
ในกลุมธนาคารโลก ทําความตกลงกันในความรวมมือปลอยสินเชื่อระยะยาวสกุลดอลลารสหรัฐ เพื่อใหความชวยเหลือผู
สงออกที่เปนเอสเอ็มอีที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในป 2554 วงเงินรวม 100 ลานเหรียญสหรัฐ อันจะเสริมความเขมแข็ง
ใหเอสเอ็มอี การสรางงานในประเทศ และ เศรษฐกิจภาคการสงออกของไทยโดยรวมอีกดวย
 ทุนการศึกษาบุตรขาราชการทหาร
ธนาคารไดมีนโยบายมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรขาราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม อันไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ โดยไดดําเนินโครงการ
ตอเนื่องกันมาถึง 49 ปแลว สําหรับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุตรขาราชการ ของเหลาทัพตาง ๆ ที่เขารับทุนของ
ธนาคาร เหลาทัพจะเปนผูพิจารณาดําเนินการเองทั้งสิ้น
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การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการตอการควบคุมภายใน
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร
โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดโครงสรางองคกรที่ดี การแบงแยกหนาที่
และการกําหนดอํานาจและระดับในการอนุมัติรายการ เพื่อความมั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับการดูแล
อยางเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาลทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้สายงานตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารและรายการระหวางกัน สายงาน
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบรวมประชุมดวยทุกทาน ไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งนําเสนอโดยหัวหนา
เจาหนาที่บริหารตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกลาว ผูตรวจสอบไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตาม
องคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และไดติดตามความคืบหนาใน
การปรับปรุงปจจัยแวดลอมของระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนําให
ฝายบริหารแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบอยางจริงจัง และรายงานความคืบหนา ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเปนประจํา
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน
ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่บริหารและพนักงานธนาคาร ไดปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย โดยสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอธนาคาร
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4. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะแกฝายจัดการกําชับ
ใหพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอใหคณะกรรมการและผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีในภาระกิจอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคารอยางใกลชิด ตั้งแตการอนุมัติแผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลใหสายงานตรวจสอบ
สามารถปฎิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามขอกําหนดของทางการ
7. ทบทวนและติดตามขอสังเกตของทางการ ผูตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อใหแนใจวามีมาตรการแกไข
อยางเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหวางป 2555 การเขารวมประชุมของกรรมการแตละ
ทานไดรายงานไวในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการในรายงานประจําป โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและความรวมมือดวยดีจากฝายจัดการของธนาคาร ทั้งไดเชิญผูเกี่ยวของเขาชี้แจงในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีใน
เรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลองกับผูส อบบัญชีวารายงานการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ และเชื่อถือได ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดผานการตรวจสอบวามีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล ซึ่งโดยสวนใหญเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการคาทั่วไป นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีภายนอกใน
ปที่ผานมาและเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
ธนาคารประจําป 2556 ตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคา
สอบบัญชีตอไป
ระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการของธนาคารอยูใ นระดับดีและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ดี ยังตองมีการปรับปรุงในดานการนําไปปฏิบัติ การบังคับใชและการฝกอบรมที่จําเปนในหลายสวน
รวมทั้งกระบวนการติดตามตรวจสอบ การระบุสาเหตุของปญหา มาตรการแกไข และมาตรการทางวินยั ตอผูที่รับผิดชอบ
ในบางกรณีมิไดถูกนําไปปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ
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10.

รายการระหวางกัน

10.1

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นในระหวางป

ธนาคารได เ ป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ซึ่ ง ประกอบด ว ยคํ า นิ ย ามและลั ก ษณะ
ความสัมพันธ นโยบายการกําหนดราคา สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ผลตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูง ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นในระหวางป และ
ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
10.2

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการไดจัดใหมีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทําธุรกรรมที่อาจมีหรือเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อใหการทําธุรกรรมในรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับธนาคารทุกธุรกรรมมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
ครบถวนตามกฎเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่ง
ไดแก ธุรกรรมดานสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ รวมถึงธุรกรรมดานอื่น ๆ
เชน การเชาหรือใหเชาทรัพยสิน การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย การจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาบริการ การซื้อหรือขาย
ทรัพยสิน เปนตน
นอกจากนี้ ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหวางกัน ธนาคารจะพิจารณารายการเหลานี้เสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
โดยผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมเกี่ยวของในกระบวนการอนุมัติรายการดังกลาว และธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูล
เพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10.3
การใหบุคคลซึ่งอาจมีความขัดแยงถือหุนเกินกวารอยละ 5 ในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม แทนการถือหุนของ
ธนาคารโดยตรง
ธนาคารมีนโยบายไมใหบุคคลซึ่งมีความขัดแยงถือหุนแทนธนาคาร เวนแตมีความจําเปนตองถือหุนไวเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร ผูลงทุนควรอานประกอบกับงบการเงินของธนาคาร ซึ่งมี
การระบุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งในบางกรณีฝายบริหารจะตองใชดุลยพินิจและการตัดสินใจในการประมาณการ
ขอสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั้นๆ เพื่อใหการจัดทํางบการเงินถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
11.1

งบการเงิน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2554 ตรวจสอบโดย คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3734 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดย คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามา
แสดงเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การจั ด ประเภทรายการบั ญ ชี ใ นป ป จ จุ บั น ซึ่ ง ไปเป น ตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ สนส.11/2553 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปน
บริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งเริ่มบังคับใชกับงบการเงินที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2554 เปนตนไป
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555
คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี และไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว
คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวโดยใหขอสังเกต (ก) หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 3.1 ในระหวางป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ และ (ข) หมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 16 เกี่ยวกับการที่ธนาคารมีแผนการกันสํารองในอนาคต
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว
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11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
งบแสดงฐานะการเงิน

2555

สินทรัพย
สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
สินทรัพยตราสารอนุพนั ธ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษัทรวม - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบีย้ คางรับ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยคางรับ
หัก : รายไดรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ภาระของลูกคาจากการรับรอง
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตวั ตนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อนื่ - สุทธิ
สินทรัพยอนื่ - สุทธิ
รวมสินทรัพย

รอยละของ
สินทรัพย
รวม

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
รอยละของ 2553* รอยละของ
สินทรัพย
สินทรัพย
รวม
รวม

14,599
96,267
9,976
6,217
109,147
-

2.0
13.5
1.4
0.9
15.3
-

13,217
138,142
23,503
9,273
113,660
-

1.8
19.2
3.3
1.3
15.8
-

14,714
84,625
9,244
94,538
-

2.5
14.4
1.6
16.0
-

452,768
955
453,723
(49)
(24,805)
(118)
428,751
35
2,151
11,533
781
27,103
5,587
712,147

63.6
0.1
63.7
(3.5)
60.2
0.3
1.6
0.1
3.8
0.8
100.0

397,610
777
398,387
(14)
(21,598)
(157)
376,618
19
3,640
12,052
750
22,299
5,470
718,643

55.3
0.1
55.4
(3.0)
52.4
0.5
1.7
0.1
3.1
0.8
100.0

363,188
565
363,753
(12)
(20,390)
(156)
343,195
26
6,436
12,282
854
19,304
3,982
589,200

61.6
0.1
61.7
(3.5)
58.2
1.1
2.1
0.1
3.3
0.7
100.0

* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

2555

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนีส้ ินจากการโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพ
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 44,108,738,479 หุน มูลคาหุนละ 0.95 บาท
ทุนทีอ่ อกและชําระแลว
หุนสามัญ 43,549,920,569 หุน มูลคาหุนละ 0.95 บาท
(31 ธันวาคม 2554 และ 2553 : 43,528,738,479 หุน
มูลคาหุน ละ 0.95 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถอื หุนของธนาคาร
สวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ 2554 รอยละของ 2553* รอยละของ
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม

496,158
66,053
3,880
9,976
213
6,042
43,248
35
6,380
1,298
590
14,857
9,748
658,478

69.7
9.3
0.5
1.4
0.8
6.1
0.9
0.2
0.1
2.1
1.4
92.5

452,316
42,221
3,440
23,503
9,407
102,266
19
6,242
1,246
496
15,638
9,568
666,362

62.9
5.9
0.5
3.3
1.3
14.2
0.9
0.2
0.1
2.2
1.3
92.7

41,903

5.9

41,903

5.8

41,903

7.1

41,372

5.8

41,352

5.8

41,352

7.0

27
5,357

0.8

4,867

0.7

4,903

0.8

480
6,368
53,604
65
53,669
712,147

0.1
0.9
7.5
7.5
100.0

0.1
0.8
7.3
7.3
100.0

200
3,317
49,772
83
49,855
589,200

0.6
8.4
8.5
100.0

* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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400
5,558
52,177
104
52,281
718,643

412,723
23,491
3,725
9,706
62,104
26
6,235
851
12,419
8,065
539,345

-

70.0
4.0
0.6
1.6
10.5
1.1
0.1
2.1
1.4
91.5

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
ดวยมูลคายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอ ยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ กอนกําหนด
กําไรสุทธิจากการจําหนายทรัพยสิน
รายไดเงินปนผลรับ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ
คาภาษีอากร
ขาดทุนจากดอยคาของทรัพยสินรอการขายและสินทรัพยอื่น
อื่น ๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักหนีส้ ูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการดอยคา และภาษีเงินได
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 รอยละของ 2554 รอยละของ 2553*
รายได
รายได
รวม
รวม
30,678
76.3 26,148
75.9 18,249
13,613
33.9 11,912
34.6
7,833
17,065
42.5 14,236
41.3 10,416
6,570
16.3
5,441
15.8
4,801
4.7
1,710
5.0
1,441
1,894
4,676
11.6
3,731
10.8
3,360
4.3
1,908
5.5
1,297
1,710
(2)
-

รอยละของ
รายได
รวม
71.7
30.8
40.9
18.9
5.7
13.2
5.1
-

0.2
1.7
0.3
0.8
61.4

106
14
246
306
270
20,817

0.3
0.7
0.9
0.8
60.4

145
36
4
260
7
228
414
16,167

0.6
0.1
1.0
0.9
1.6
63.5

18.0
0.1
6.1
2.4
1.4
7.6
35.5

6,825
28
2,632
803
572
2,781
13,641

19.8
0.1
7.6
2.3
1.7
8.1
39.6

5,861
30
2,566
628
925
1,278
11,288

23.0
0.1
10.1
2.5
3.6
5.0
44.4

10,418

25.9

7,176

20.8

8,751
1,667
36
1,631

21.8
4.1
0.1
4.1

3,104
4,072
40
4,032

9.0
11.8
0.1
11.7

86
686
130
341
24,692
7,216
32
2,451
960
548
3,067
14,274

* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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4,879
1,654
3,225
14
3,211

19.2
6.5
12.7
0.1
12.6

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน
ในตางประเทศ
กําไรจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถอื หุนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุมของบริษัทยอย
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของผูถอื หุนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรตอหุน ของผูถ ือหุนของธนาคาร
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
กําไรตอหุนปรับลด

1,044
(34)
(14)

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ 2554 รอยละของ 2553*
รายได
รายได
รวม
รวม
2.6
(0.1)

(7)
43

0.1

(161)
7

-

20

0.1

7

รอยละของ
รายได
รวม
(0.6)
-

57
1,053
2,684

0.1
2.6
6.7

86
142
4,174

0.3
0.4
12.1

(147)
3,064

(0.6)
12.0

1,605
26
1,631

4.0
0.1
4.1

4,009
23
4,032

11.6
0.1
11.7

3,202
9
3,211

12.6
12.6

2,658
26
2,684

6.6
0.1
6.7

4,151
23
4,174

12.1
0.1
12.1

3,055
9
3,064

12.0
12.0

0.0369
0.0368

* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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0.0921
0.0920

0.0749
0.0736

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับเงิน (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ขาดทุนจากดอยคาจากทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขายและสินทรัพยอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สํารองประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน (โอนกลับ)
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาหนีส้ ินทางการเงินทีก่ ําหนด
ใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
(กําไร)ขาดทุนยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูยืมและตราสารอนุพันธ
คาใชจายโครงการจายโบนัสในรูปแบบของหุนสามัญใหแกพนักงาน
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนีด้ อยสิทธิที่มลี ักษณะคลายทุน
รายไดอื่นจากการรับคืนภาษีเงินได
รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายไดดอกเบีย้ สุทธิ
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากภาษีเงินไดรับคืน
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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2554

2553*

1,667

4,072

3,225

987
8,751
(98)
548
475
79
2
(560)
(165)

1,124
3,104
84
572
70
(25)
(1)
(4)
(81)

1,242
1,654
23
925
(36)
(1,229)
14
1
(5)
(159)

13
(42)
127
(153)
(146)
(17,065)
(130)
27,564
(12,155)
(252)

531
84
(53)
613
(14,236)
(306)
22,945
(11,083)
(264)

(410)
34
(4)
(99)
(51)
179
(10,416)
(228)
17,109
(5,783)
99
(118)

7,146

5,967

9,447

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ทรัพยสินรอการขาย
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้อนื่
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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2555

2554

2553*

41,889
7,354
(7,731)
(62,403)
1,415
1,981
126

(53,454)
7,645
(2,303)
(36,253)
2,524
1,942
(1,012)

(17,767)
1,672
599
(13,458)
4,536
1,592
(886)

43,890
23,832
440
200
(7,806)
(69,479)
(56)
(78)
467
341
(16,171)

40,230
18,730
(285)
(8,283)
40,660
(32)
(267)
(680)
655
16,963

5,340
12,753
(1,233)
(1,639)
11,598
74
(576)
430
2,141
11,143

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปนผล
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่ถอื จนครบกําหนด
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
รับคืนทุนจากหนวยลงทุนและขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
ขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา
ซื้อสินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสิทธิการเชา
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายดอกเบีย้ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุน กู
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุน กูดอ ยสิทธิ
เงินสดรับจากการออกหุน กูดอ ยสิทธิ
เงินสดรับจากการออกจําหนายตั๋วแลกเงินระยะยาว
คาใชจายในการออกหุนสามัญใหแกพนักงาน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
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2,115
131
(69,573)
83,165
(16,000)
8,919
208
(116)
(1,043)
(17)
(287)
2,224
11
9,737
(217)
(1,682)
10,350
686
(1)
(1,306)
7,830
1,396
(14)
13,217
14,599

2554

2553*

1,461
1,404
309
510
(130,811) (134,567)
128,344 122,913
(15,577) (23,112)
940 22,176
(13)
579
495
214
(1,008)
(688)
(4)
(5)
(176)
(258)
66
81
(15,890) (10,837)
(4,413)
(1,217)
(159)
3,852
(653)
(2,590)
(1,517)
20
14,714
13,217

(1,140)
(1,217)
(2,040)
(8,079)
8,000
3,743
(733)
(427)
7
15,134
14,714

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

11.1.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2553*

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)(1)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)(2)
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน (รอยละ)
อัตราดอกเบี้ยรับ (รอยละ)(3)
อัตราดอกเบี้ยจาย (รอยละ)(4)
สวนตางรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (รอยละ)(5)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอ สินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)(6)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินกูยมื (รอยละ)(7)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (รอยละ)
อัตราสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวม (รอยละ)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)(8)
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)
อัตราสวนคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชือ่ รวม (รอยละ)
อัตราสวนดอกเบีย้ คางรับตอสินเชือ่ รวม (รอยละ)

55.6
4.0
3.0
5.0
2.3
2.7
3.2

54.4
11.6
7.9
4.4
2.2
2.4
3.2

57.1
12.6
6.6
3.5
1.6
2.1
2.3

2.4
0.2
0.06

2.2
0.6
0.05

1.9
0.6
0.05

12.3
83.3
91.9
75.3
33.2

12.7
71.3
85.4
67.9
20.0

10.8
75.8
87.9
76.5
-

5.5
4.1
0.2

5.5
5.7
0.2

5.7
8.3
0.2

* จัดประเภทรายการใหมใหสอดคลองกับป 2554 และ 2555
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อัตรากําไรขั้นตน = รายไดดอกเบี้ยสุทธิ / รายไดดอกเบี้ย
อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / (รายไดดอกเบี้ย + รายไดคาธรรมเนียมและบริการ + รายไดจากการดําเนินงานอื่น)
อัตราดอกเบี้ยรับ = รายไดดอกเบี้ย / สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย(9)
อัตราดอกเบี้ยจาย = คาใชจายดอกเบี้ย / หนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(10)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน + เงินปนผลรับ + กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน + กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา) /
เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย
(6) อัตราการหมุนของสินทรัพย = (รายไดดอกเบี้ย + รายไดคาธรรมเนียมและบริการ + รายไดจากการดําเนินงานอื่น) / สินทรัพยเฉลี่ย
(7) อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินกูยืม = เงินใหสินเชื่อ / (เงินรับฝาก + เงินกูยืม + หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม)
(8) อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิ (เฉพาะธนาคาร)
(9) สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได = เงินใหสินเชื่อ + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย (สินทรัพย) + เงินลงทุนในตราสารหนี้
(10) หนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ย = เงินรับฝาก + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย (หนี้สิน) + ตราสารหนี้และเงินกูยืม
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

11.2

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
11.2.1 รายการในงบกําไรขาดทุน
ตารางดังตอไปนี้แสดงองคประกอบหลักของกําไร (ขาดทุน) สุทธิของธนาคารและบริษัทยอยในชวงระยะเวลาที่
ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555

รายไดดอกเบี้ย ......................................................................................................
คาใชจายดอกเบี้ย ..................................................................................................
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ ..............................................................................................
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ .....................................................................
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ .................................................................
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ สุทธิ
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ......................................................................
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย.............................................................................................
รายไดรวม ............................................................................................................
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ............................................................................
สํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา .................................
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษี....................................................................
ภาษีเงินได ............................................................................................................
กําไรสุทธิ ..............................................................................................................
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ........................................................................
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ...............................................................................
การแบงปนกําไรสุทธิในสวนที่เปนของบริษัทใหญ .............................................
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30,678
13,613
17,065
6,570
1,894
4,676
2,951
7,628
24,692
14,275
8,751
1,667
36
1,631
2,684
1,605
2,658

2554
(หนวย: ลานบาท)

26,148
11,912
14,235
5,442
1,710
3,732
2,849
6,581
20,816
13,640
3,104
4,072
40
4,032
142
4,174
4,009

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงองคประกอบหลักของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย



สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2554
(หนวย: ลานบาท)

รายไดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ ....................................................................................
ดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ..............................................
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ................................................................................
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา.........................................................................
รวมรายไดดอกเบี้ย ...............................................................................................
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก .........................................................................................
ดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ..............................................
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก..................................................................
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม .......................................................................
คาธรรมเนียมในการกูยืม และอื่นๆ................................................................
รวมคาใชจายดอกเบี้ย ...........................................................................................
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ ..............................................................................................

24,495
2,488
2,994
323
30,678

20,479
2,766
2,815
87
26,148

7,883
1,210
2,214
2,290
15
13,613
17,065

6,794
676
1,749
2,693
0
11,912
14,235

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)

สินทรัพยรวมเฉลี่ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย
หนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย
อัตราสวนตางดอกเบี้ยสุทธิของสินทรัพยรวม (รอยละ)
อัตราสวนตางดอกเบี้ยสุทธิของสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (รอยละ)
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (รอยละ)

691,295
614,318
587,362
2.5 %
2.7%
2.7%

649,944
583,353
552,613
2.2%
2.4%
2.4%

สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยรวม จํานวน 30,678 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4,530 ลานบาท หรือรอยละ 17.3 จากป 2554 ซึ่งมีจํานวน 26,148 ลานบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ผลตอบแทนและปริมาณสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได โดยเฉพาะการเติบโตของสินเชื่อคุณภาพ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจํานวนเพิ่มขึ้น 4,016 ลานบาท หรือรอยละ 19.6 จากจํานวน 20,479 ลาน
บาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 24,495 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนผลมา
จากการขยายตัวของสินเชื่อคุณภาพโดยเฉพาะสินเชื่อผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและยอม
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงเล็กนอยจํานวน 278 ลานบาท หรือ รอยละ 10.1 จาก
จํานวน 2,766 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 2,488 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการทําธุรกรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพื่อการบริหารสภาพคลอง
รายไดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 415 ลานบาท หรือรอยละ 14.3 จากจํานวน 2,902 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 3,317 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยการนี้มีสาเหตุหลักมาจากผลตอบแทน
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นระหวางป
 คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 1,701 ลานบาท หรือรอยละ 14.3 จากจํานวน 11,912 ลานบาท สําหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 13,613 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุ
หลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาดและปริมาณเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจํานวน 1,089 ลานบาท หรือรอยละ 16.0 จากจํานวน 6,794 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 7,883 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนเงิน
รับฝากซึ่งขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทัง้ การขยายตัวของเงินรับฝาก โดยในป 2555 ธนาคารไดออก
ผลิตภัณฑใหม คือ “TMB One Bank One Account” ในขณะที่ผลิตภัณฑเงินฝากไมประจํา (TMB No Fixed) ยังอยูในความ
สนใจของตลาดอยางตอเนือ่ ง
ดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 534 ลานบาท หรือรอยละ 79.0 จากจํานวน 676 ลาน
บาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 1,210 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปริมาณธุรกรรม ซึ่งสวนใหญเปนธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
ดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมลดลงเล็กนอยจํานวน 403 ลานบาท หรือรอยละ 15.0 จากจํานวน 2,693
ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 2,290 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมี
สาเหตุมาจากการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะสั้น
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 2,830 ลานบาท หรือรอยละ 19.9 จากจํานวน 14,235 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 17,065 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวมาจาก
ปริมาณเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากปริมาณเงินใหสินเชื่อจากธุรกิจขนาดกลางและยอม (เพิ่มขึ้นรอยละ 42 เทียบ
จากป 2554) สําหรับสวนตางรายไดดอกเบี้ยของป 2555 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.73 จากรอยละ 2.41 ในป 2554 จากอัตรา
ผลตอบแทนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่ดี
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ รายป
รายไดดอกเบีย้

รายไดดอกเบีย้

ลานบาท
35,000

รายไดดอกเบีย้ สุทธิ
30,678

30,000

26,148

25,000
20,000
15,000

18,249

17,065
14,235

10,416

10,000

13,613

11,912

5,000

7,833

0
ป 2553

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

สวนตางรายไดดอกเบี้ยสุทธิ ผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดและตนทุนเงินฝาก รายป
ผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได

ตนทุนเงินฝาก

สวนตา งรายไดดอกเบี้ย

6.0%

4.98%
5.0%
4.0%

4.46%
3.48%

3.0%

2.05%

2.41%

2.73%

2.0%
1.0%

1.54%

1.66%

ป 2554

ป 2555

1.07%
0.0%
ป 2553

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

สํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
สําหรับป 2555 ธนาคารไดตั้งสํารองจํานวน 5,286 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสํารองจากการประกอบการธุรกิจ
ปกติ จํานวน 3,460 ลานบาท ทําใหธนาคารตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาทั้งหมด จํานวน
8,751 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,647 ลานบาท หรือรอยละ 181.9 จากจํานวน 3,104 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของเงินสํารอง รวมทั้งเปนการปรับปรุงคุณภาพงบดุลใหดีขึ้น
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้สรุปองคประกอบหลักของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอย ในชวงระยะเวลาที่



ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554
(หนวย: ลานบาท)

6,570
340
6,230
1,894
4,676

5,442
311
5,130
1,710
3,732

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม....................................................................................................
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ................................................................

1,710

1,908

-2
86

0
106

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ............................
กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย ............................................................

0
686

0
246

กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ......................

0

0

0
131
341
7,628

14
306
269
6,581

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน ...............................................................
อื่นๆ................................................................................................................
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ .......................................................................
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ ...................................................................

กําไรจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกอนกําหนด .................
รายไดเงินปนผลรับ ........................................................................................
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ .......................................................................
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย.............................................................................................

สําหรับป 2555 รายไดมิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 1,047 ลานบาท หรือรอยละ 15.9 จากจํานวน 6,581 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 7,628 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 25.3 และกําไรสุทธิจากเงินลงทุน ซึ่งหากหักผลกําไรจาก
การขายสินทรัพย รายไดที่มิใชดอกเบี้ยจะมีอัตราการเติบโตรอยละ 10
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดมิใชดอกเบี้ย รายป
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรจากการขายสิน ทรัพ ย

กําไรจากธุรกรรมเพื่อคาและอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดเงิน ปน ผล

กําไรจากการลงทุน
อื่น ๆ

ลานบาท
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

714
145 228
1,297

7

306
246 106

686
86

284

1,710

1,908

3,360

3,732

ป 2553

ป 2554

4,676

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 4,676 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 944 ลานบาท หรือรอยละ 25.3 จากจํานวน 3,732 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สาเหตุ
หลักมาจากรายไดคาธรรมเนียมสินเชื่อเพิ่มขึ้นและคาธรรมเนียมจากการขายประกันและเงินกองทุน
รายไดและคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ รายป
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ลานบาท
7,000

6,570

6,000
5,000
4,000
3,000

5,442

4,676

4,801
3,732

3,360

2,000
1,000

1,710

1,440

1,894

0
ป 2553

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

กําไรจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศลดลง 198 ลานบาท หรือรอยละ 10.4 จากจํานวน
1,908 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 1,710 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําไรจากการขายสินทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 440 ลานบาท หรือรอยละ 178.7 จากจํานวน 246 ลานบาท สําหรับ
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 686 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนหนึ่งมาจากกําไร
จากการขายอาคารสาขาสีลมและสวนกลับรายการการตั้งสํารองจากการลงทุน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดจากเงินปนผลลดลงจํานวน 175 ลานบาท หรือรอยละ 57.2 จากจํานวน 306 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 131 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนใหญมาจากกองทุนเพื่อ
การลงทุน (Thailand Equity Fund)
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอยในชวงระยะเวลาที่ระบุไว


สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: ลานบาท)
2555

2554

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการลดคาทรัพยสินรอการขาย

7,217
2,451
960
32
416

6,825
2,632
803
28
572

ขาดทุนจากการลดคาทรัพยสินอื่น
สํารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับรายการ)

131
137

23
(27)

173
2,757
14,275

39
2,769
13,640

สํารองประมาณการหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวมคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 635 ลานบาท หรือรอยละ 4.7 จากจํานวน 13,640 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 14,275 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมาจาก
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่ปรับสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนพนักงาน
โดยคาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นมาอยูที่
จํานวน 7,217 ลานบาท เพิ่มขึ้น 392 ลานบาทหรือรอยละ 5.7 จากป 2554 ในขณะที่คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ จํานวน 2,451 ลานบาท ลดลงจํานวน 170 ลานบาท หรือรอยละ 6.5 จากสวนกลับรายการการประมาณคาใชจาย
เกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาใชจายภาษีเพิ่มขึ้นจํานวน 157 ลานบาท หรือรอยละ 19.6 จากจํานวน 803 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 960 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจ
ขาดทุนจากการลดคาทรัพยสินรอการขายลดลงรอยละ 27.3. จากจํานวน 572 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 416 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากทรัพยสินรอการขายมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่องตามแผนงานของธนาคาร
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)
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กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานหลักกอนหักสํารองฯ (PPOP) หลังปรับรายการพิเศษ เปน
จํานวน 10,445 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เติบโตรอยละ 36.8 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งสูงสุด
เปนประวัติการณของธนาคาร การเติบโตดังกลาวมาจากรายไดจากดําเนินงานหลักของธนาคารที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 ซึ่งมา
จากทั้งจากรายไดดอกเบี้ยและรายไดมิใชดอกเบี้ย ประกอบกับการจัดการตนทุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ


กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนหักสํารอง
หนวย : ลา นบาท

12,000

10,445

10,000

7,633

8,000
6,000

4,192

4,000
2,000
0

ป 2553

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดลดลงรอยละ 59.1 จากจํานวน 4,072 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 1,667 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่ภาษีเงินไดลดลง
รอยละ 10.0 จากจํานวน 40 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 36 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,605 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงรอย
ละ 59.9 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 4,009 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554


กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ: สวนที่เปนของบริษัทใหญ (งบการเงินรวม)

ลานบาท
4,500
4,000

4,009

3,500
3,000

3,202

2,500
2,000
1,500

1,605

1,000
500
0

ป 2553

ป 2554

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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11.2.2 รายการในงบดุล
 สินทรัพย
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 712,147 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 6,496 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 0.9จากจํานวน 718,643 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเชื่อ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 452,720 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55,124 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 13.9 จากจํานวน 397,596 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การขยายตัวของ
สินเชื่อคุณภาพ โดยสินเชื่อคุณภาพ (งบเฉพาะธนาคาร) เพิ่มขึ้นจํานวน 62,846 ลานบาท หรือรอยละ 17.1 จากจํานวน 367,768
ลานบาทในป 2553 เปน 430,614 ลานบาทในป 2555 ซึ่งการเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญมาจากสินเชื่อใหกับผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและยอม และลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ในขณะที่สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดลดลงอยางตอเนื่อง
สินเชื่อรวมและอัตราการเติบโต
ลานบาท

สินเชื่อรวม

การเติบโตของสินเชื่อรวม

500,000

452,720

450,000
400,000

363,177

397,596

350,000

15%

13.9%

300,000
250,000

9.5%

200,000

20%

10%
5%

150,000
100,000
50,000
0

0%

‐1.3%
ป 2553

‐5%
ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 109,147 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 4,514 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 4.0 จากจํานวน 113,661 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากพันธบัตรรัฐวิสาหกิจครบกําหนด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 96,267 ลานบาท ลดลงจํานวน
41,875 ลานบาท หรือรอยละ 30.3 จากจํานวน 138,142 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ เพื่อการบริหารสภาพ
คลองของธนาคาร
ทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม2555 มีจํานวน 2,151 ลานบาท ลดลง 1,489 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 40.9 จาก 3,640 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาเหตุมาจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายตามแผนของ
ธนาคารอยางตอเนื่อง
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หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 658,478 ลดลงเล็กนอยจํานวน 7,884 ลานบาท หรือรอยละ
1.20 จากจํานวน 666,362 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องมาจากการลดลงของเงินกูยืม ในขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 496,158 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 43,842 ลานบาท หรือรอยละ
9.7 จากจํานวน 452,316 ลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 โดยการการเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก “บัญชีเงินฝากไมประจํา”
(TMB No Fixed Account) และบัญชีเงินฝากไมประจํา ME ทั้งนี้ เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยมีการขยายตัว
เนื่องจากการนําเสนอผลิตภัณฑ “One Bank One Account” ในเดือนพฤษภาคม เปนไปตามกลยุทธที่มุงไปสูธนาคารที่
เปนเลิศดานธุรกรรมทางการเงิน ในขณะที่เงินฝากประจําสูงกวา 12 เดือนลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554


เงินฝากรวมและอัตราการเติบโต
เงินฝากรวม

การเติบโตของเงินฝาก

ลานบาท
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0
ป 2553

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

เงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 43,248 ลานบาท ลดลงจํานวน 59,018 ลานบาท หรือรอยละ 57.7
จาก 102,266 ลานบาท ณ เดือนธันวาคม 2554 โดยมาจากการครบกําหนดของตั๋วเงินกูยืม (BE) ระยะสั้น
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน จํานวน 66,053 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 23,832 ลานบาท หรือรอยละ 56.4 จากจํานวน 42,221 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ เพื่อการบริหาร
สภาพคลอง
 สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 53,669 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,387 ลานบาท หรือรอยละ 2.7
จากจํานวน 52,282 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรที่เกิดขึ้นในป 2555 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ธนาคารไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน จํานวนหุนละ 0.03 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 1,306 ลานบาท สําหรับหุนจํานวนทั้งหมด 43,550 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 32.6 ของกําไรสุทธิประจําป 2554
มูลคาทางบัญชีตอหนึ่งหุนซึ่งปรับลดสัดสวนการถือหุนเต็มจํานวนแลว (Fully diluted) เพิ่มขึ้นจากมูลคา 1.20
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนมูลคา 1.23 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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11.2.3 รายการนอกงบดุล
 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบดวยการรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันเงินกูยืม ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา
ที่ยังไมครบกําหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต การค้ําประกันอื่น วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน และภาระผูกพันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีภาระผูกพัน จํานวน 139,575 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 จากจํานวน 122,027
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการค้ําประกันอื่นและวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายัง
ไมไดถอน นอกจากนี้ ธนาคารมีภาระผูกพันจากตราสารอนุพันธ ตามที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
11.3

คุณภาพสินทรัพย
11.3.1 เงินใหสินเชื่อ
 การกระจุกตัวของสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ
ธนาคารใชกลยุทธในการสรางพอรตสินทรัพยที่หลากหลายและจํากัดความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่งหรือผูกูรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวนยอดเงินใหสินเชื่อที่สูงที่สุดของธนาคาร
อยูในภาคการคาสงและคาปลีกมีจํานวนรอยละ 27.8 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด การใหสินเชื่อภาคธุรกิจการผลิตมียอดเปน
อันดับ 2 ดวยสัดสวนรอยละ 22.0 เงินใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจอื่นที่มีความสําคัญ ไดแก ภาคธุรกิจตัวแทนทางการเงิน (ซึ่งมี
จํานวนรอยละ 20.2 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร) ภาคการบริโภครายยอย (มีจํานวนรอยละ 15.4 ของเงินใหสินเชื่อ
ทั้งหมดของธนาคาร) สวนการใหสินเชื่อสําหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ คิดเปนรอยละ 14.6 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด
ของธนาคาร
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารแบงตามภาคธุรกิจ ในชวงเวลา
ที่ระบุไว
(งบเฉพาะธนาคาร)

ภาคธุรกิจ
การผลิต
ตัวแทนทางการเงิน
การบริโภครายยอย
การคาสงและคาปลีก
อสังหาริมทรัพย
การไฟฟา
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสงและคลังเก็บสินคา
การกอสราง
การเกษตร

2555
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด

118,097
108,762
82,590
149,557
12,522
19,817
7,336
7,596
4,574
4,692

97,764
151,066
77,069
108,636
17,974
24,063
9,357
18,991
4,483
3,641

22.0
20.2
15.4
27.8
2.3
3.7
1.4
3.3
0.9
0.9
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18.7
28.8
14.7
20.7
3.4
4.6
1.8
3.6
0.9
0.7

2553
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

90,167
94,041
75,132
71,802
17,877
25,794
13,932
18,381
4,968
4,375

20.8
21.7
17.3
16.5
4.1
5.9
3.2
4.2
1.1
1.0
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2555
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด

ภาคธุรกิจ
การบริการ
การบริการดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห
เหมืองแรและถานหิน
การประมง
การศึกษา
การบริหารราชการ
ของใชสวนตัวในครัวเรือน
นอกประเทศ
รวม(1)

4,649
1,468
795
1,363
608
3,308
118,097
537,734

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด

0.9

2553
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

0.3

3,901
1,004

0.7
0.2

3,769
853

0.9
0.2

0.1
0.3
0.1
0.6
22.0
0.0
100.0

938
1,007
894
3,318
524,106

0.2
0.2
0.2
0.6
0.0
100.0

1,090
918
797
10,382
434,276

0.3
0.2
0.2
2.4
0.0
0.0
100.0

สินเชื่อรวม รวมถึงรายการเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เงินใหสินเชื่อแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระของสินเชื่อ
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ ณ วันที่ระบุไว
งบการเงินรวม
เงินใหสินเชื่อ
เมื่อทวงถาม (1)
ภายใน 3 เดือน
มากกวา 3 - 12 เดือน
มากกวา 1-5 ป
5 ปขึ้นไป
ไมมีกําหนดระยะเวลา (2)
รวม
(1)
(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(หนวย: ลานบาท)

101,122
116,287
64,580
92,149
56,479
22,103
452,720

81,331
83,716
58,428
84,036
60,257
29,828
397,596

รวมรายการที่มีอายุ 1 วัน
เปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งจํานวน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินใหสินเชื่อแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)
(งบการเงินรวม)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

295,831

153,140

3,749

เงินใหสินเชื่อ

รวม

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอางอิง
ตามอัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

452,720

272,401

122,409

2,786

397,596

เงินใหสินเชื่อแบงตามกลุมลูกคา
ในป 2555 สินเชื่อผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เติบโตอยางอยางตอเนื่องโดยมี
จํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 37,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.8 จากป 2554 โดยสวนใหญมาจากสินเชื่อเพื่อเงินทุน
หมุนเวียน (Working Capital) และสินเชื่อเพื่อธุรกิจการคาระหวางประเทศ (Trade Finance) ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของ
ธนาคารที่มุงเติบโตในกลุมลูกคาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและยอม ทั้งนี้ สินเชื่อรายยอยเติบโตประมาณ 5,600 ลาน
บาท หรือรอยละ 7.2 จากปกอน โดยมาจากสินเชื่อรายยอยไมมีหลักประกันและบัตรเครดิต ในขณะที่สินเชื่อสําหรับลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญเติบโตรอยละ 6.2 จากป 2554
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย ตามกลุมลูกคา ณ วันที่ระบุไว
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(งบเฉพาะธนาคาร)

2555

กลุมธุรกิจขนาดใหญ(1) .........................................................................
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(2) ..................................................
กลุมธุรกิจรายยอย(3) ...............................................................................
รวม ..................................................................................................
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จํานวน

รอยละของ
ทั้งหมด

217,911
150,313
82,545
450,769

48.3%
33.4%
18.3%
100.0%

2554
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

205,104
113,157
76,978
395,239

51.9%
28.6%
19.5%
100.0%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางสินเชื่อแบงตามประเภทของลูกคา
รายยอย

ผูประกอบการขนาดกลางและยอม

ธุรกิจขนาดใหญ

อัตราการเติบ โต

120%

‐1.5%

100%
80%
60%
40%

14.0%

9.4%

140%

20.7%

2.8%

19.5%

7.2%

18.3%

26.7%

17.4%

28.6%

32.8%

33.3%

52.6%

8.0%

51.9%

6.2%

48.3%

20%
0%
ป 2553

ป 2554

20%
10%
0%
‐10%
‐20%
‐30%
‐40%
‐50%
‐60%
‐70%
‐80%

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร
* ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 เปนตนไป ธนาคารแบงกลุมลูกคา ดังตอไปนี้
(1) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่ง มีรายไดตอปรวมตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป
(2) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่งมีรายไดตอปรวมนอย 500 ลานบาท
(3) สินเชื่อในกลุมธุรกิจรายยอย แสดงถึง สินเชื่อผูบริโภคสวนบุคคล

การจัดชั้นสินทรัพย
ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (ไมรวมเงินใหสินเชื่อที่ใหแกธนาคารและตลาดเงิน
- ดานสินทรัพย) จัดชั้นตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบัน
การเงินดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่
เกินจากเกณฑขั้นต่ําของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
รวม

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2553
เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ
คาเผื่อหนี้ และดอกเบี้ย
คาเผื่อหนี้ และดอกเบี้ย
คาเผื่อหนี้
และดอกเบี้ย
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
คางรับ
คางรับ
คางรับ
(ลานบาท)
351,940
1,906
301,770
1,322
417,818
3,808
16,605
87
25,911
133
13,753
258
4,368
2,271
5,172
1,685
2,443
758
1,925
662
1,953
263
1,277
332
18,383
8,378
23,535
10,073
28,953
9,438
453,674
398,373
363,741
11,271
24,805

6,599
21,598

7,549
20,390

- ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: กรณีสินทรัพยจัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ยอดคงคางของเงินตนที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหัก
หลักประกัน ที่ไม ใช ที่ดิน อาคาร สิ่ ง ปลูกสรา ง สิ ทธิก ารเชา และเครื่องจัก ร (31 ธั นวาคม 2554 หมายถึ งยอดคงคา งของเงิน ตนที่ ไม รวมดอกเบี้ ยคา งรั บหลั งหั ก
หลักประกัน) กรณีสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันที่ไมใชเครื่องจักร
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

- การกันสํารองสําหรับสินเชื่อที่ไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เปนไปตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อที่ไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมแบบ Portfolio Guarantee
Scheme
- เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือของธนาคารฯและบริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

สินทรัพยจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดจําแนกตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดซึ่งรวมถึงประกาศที่ธปท. ฝนส. (23)ว.1564/2554 เรื่อง การซักซอมความเขาใจมาตรการใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบดวยเงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
และดอกเบี้ย คางรับ (รวมเงินใหสินเชื่อแก ธนาคารและตลาดเงิน) ทรัพยสิ นรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
สินทรัพยอื่น
ในชวงปลายป 2554 ไดเกิดอุทกภัยในประเทศไทย โดยน้ําเขาทวมพื้นที่ตางๆเปนวงกวาง เหตุการณดังกลาว
สงผลกระทบตอลูกหนี้ธนาคารฯบางสวน ซึ่งธนาคารฯไดใหความชวยเหลือลูกหนี้ดังกลาวภายใตกรอบนโยบายของธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยการเลื่อนกําหนดการชําระเงินตน หรือดอกเบี้ยในระยะเวลาหนึ่ง เปนตน และไมถือวาลูกหนี้ดังกลาว
เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ
สําหรับสินเชื่อ ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
ลักษณะของสิ นเชื่ อและจากป จจัย ตา ง ๆ ที่เกี่ ย วขอ ง เช น ส ว นสูญเสี ยในอดี ต ความเสี่ย งด านเครดิ ตของลู ก หนี้ และ
ประสบการณของฝายบริหาร โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่กอใหเกิดรายได ประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขั้นต่ําที่คํานวณตามอัตรารอยละที่ธปท.กําหนด และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําดังกลาวเพื่อครอบคลุม
ความเสียหายซึ่งไดเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน
สําหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ เป น รายลู ก หนี้ โดยพิ จ ารณาเฉพาะเจาะจงตามลั ก ษณะของสิ น เชื่ อ และป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และหลักประกัน เปนตน โดยคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100
สําหรับสวนของยอดหนี้คงคางตามบัญชีที่เกินกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันซึ่งเปนไปตามวิธีการที่ธปท. กําหนด
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี ธนาคารฯและบริษัทยอยตัดหนี้สูญกับคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคารฯและบริษัทยอยไมสามารถเรียกหนี้คืนไดและหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกกลับบัญชีเพิ่มกับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อดอยคุณภาพ
เงิ นใหสิ นเชื่อ ดอ ยคุ ณภาพตามประกาศธนาคารแห งประเทศไทย หมายถึง เงิน ให สิน เชื่ อจั ดชั้ นต่ํ ากว า
มาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินเชื่อดอยคุณภาพประเภทจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัย
จะสูญ ของธนาคารและบริษัทยอย ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมาจากการที่ธนาคารไดใชโอกาสที่ภาวะเศรษฐกิจ
เอื้ออํานวย เรงอัตราการลดลงของสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยการขายใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชยจํากัด
(บสก.) เปนจํานวน 5,676 ลานบาท ผนวกกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอย
ทําใหสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 7,725 ลานบาท หรือรอย
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ละ 25.9 เหลือจํานวน 22,103 ลานบาท ในขณะที่สินเชื่อดอยคุณภาพของเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลง
จํานวน 7,316ลานบาท เหลือจํานวน 20,155 ลานบาท
สินเชื่อดอยคุณภาพ
สินเชื่อ ดอยคุณ ภาพ

สินเชื่อ ดอยคุณ ภาพตอ สินเชื่อรว ม (%)

หนวย : ลานบาท

40,000
35,000

36,047

30,000

8.26%

25,000

(7.67%)*

29,828

20,000

5.67%

15,000

(5.24%)*

10,000

22,103
4.10%
(3.75%)*

5,000
0

ป 2553

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
*อัตราสวนเฉพาะธนาคาร

ป 2554

9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

ป 2555

สําหรับอัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 คิดเปนรอยละ 4.10 โดยลดลงจากรอยละ 5.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อ
รวมของเฉพาะธนาคารคิดเปนรอยละ 3.75 โดยลดลงจากรอยละ 5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯ (ในฐานะผูขาย) ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแก
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) (ในฐานะผูซื้อ) โดยมีภาระเงินตนประมาณ 5,700 ลานบาท ทั้งนี้
ราคาโอนขายของสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคง
คาง จํานวน 28,370 ลานบาท และ 38,105 ลานบาท ตามลําดับ
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การปรับโครงสรางหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ดังนี้


หนวยลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
การปรับโครงสรางหนี้ในหลาย
ลักษณะ
รวม

จํานวนราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

หลังปรับ
โครงสรางหนี้
ณ วันสิ้นป

21

1,720

2
23

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

จํานวนราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้
ณ วันสิ้นป

หลังปรับ
โครงสรางหนี้ ณ
วันสิ้นป

1,459

44

2,546

1,443

76

75

2

22

21

1,796

1,534

46

2,568

1,464

ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกสินทรัพยที่รับโอนมาจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ดวยมูลคา
ยุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย แตไมสูงกวามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริษัทยอยมี
สิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี ในกรณีที่การปรับโครงสรางหนี้ที่เปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
จะมีการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากลูกหนี้คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้ ผลตางของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตและมูลคาตามบัญชี
ของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับจะถูกบันทึกเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน หลังจากนั้นธนาคารฯและบริษัทยอยจะทบทวนคาเผื่อการปรับมูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับตามระยะเวลาที่เหลืออยู
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตารางดังตอไปนี้แสดงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารทหารไทยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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ตาราง คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม
ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
สวนของลูกหนีท้ โี่ อนขาย
อื่น ๆ
ยอดปลายป

คาเผื่อหนี้
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะสูญสวนเกิน
ปกติ
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ จากเกณฑขั้นต่ําธปท. รวม
(หนวย: ลานบาท)
1,906
87
2,271
662
10,073
6,599
21,598
1,902
(1,513)
(330)
3,983
4,672
8,885
171
382
382
(2,357)
(2,357)
(3,716)
(3,716)
13
13
3,808
258
758
332
8,378
11,271
24,805

ตาราง คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
คาเผื่อฯของลูกหนี้สวนที่
โอนขาย
ยอดปลายป

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสวนเกิน
จากเกณฑขั้นต่ํา
สงสัยจะสูญ
ธปท.

1,322
584
-

133
(46)
-

1,685
586
-

263
399
-

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

7,549
(950)
-

1,906

87

2,271

662

6
10,073

6,599

รวม

(หนวย: ลานบาท)
20,390
3,021
323
(2,142)
6
21,598

การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธปท. โดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตาม
ลักษณะของสินเชื่อ และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกัน สวนสูญเสียที่
เกิดขึ้นในอดีต ประมาณการสวนสูญเสีย ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณของฝายบริหาร เปนตน
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธปท.ที่เกี่ยวของ ธนาคารและบริษัท
ยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกัน สวนสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต ประมาณการสวนสูญเสีย ความเสี่ยง
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ดานเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณของฝายบริหาร เปนตน นอกจากนั้นธนาคารมีนโยบายสํารองเพิ่มเติมเพื่อให
เปนไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
สําหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะ
ของสินเชื่อและจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ
ของฝายบริหาร โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่กอใหเกิดรายได ประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่
คํานวณตามอัตรารอยละที่ธปท.กําหนด และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําดังกลาวเพื่อครอบคลุมความ
เสียหายซึ่งไดเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน
สําหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ เป น รายลู ก หนี้ โดยพิ จ ารณาเฉพาะเจาะจงตามลั ก ษณะของสิ น เชื่ อ และป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และหลักประกัน เปนตน โดยคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100
สําหรับสวนของยอดหนี้คงคางตามบัญชีที่เกินกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันซึ่งเปนไปตามวิธีการที่ธปท. กําหนด
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี ธนาคารและบริษัทยอยตัดหนี้สูญกับคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถเรียกหนี้คืนไดและหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกกลับบัญชีเพิ่มกับคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สูญและสงสัยจะสูญและการปรับปรุงมูลคาจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ จํานวน 24,923 ลานบาท และมีอัตราสวนสํารองฯตอสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
112.8 จากรอยละ 72.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเปนรอยละ 118.1 จากรอยละ 74.8 เฉพาะธนาคาร
อัตราสวนสํารองฯ ตอสินเชื่อดอยคุณภาพ
120%

113%

100%
80%

(118.1%)*

73%

60%
40%

57%

20%

(57.3%)*

(74.8%)*

0%

ป 2553

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

การโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”)
ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญา
โอนสินทรัพย กับ บสท. ในป 2544 โดยธนาคารและบริษัทยอย (ในฐานะผูโอน) ขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท.
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(ในฐานะผูรับโอน) และไดรับชําระราคาโอนเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. จากการโอนสินทรัพยดังกลาว บสท. และผู
โอนจะตองแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา ณ สิ้นปที่ 5 และสิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังตอไปนี้
 กรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน ผูโอนจะเปนผูรับผลขาดทุน
สวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโอนจะแบงกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่
เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด
 กรณีที่มีผลกําไร ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโอนจะแบงกันคน
ละครึ่ง ทั้งนี้หากยังคงมีกําไรเหลืออีก ผูโอนจะไดรับผลกําไรสวนหลังนี้ในจํานวนที่ไมเกินมูลหนี้ตาม
บัญชีหักดวยราคาโอนและผลกําไรสวนแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีประมาณการหนี้สินจํานวน 1,707 ลานบาท และ 1,626 ลาน
บาท ตามลําดับโดยบันทึกรวมอยูในบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่งฝายบริหารไดประเมินแลวเห็นวาเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปนสวนผลขาดทุน
จากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของบสท. โดยจํานวนดังกลาวไดพิจารณาจากรายงานผลการบริหารสินทรัพย
ของบสท. และประมาณการเพิ่มเติมจากขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารฯในอดีต
สวนที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการขอปรับลดราคารับโอน
ตลอดระยะเวลาการบริหารสินทรัพยโดยบสท. บสท. ไดมีหนังสือแจงธนาคารฯเกี่ยวกับการปรับลดราคารับ
โอนโดยสรุปดังตอไปนี้
(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารฯไดรับแจงจาก บสท. โดย บสท.ขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพสว นที่มีเครื่องจักรจํานําเปนหลักประกันจํานวน 4,341 ลานบาท ซึ่งธนาคารฯไดปฏิเสธรายการดังกลาว
เนื่องจากเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามสัญญาโอนสินทรัพยลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไมมีผลบังคับตามกฎหมาย และ
ธนาคารฯไดดําเนินคดีตามกฎหมายกับ บสท. แลว ตอมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหธนาคารฯ
ชนะคดี ขณะนี้คดีอยูในกระบวนการของศาลอุทธรณ
(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารฯไดฟองบสท.เพิ่มเติมจากการที่บสท.ปฏิเสธที่จะชําระราคารับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ จํานวน 4 ราย จํานวนรวม 56 ลานบาท และไมชําระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินของป 2549 และ
2550 ใหแกธนาคารฯ โดยมีทุนทรัพยฟองรวม 242 ลานบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง
แตคดีดังกลาวยังไมถึงที่สุด เนื่องจากธนาคารฯอยูระหวางพิจารณายื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯบันทึกประมาณการหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการขอปรับลด
ราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพสวนที่มีเครื่องจักรจํานําเปนหลักประกันตามที่กลาวไวในขอ 8.2 (ก) และการที่ บสท.
ปฏิเสธที่จะชําระราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามที่กลาวไวในขอ 8.2 (ข) รวมจํานวน 4,673 ลานบาท และ 4,617
ลานบาท ตามลําดับ (ซึ่งรวมดอกเบี้ยจํานวน 276 ลานบาท) โดยบันทึกรวมอยูในบัญชี “ประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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การชําระเงินตามตั๋วสัญญาใชเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯมีตั๋วสัญญาใชเงินที่บสท.ใหไวกับธนาคารฯคงเหลือทั้งสิ้นจํานวน 6,732
ลานบาท (โดยแบงเปนสวนที่ยังไมครบกําหนดชําระจํานวน 597 ลานบาท แสดงเปนสวนหนึ่งของบัญชีเงินลงทุนตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11.1 และสวนที่ครบกําหนดชําระแลวจํานวน 6,135 ลานบาท แสดงเปนสวน
หนึ่งของรายการ “ลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน) ยอดคงคางของตั๋วเงินจํานวนรวม 6,732 ลานบาทนี้ สวนหนึ่งจํานวน
4,398 ลานบาท เปนสวนที่มีขอโตแยงกับบสท. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8.2 ซึ่งธนาคารฯ
และบสท.สามารถเจรจาตกลงเรื่องเงื่อนไขการจายชําระและเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ทั้งสองฝายไดลงนามรวมกันใน
บันทึกขอตกลงการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินโดยมีหลักการและแนวทางการบริหารจัดการตั๋วสัญญาใชเงินที่จะครบกําหนด
ดังนี้
1. ตั๋วสัญญาใชเงินที่ไมมีขอโตแยง เมื่อครบกําหนด บสท. จะชําระหนี้ตั๋วเงินตนและดอกเบี้ย
2. ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีขอโตแยง
2.1 กรณีที่เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่มีขอโตแยงแตยังไมมีการฟองรองดําเนินคดี เมื่อตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนด
(ก) มูลคาตั๋วสัญญาใชเงินสวนที่ไมมีขอโตแยง บสท.จะชําระมูลคาที่ไมมีขอโตแยงและดอกเบี้ยจายใหกับ
ธนาคารฯ
(ข) มูลคาตั๋วสัญญาใชเงินสวนที่มีขอโตแยง บสท. จะฝากเงินในนาม บสท. ไวกับธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ตั๋ว
ครบกําหนด จํานวนเงินที่ฝากจะเทากับตั๋วเงินตนรวมดอกเบี้ยจาย โดยไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปตามประกาศของ
ธนาคารฯ ทั้งนี้ เมื่อไดมีขอยุติ หากบสท.ตองชําระราคารับโอนในสวนที่มีขอโตแยง บสท. จะถอนเงินฝากดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยเงินฝาก และชําระใหกับธนาคารฯ
2.2 กรณีที่เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่มีขอโตแยงและมีการฟองรองดําเนินคดีแลว เมื่อตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนด
บสท. จะนําเงินไปฝากในนาม บสท. กับธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ครบกําหนด โดยไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปตาม
ประกาศของธนาคารฯและแบงเปน 2 บัญชี คือ
(ก) บัญชีที่ 1 สวนที่ไมมีขอโตแยง เมื่อ บสท. และธนาคารฯแถลงรวมกันตอศาลแลว บสท. จะถอนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดชําระหนี้ตั๋วใหกับธนาคารฯ
(ข) บัญชีที่ 2 สวนที่มีขอโตแยง บสท. จะคงเงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีที่ 2 จนกวาจะมีขอยุติหรือคําพิพากษา
ถึงที่สุด โดยหากมีขอยุติหรือผลคําพิพากษาถึงที่สุดปรากฏวา บสท. ตองชําระราคารับโอนในสวนที่มีขอโตแยงใหกับ
ธนาคารฯ บสท. จะถอนเงินฝากดังกลาว พรอมดอกเบี้ยเงินฝาก และชําระใหกับธนาคารฯหากเงินจํานวนดังกลาวไมพอชําระ
หนี้ตามขอยุติหรือตามคําพิพากษาของศาล บสท.จะตองชําระหนี้ใหแกธนาคารฯจนครบถวนเต็มจํานวนตามขอยุติหรือตาม
คําพิพากษาของศาล
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ทั้งนี้ ธนาคารฯจะไมเรียกเบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยผิดนัด หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก บสท. และกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่ บสท. ไมสามารถไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินไดตรงตามกําหนดเวลา
ไถถอน เนื่องจากขอโตแยงเรือ่ งการปรับลดราคารับโอนยังไมไดขอยุติ หรือศาลยังมิไดมคี ําพิพากษาถึงที่สุด
11.3.2

ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ขาดทุนจากการ
ดอยคารับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายจะรับรูในสวนของกําไร
ขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อมีการจําหนาย
ราคาทุนของทรัพยสินรอการขายกรณีที่ไดมาจากการรับโอนชําระหนี้จากลูกหนี้ สําหรับทรัพยสินรอการขายที่
ลูกหนี้โอนใหเพื่อชําระหนี้กอนป 2545 ราคาทุนถือตามราคาที่ประเมินขึ้น หรือราคาตามบัญชีของลูกหนี้แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา สําหรับทรัพยสินรอการขายที่ลูกหนี้โอนใหเพื่อชําระหนี้ตั้งแตป 2545 ราคาทุนถือตามมูลคายุติธรรมและหักดวยประมาณการ
คาใชจายทางตรงในการขาย แตไมเกินกวามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยัง
ไมไดบันทึกบัญชี ราคาทุนของทรัพยสินรอการขายกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทยอยเขาซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ไดแกราคาที่ธนาคารฯและบริษัทยอยเขาซื้อ บวกคาใชจายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักดวยประมาณการคาใชจายทางตรงใน
การขาย
ธนาคารฯและบริษัทยอยพิจารณามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากคุณภาพของทรัพยสิน (ซึ่งพิจารณาจากปจจัยตาง
ๆ เชน ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใชประโยชนของทรัพยสิน โดยธนาคารฯและบริษัทยอยจัดกลุมเปนเกรด)
ระยะเวลาการถือครอง และความตองการของตลาด ทั้งนี้ในกรณีของรายการทรัพยสินที่มีมูลคาสูง ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทํา
การประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหักประมาณคาใชจายในการขายเปนรายแปลง สวนที่เหลือจะพิจารณาเปนรายกลุมตาม
คุณภาพของทรัพยสิน และระยะเวลาการถือครอง โดยทรัพยสินในแตละกลุมจะถูกกําหนดอัตราสวนลดจากราคาประเมินของ
ทรัพยสินตามคุณภาพของทรัพยสิน และระยะเวลาการถือครอง ซึ่งการกําหนดอัตราสวนลดจะพิจารณาจากขอมูลการขายทรัพยสิน
รอการขายในอดีต และความตองการของตลาด
ทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯ ประกอบดวย ทรัพยที่ซื้อจากการขายทอดตลาด ทรัพยที่ไดรับจากการตี
โอนชําระหนี้ และทรัพยที่ยกเลิกการใชงาน สินทรัพยเหลานี้สามารถสรางรายไดใหกับธนาคารฯไดนอย หรือไมสามารถ
สรางรายได เลย และธนาคารฯยั งตอ งกันเงิน สํารองเผื่อ การดอ ยคาในสว นนี้ด วย โดยธนาคารฯได บันทึ กการดอ ยค า
ทรัพยสินรอการขายตามแผนของธนาคารฯในการเรงจําหนายทรัพยสินรอการขาย ทั้งนี้ ธนาคารไดจําหนายทรัพยสินรอ
การขายในระหวางป 2555 และป 2554 และไดทําการตั้งสํารองสําหรับการดอยคาทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น
ตามที่ไดแสดงตามตารางดังตอไปนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ลานบาท)
5,109
(2,173)
2,936
(786)
2,150

งบการเงินรวม
ยอด ณ ตนงวด.................................................................................
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ...............................................................
ยอด ณ ปลายงวด .............................................................................
คาเผื่อการดอยคา .............................................................................
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ ..........................................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(ลานบาท)
8,292
(3,183)
5,109
(1,469)
3,640

ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยส ินรอการขาย
ลานบาท
7,000

สัดสวนทรัพยส ินรอการขายตอสินทรัพยรวม

6,436

4.0%
3.5%

6,000

3.0%

5,000

2.5%

3,640

4,000

2.0%
3,000

2,151

1.1%

2,000

0.5%

1,000

1.5%
1.0%

0.3%

0.5%
0.0%

0

ป 2553

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินรวม

11.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารฯไดจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยสําหรับตราสารหนี้และตราสารทุนแบงเปน 1.เงินลงทุน
ชั่วคราว ประเภทเพื่อคา เผื่อขาย และถือจนครบกําหนด (ถือนอยกวา 1 ป) 2.เงินลงทุนระยะยาว ประเภทเผื่อขาย และถือจน
ครบกําหนด รวมทั้งเงินลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดวัตถุประสงคของการลงทุน
และแบงสายงานรับผิดชอบในการลงทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน โดยตราสารหนี้ประเภทเงินลงทุน
เพื่อคา (Trading Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานธุรกิจตลาดเงิน ขณะที่ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร (Banking
Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานบริหารเงิน สวนการลงทุนในตราสารทุนอยูภายใตการดูแลของสายงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล (Managing Unit) โดยแบงพอรตดูแลตามประเภทธุรกิจ กล
ยุทธและวัตถุประสงคการถือครองของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (conflicts of interest) และ
การใชขอมูลภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมี เงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพยจํานวน 107,990
ลานบาท และ 113,035 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้ประกอบดวยเงินลงทุนเผื่อขายและ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางดังตอไปนี้แสดงพอรตการลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
เงินลงทุนเพื่อคา - มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาดตางประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

10,930
10,930

5,231
5,231

46,073
12
46,085

59,451
205
59,656

49,964
49,964

46,855
46,855

1,902

2,136

34
1,936
(925)
1,011
107,990

33
2,169
(876)
1,293
113,035

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือไมไดอาวัล
โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งธนาคารฯและบริษัทยอยไดรับจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(“บสท.”) เพื่อการชําระราคาโอนลูกหนี้ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8 และไดจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกําหนด จํานวน 614 ลานบาท และ 5,467 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 597 ลานบาท และ 5,065 ลาน
บาท ตามลําดับ) โดยมีวันครบกําหนดชําระคืนในป 2556 - 2558 และมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ 5 แหง กําหนดชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใชวางเปนประกันตอ
ศาล โดยมีมูลคาที่ตราไวจํานวน 28 ลานบาท และ 34 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารฯมีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใชเปนหลักประกันการ
ทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืนโดยมีมูลคาที่ตราไวจํานวน 28,938 ลานบาท และ 27,056 ลานบาท ตามลําดับ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

ธนาคารฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวามูลคายุติธรรมของเงิน
มีขอบงชี้ของการดอยคาหรือไมนั้นจําเปนตอง
ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือ
ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร นอกจากนั้นแลว ธนาคารฯและบริษัทยอยอาจพิจารณากลับรายการคาเผื่อการดอยคาเมื่อฝาย
บริหารเห็นวาขอบงชี้ที่เปนเหตุใหการตั้งดอยคาในงวดกอน ๆ หมดไป หรือมีขอบงชี้อื่น ๆ รวมถึงมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในปจจุบันที่เปนเหตุใหเชื่อวาเงินลงทุนที่เคยตั้งคาเผื่อการดอยคาไมดอยคาอีกตอไป ทั้งนี้ ขอบงชี้ตาง ๆ รวมถึงมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในปจจุบันเกี่ยวของกับการคาดการณผลประกอบการในอนาคตและขอสมมติฐานตาง ๆ ที่ใชในการ
คิดคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนการ
บันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาอาจมีในอนาคต
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 96,163 ลานบาท โดยลดลง
จํานวน 41,979 ลานบาท หรือรอยละ 30.4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเปนผลมาจากการบริหารสภาพคลองของ
สินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร


11.4

สภาพคลองและแหลงเงินทุน
 การบริหารสภาพคลอง
จุดประสงคของการบริหารสภาพคลอง คือ การจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางการเงินของธนาคารทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชนจากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสม
ตามที่เกิดขึ้นได โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชําระหนี้ที่ลงทุนเมื่อครบกําหนดไถถอน การขยาย
สินเชื่อ ความตองการแหลงเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสํารองตามที่กฎหมาย
กําหนด เปนตน
ธนาคารมีแหลงสภาพคลองเพียงพอและสามารถบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินในประเทศ และตางประเทศ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้อคืน
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคลองของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว
2555
สินทรัพยสภาพคลอง ....................................................................
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (รอยละ)........................................................
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (รอยละ) .....................
สินทรัพยสภาพคลอง/ สินทรัพย (รอยละ) ....................................
สินทรัพยสภาพคลอง/ เงินฝาก (รอยละ) .......................................

137,933
90.8
85.4
19.4
27.8
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สภาพคลอง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวน 137,933 ลานบาท ซึ่งลดลงจากจํานวน
178,664 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554โดยสวนใหญเปนการลดลงในรายการหลักทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 16,692 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลดลง 33,823 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีเงินสดไดมาจํานวน 17,131 ลาน
บาท โดยสวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินใหสินเชื่อ และการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะ
สั้น
เงินรับฝากของธนาคาร เพิ่มขึ้น รอยละ 9.7 จากจํานวน 452,445 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาอยูที่
จํานวน 496,414 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สําหรับเงินกูยืมของธนาคารลดลง รอยละ 57.7 จากจํานวน 102,266
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาอยูที่จํานวน 43,248 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555โดยเปนการลดลงในเงินกูยืม
ระยะสั้น 67,106 ลานบาท และเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะยาว 8,088 ลานบาท


11.5

รายจายการลงทุน (Capital Expenditures)
เนื่องจากธนาคารมีเปาหมายในการเปนธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก มีผลิตภัณฑและการบริการที่เปน
เลิศเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย ในป 2555 ทางธนาคารไดลงทุนและบริหารจัดการตนทุนของ
ธนาคารโดยใหความสําคัญใน 3 ประเภทดังนี้
1. การลงทุนปรับปรุงมาตรฐานของระบบการทํางานพื้นฐาน – เชน การยายที่ทําการของสาขาสีลมมายัง
สํานักงานใหญซึ่งตองมีการจัดสรรพื้นที่การทํางานใหม การเปลี่ยนอุปกรณที่มีอายุการใชงานนาน การซอมบํารุงระบบ
สาธารณูปโภคตางๆของธนาคารเพื่อใหใชงานไดดีอยูเสมอ รวมถึงการจัดหา Software ใหม
2. การลงทุนเพื่อสรางคุณคาที่นําเสนอตอลูกคา (Customer value proposition) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ
Transformation ของธนาคารในระยะที่ 3 ในการเพิ่มสวนแบงการใชจายเงินของลูกคากลุมเปาหมายทุกกลุม ซึ่งการลงทุน
ในป 2555 สําหรับลูกคาธุรกิจ และลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คือการจัดซื้อระบบ FinCom และสําหรับ
ลูกคารายยอยคือการสรางระบบธนาคารอิเล็กโทรนิก (E-Banking) และธนาคารบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Banking)
3. การลงทุนในชองทางการใหบริการที่สะดวกและเขาถึงไดงาย - ธนาคารมีการเพิ่มจํานวนสาขา ยายที่ตั้งและ
ปรับปรุงภาพลักษณของสาขาโดยเริ่มตนในป 2552 และเปนโครงการตอเนื่องมาในป 2555 ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวรวมไป
ถึงการเพิ่มตู ATM/ADM และการปรับปรุงชองทางดาน Call Center และ Internet เพื่อใหครอบคลุมการใหบริการของ
ลูกคาที่แตกตางกันในแตละกลุมดวย
11.6

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ดํารงเงินกองทุนขั้น
ต่ํ า ทั้ ง สิ้ น เป น อั ต ราส ว นต อ สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งทั้ ง สิ้ น ไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 8.50 โดยมี เ งื่ อ นไขว า เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต อ งเป น
อัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเทากับ 81,302 ลานบาท
แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับ 49,754 ลานบาท เงินกองทุนชั้นที่ 2 เทากับ 31,550 ลานบาท ธนาคารดํารงอัตราสวน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑ Basel II เทากับรอยละ 18.2 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับรอยละ 11.1 ซึ่งสูงกวา
เกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

เงินกองทุนรวม
ความเพีย งพอของเงินกองทุ นรวม
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

16.59%

ความเพียงพอของเงินกองทุ นชั้นที่ 1
เกณฑขั้นต่ําของเงิน กองทุ นชั้นที่ 1 ของธนาคารแหงประเทศไทย

เกณฑขั้นต่ําของเงิน กองทุ นรวมของธนาคารแหงประเทศไทย
18.16%
16.08%

12.00%
10.00%

11.33%

11.08%

11.11%

4.25%

4.25%

4.25%

ป 2553

ป 2554

ป 2555

8.00%

8.50%

8.50%

8.50%

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

ป 2553

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ป 2554

ป 2555

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะธนาคาร

11.7

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
 ผูสอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 11,008,000 บาท
 สํานั กงานสอบบั ญ ชี ที่ ผูส อบบั ญ ชี สัง กั ด บุ ค คลหรือ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บผู สอบบั ญชี แ ละสํ า นั ก งาน
สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 310,000 บาท
 คาบริการอื่น (Non-audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบพิเศษ รายงานสรุปกําไร
ขั้ น ต น จากการดํ า เนิ น กิ จ การแลกเปลี่ ย นตราสารและเงิ น ตราต า งประเทศ ตรวจสอบการให บ ริ ก ารโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส การสอบทานสวนที่ตีราคาเพิ่มของที่ดินและอาคารเพื่อนับเปนเงินกองทุนป 2555 การสอบทานประมาณ
การหนี้สินโดยผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย และการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสากลเพิ่มเติมของสาขา
ตางประเทศ ใหแก
 ผูสอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 500,000 บาท และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 2,750,000 บาท
 สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชี ดังกลาว จะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา
มีจํานวนเงิน 150,000 บาท
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12.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือธนาคารทหารไทย
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ทริส เรทติ้ง
สกุลเงินบาท
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิไมมีหลักประกัน
แนวโนม
เอสแอนดพี
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
Individual rating

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

A+
A
Stable

A+
A
Stable

BB+
B

BB+
B
D+

bb

แนวโนม

Positive

Positive

มูดดี้ส
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว - เงินฝาก
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโนมทางเงินฝากและตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

Baa3
Prime-3
Stable
DStable

BBBF3
BB+

BBBF3
BB+

ฟทช เรทติ้งส
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ
ฟทช เรทติ้งส (ตอ)
ความแข็งแกรงทางการเงิน
Viability Rating
เครดิตสนับสนุนขั้นต่ํา
เครดิตสันบสนุน
แนวโนม

C/D
bbbBB+
3
Stable
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BB+
3
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ
แนวโนม
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31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

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

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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2: การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริ ษั ท ได จั ด ให มี ร ะบบการเป ด เผยข อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให แ น ใ จว า บริ ษั ท ได เ ป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เ ป น
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัท
ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 มกราคม 2556 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่ อ เป น หลั ก ฐานว า เอกสารทั้ ง หมดเป น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ รองความ
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายเอกพล ณ สงขลา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ นายเอกพล ณ สงขลา กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
กรรมการ /
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ลายมือชื่อ
.................................................

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายเอกพล ณ สงขลา

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท
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ลายมือชื่อ
.................................................
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1 หนา 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นางเสาวนีย กมลบุตร
- ประธานกรรมการธนาคาร

ณ ธันวาคม 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
พ.ย.55

- ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)

ต.ค.55

- ปจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท สิงหคอรปเรชั่น จํากัด
- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

เม.ย.52

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

พ.ค.53

- Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร)

ต.ค.52

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.39)

พ.ย.51

- ก.ย.55 - กรรมการบริหาร สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)

ต.ค.51

- ก.ย.52 - ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2547

- ต.ค.51 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

2550

- ก.ย. 51 - ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- เม.ย.51 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด

- The Management Development Program, Wharton School
- Director Certification Program, Role of the Compensation
Committee, Role of the Chairman Program และ Financial
Institutions Governance Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2550
2547

- เม.ย.51 - กรรมการ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด
- มี.ค.50 - รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ต.ค.53

- ปจจุบัน - ผูบัญชาการทหารบก

- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

2552

- ก.ย. 53 - รองผูบัญชาการทหารบก

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

2551

-

2550
2549

- เม.ย. 53 - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
- 2551 - กรรมการอิสระ การไฟฟานครหลวง

2549

-

2551

2549

-

2550

2548
2 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
- กรรมการธนาคาร

- ก.ย.55 - กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค
- ก.ย.55 - รองปลัดกระทรวงการคลัง

58 - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

-

-

- Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 2

2552

- เสนาธิการทหารบก

- แมทัพภาคที่ 1 กองทัพบก
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
3 นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ
(ป)

ณ ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา

62 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia
University, New York, USA
- Military Service, Belgian Army
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aéronautique
et de l'Espace, Toulouse, France
- Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre
de Bruxelles, Brussels, Belgium
- Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd.
(India)

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
2,866,900

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ธ.ค.54
พ.ค.54
2552
ก.ค.54
มี.ค.54
2549
2549
2544
2551
2548

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
พ.ย.55
พ.ย.55
พ.ค.55
ก.ย.54
ม.ค.53
2552
2551

- Board member, Eurofin Asia (Singapore)
- International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
Board Chairman, Prochem (Singapore)
- Board member, Quant Capital (Mumbai, India)
- Independent Director, METROCOM Bank in Kazakhstan
- Director, ING Mauritius
- Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- 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)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
4 ดร. วิจิตร สุพินิจ
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

ณ ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา

71 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- MA (Economics), Yale University, USA
- BA (Economics) (Honors), The University of Manchester,
UK
- Southend College of Technology, UK
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Director Accreditation Program, Audit Committee Program
และ Role of Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2550
2549
2548
2541
2536
2533
2549
2551
2549
2548
2547
2546
2546
2546
2546
2546
2546

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ม.ค.56
มิ.ย.54
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550

-

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
กรรมการ มูลนิธิกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
กรรมการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
กรรมการ มูลนิธิวัดแกวพิจิตร ปราจีนบุรี
กรรมการ มูลนิธิปวย อึ้งภากรณ
ประธานกรรมการ บริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เซทเทรด ดอทคอม จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมิลี่โนฮาว จํากัด
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
5 นายราเชนทร พจนสุนทร
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
(แตงตั้ง 8 ต.ค.55)

6 นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(แตงตั้ง 23 ก.พ.55)

ณ ธันวาคม 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการคา

2552
2550

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.20)

MA (Economics), Northwestern University, USA
B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
นักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาล
- การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- Director Certification Program, Financial Statement for
Directors และ Role of Chairman Program สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2555
2554
2552
2552
2553

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

53 -

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป

105

-

2549
2554
2554
2554
2551
2551
2552
2552
2553
2551
2552
2552
2552

เอกสารแนบ 1 หนา 5

- ปจจุบัน - ประธานอนุกรรมการดานงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ (องคกรมหาชน)
- ปจจุบัน - ที่ปรึกษา สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
- ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
- ปจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
- 2555 - ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ (องคกรมหาชน)
- ก.ย.55 - รองปลัดกระทรวงพาณิชย
- ก.ย.55 - กรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2552 - อธิบดี กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
- ปจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - กรรมการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน)
- เม.ย.55 - กรรมการ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- 2554 - อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- 2554 - ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
- 2553 - อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2553 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
- 2553 - ผูอํานวยการ สํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

ณ ธันวาคม 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**

6 นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
(ตอ)

7 นางซุย-อิม อึง
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ

8 นายวอน นิเจล ริกเตอร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร

61 - M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business
School, London, UK
- Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of
Singapore
- Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
57 - BA (Honors) First Class (Business Studies), London
Southbank, UK
- Corporate Finance Diploma, London Business School, UK
- General Management Program Cedep and Management in
International Banking Cedep, Insead, Fountainbleu, France
- Directors Colloquium on Corporate Governance,
International Financial Reporting Standards (IFRS) and
its implications on Indian Banking Sector and Director’s
Liabilities and Competition Law from ING Vysya Bank India
- Legal Developments in Corporate Governance, Accounting

-

-

-

-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2549

-

2551
2550
2549
2548
2546

-

ส.ค.55
ส.ค.55
มี.ค.55

- ปจจุบัน - CEO & Executive Director, ING Bank (Austalia) Limited
- ปจจุบัน - CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
- ปจจุบัน - Member of Retail Banking International Management Team and Member
of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
- ปจจุบัน - Non Executive Director and Member of Strategy Committee,
KF Financial Group
- ปจจุบัน - Member of Risk Committee, ING Bank (Australia) Limited
- ปจจุบัน - Non Executive Director, Member of Corporate Governance Committee,
Member of Audit Committee, Member of Board Credit Committee,
Chairman of Risk Management and Review Committee, ING Vysya Bank
Ltd. (India)
- ปจจุบัน - Member of Management Council, ING Group N.V.
- ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia
- เม.ย.52 - Managing Director & CEO, ING Vysya Bank Ltd. (India)

มี.ค.54
ก.พ.53
มิ.ย.52

and Finance Developments, Developments in Directors and
2543
ม.ค.53
ก.พ.49

Officers Insurance and Regulator Update – APRA from ING Direct
Australia

เอกสารแนบ 1 หนา 6

2552

- กรรมการ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมวายุภักษ
2551 - กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
2551 - กรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน - Sole Director, Chianti Investors Ltd.
2550 - Global Head of Credit Risk Management, ING Direct
2550 - Head of Issuer Risk Management, ING Group N.V.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
9 นายอมร อัศวานันท
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสินเชื่อ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

10 พลเอก กมล แสนอิสระ
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
(แตงตั้ง 11 เม.ย. 2555)

อายุ
(ป)

ณ ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา

64 - MBA, Bowling Green State University, Ohio, USA
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Stanford-NUS Executive Program, Stanford University
รวมกับ National University of Singapore
- Changing Organizational Behavior Program, Wharton
School, University of Pennsylvania, USA
- Director Accreditation Program และ CEO Performance
Evaluation สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
63 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Executive MPA)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและพาณิชย (TEPCOT)
สถาบันวิทยาการการคา
- Infantry Officer Advance Course and Instructor Course,
FT.BENNING, GA, USA
- การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพระปกเกลา
- Director Certification Program, Role of Compensation
Committee และ Financial Institutions Governance Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

มิ.ย.52

-

มี.ค.49
2548
2546
2546
2546
2531
พ.ย.55

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป

2554
2553
2552
2551
2551
2550
2550
2546
2540
พ.ค.55
2553
2552
2551
2551
2550
2548
2539

เอกสารแนบ 1 หนา 7

- ปจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการรางแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(2552 - 2556) กระทรวงการคลัง
- ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด
- ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
- ปจจุบัน - ประธานที่ปรึกษาสมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทย
- ปจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กองทัพไทย
- ปจจุบัน - นายทหารพิเศษประจํากรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค
- ปจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- ปจจุบัน - ที่ปรึกษาคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- ปจจุบัน - นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค
- ปจจุบัน - ราชองครักษพิเศษ กรมราชองครักษ
- ปจจุบัน - นายทหารพิเศษประจํากรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค
- ปจจุบัน - นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
- พ.ย.55 - กรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
- 2554 - ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ กรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
- 2554 - รองประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
- 2552 - ตุลาการทหารสูงสุด ศาลทหารกรุงเทพฯ
- 2552 - ประธานคณะที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย
- 2551 - ผูบัญชาการ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
- 2550 - ผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- 2550 - ตุลาการศาลทหารกลาง ศาลทหารกรุงเทพฯ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
11 นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ

12 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสินเชื่อ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
(ป)

ณ ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา

68 - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol,
UK
- Postgraduate Practical Certificate in Law, University of
Singapore
- Director Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

56 - MBA (Finance and International Business), New York
University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
-

6,572,700

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
พ.ย.55
มิ.ย.52
มิ.ย.52
มิ.ย.52
มิ.ย.52
2548

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

-

2535
ก.ค. 51
2525
2542

- ปจจุบัน
- ปจจุบัน
- ปจจุบัน
- 2550

-

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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กรรมการ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริษัท คิงฟชเชอรโฮลดิ้งส จํากัด
กรรมการ บริษัท เซาทอีสตเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนดแคนนิ่ง จํากัด
กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จํากัด
กรรมการ บริษัท เคเอฟฟูดส จํากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จํากัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอรไพรส จํากัด
รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคารและ
กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

56 - MBA (Finance and International Business),

จํานวนการถือ
ความสัมพันธ
ครองหุนใน
ทางครอบครัว
บริษัท (หุน)* ระหวางผูบริหาร**
6,572,700
-

New York University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ก.ค.51 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2525 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอรไพรส จํากัด
2542 - 2550 - รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

(แตงตั้ง 14 กรกฎาคม 2551)
หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หนา 9

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
2 นายพีระ ชินวรรณบุตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารตรวจสอบ

3 ดร.เอกพล ณ สงขลา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารกลยุทธองคกร และ
บรรษัทภิบาล

4 นายภารไดย ธีระธาดา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การฝกอบรม
- Lean Six Sigma (LSS) executive training session
- Implementing the new audit methodology
- RAAP training session
- CAS Standard & Practices for TMB Audit
- New Audit Process & New Audit Template
- Operational Risk Management
42 - ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology
ฝกอบรม
- การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
- การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
- Operational Risk Management

40 - ปริญญาตรี Arts
The University of North Carolina at Chapel Hill
North Carolina, USA.

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
201,267

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2554 - ปจจุบัน* - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารตรวจสอบ ธนาคารทหาร
ไทย
2547 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย
2543 - 2547 - ผูอํานวยการฝายอาวุโส หัวหนากลุมตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
* เกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2556

484,001

-

577,500

-

เอกสารแนบ 1 หนา 10

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารกลยุทธองคกร และ
บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารกลยุทธองคกร และ
ทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย
2549 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานกลยุทธองคกร
ธนาคารทหารไทย
2549 - 2549 - ผูอํานวยการอาวุโส สํานักบริหารการควบรวม ธนาคารทหารไทย
2540 - 2549 - Manager / Principal The Boston Consulting Group
2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร ธนาคารทหารไทย
2549 - 2552 - Senior Vice President , GE Money Thailand
2544 - 2549 - Corporate Affairs Director , TA Orange/True
2542 - 2544 - Director , Aziam Burson-Marsteller
2541 - 2542 - Managing Director , Bangkok One

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
5 นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
425,000

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริการสวนกลาง
ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริการสวนกลาง
ธนาคารทหารไทย
2544 - 2552 - Vice President , CitiBank N.A.
2542 - 2544 - CFO , Fasco Motors Co., Ltd
2537 - 2542 - Business Planning Manager , The Shell Companies of Thailand
2534 - 2537 - Finance Manager , Siam Occidental Co., Ltd

6 นาย เบอรนารด มารี-ชาน มอรีส พอล คุก
- ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

53 - Master in Legal Affairs, Katholieke

-

-

Universiteit Leuven, Belgium

- รองกรรมการผูจัดการใหญ

59 - ปริญญาโท MBA in Financial Management

ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอ, ธนาคารทหารไทย

2551 - 2555 - Global Head Private Banking, ING Bank NV, The Netherlands
2550 - 2551 - Deputy CEO Private Banking, ING Bank NV, The Netherlands
2547 - 2550 - CEO/Country Manager, ING Bank NV, Luxemburg

- Bachelor Degree in Business Management ,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
7 นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล

2555

1,805,000

-

West Coast University, California, USA.

2554 - ปจจุบัน - รองกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจสาขา ธนาคารทหาร
ไทย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจสาขา

2551 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขา ธนาคารทหาร
ไทย
2550 - 2551 - Advisor – Corporate Marketing Group at Bank of Ayudhya Plc.
2541 - 2550 - Value Center General Manager, Standard Chartered Bank (Thai)

8 นายลือชา ศุกรเสพย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

56 - ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล

376,267

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารชองทางการบริการ
ธนาคารทหารไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2551 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารชองทางการ

หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารชองทางการ

บริการ ธนาคารทหารไทย

บริการ

เอกสารแนบ 1 หนา 11

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2549 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจรายยอย
ธนาคารทหารไทย
2548 - 2549 - เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจกรุงเทพ 3 ธนาคารทหารไทย
2547 - 2548 - เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจสาขากรุงเทพ 2 ธนาคารทหารไทย
2544 - 2547 - Senior Vice President, Channels, Consumer Banking DBS Thai Danu Bank

9 นางกาญจนา โรจวทัญู
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารสงเสริมการตลาดลูกคา

47 - ปริญญาโท MBA

641,668

-

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารสงเสริมการตลาดลูกคา
บุคคล ธนาคารทหารไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาดลูกคา

บุคคล

รายยอย ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - Senior Executive Vice President , MFC Asset Management Plc.
2548 - 2550 - Customer Marketing director , Unilever Thai Holdings Co.,Ltd.

10 นางสาว สุวิมล พรศาลนุวัฒน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจสินเชื่อรายยอย

40 - ปริญญาโท Master of Science : Banking and

39,100

-

Finance จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Science : Computer
Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2555 - Present - Executive Vice President, Head of Retail Lending Business
2000 - 2009 - Vice President, Customer Experience, Consumer Banking at
Standard Chartered Bank (Thai)
1993 - 1999 - Private Fund Accounting Manager at Kasikorn Thai Asset Management

- ปริญญาตรี Accounting มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11 นางสาวทามารา แวน เดน แบน

33 - ปริญญาโท

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

Master Of Science at

หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑเงินฝาก,

Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

-

-

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑเงินฝาก,
ผลิตภัณฑธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑเงินฝากและการ

ผลิตภัณฑธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม

ชําระเงิน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน
ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน ขึ้นตรง

เอกสารแนบ 1 หนา 12

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย ธนาคารทหารไทย

12 นายพิชัย จีรังคสรรพสุข

59

บัญชีบัณฑิต,บัญชี,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

2552 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูจัดการภาคธุรกิจสาขา (บริการและลูกคาสัมพันธ)

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สํานักงานภาคธุรกิจสาขา 8 (ภาคใต) สายงานธุรกิจสาขา

ผูจัดการภาคธุรกิจสาขา

ธนาคารทหารไทย

(บริการและลูกคาสัมพันธ)

2550 - 2552 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร

ประจําสํานักงานภาคธุรกิจสาขา 8

ประจํากลุมธุรกิจสาขากรุงเทพฯ 2 กลุมธุรกิจสาขากรุงเทพฯ 2 สายงาน

(ภาคใต) สํานักงานภาคธุรกิจสาขา 8 (ภาคใต)

ธุรกิจสาขากรุงเทพฯ ธนาคารทหารไทย
2549 - 2550 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร
กลุมธุรกิจสาขาภาคใต 1, ธนาคารทหารไทย

13 นางสุภาภรณ อังชัยสุขศิริ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

58

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

-

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ธนาคารทหารไทย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารงานบริการสาขา

14 นางสาวกมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค
- ผูอํานวยการอาวุโส

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารงานบริการสาขา
2549 - 2554 - Head of Learning & Talent Development , SCBT
2547 - 2549 - Head of Operations Department; Consumer Bank , SCBT

42 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

45,934

-

2547 - 2547 - Head of Operatiomal Risk and Compliance; Consumer Bank , SCBT
2554 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจประกัน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารธนบดีธนกิจ-ธุรกิจประกัน ธนบดีธนกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ธนาคารทหารไทย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจประกัน

2551 - 2553 - VP, Deposit & Card Products, Wealth Management, Consumer Banking
Krungsri Ayudhaya Bank Plc.
2551 - 2551 - Head of Liabilities & Fee Base Products, SME Banking, Consumer Banking
at Standard Chartered Bank (Thai) Public Co., Ltd.
2548 - 2550 - Senior Manager, Deposit Product, Wealth Management, Consumer Banking
Standard Chartered Bank (Thai) Public Co., Ltd.

เอกสารแนบ 1 หนา 13

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
15 นายปพนธ มังคละธนะกุล
- ประธานเจาหนาที่บริหารเอสเอ็มอี

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

42 - ปริญญาโท Finance

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
583,334

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

Oregon State University, OR, USA

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2554 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาด
เล็ก ธนาคารทหารไทย

และซัพพลายเชน

2551 - 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
2547 - 2551 - First Vice President, ธนาคารกสิกรไทย
16 นายเอศ ศิริวัลลภ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

39 - Bachelor of Science, Mechanical

-

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารผลิตภัณฑและการ
ขายสินเชื่อเครือขายธุรกิจ ธนาคารทหารไทย

Engineering, Tufts University

หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารผลิตภัณฑและ

2546

2554 - Founding Partner and Director, Claris Co., Ltd.

การขายสินเชื่อเครือขายธุรกิจ
17 นาย รังสรรค ฐามนกิจประสาท
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่
บริหารบริหารชองทางและระบบสินเชื่อเครือขาย
ธุรกิจ
18 นายปติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ

53 - Master of Science Computer (Major Information

-

-

สินเชื่อเครือขายธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
2547 - 2555 - Vice President, Citibank รับผิดชอบการปฎิบัติการและระบบธนาคาร
อิเล็คทรอนิคส, Global Implementation

System), De Paul University, Chicago, USA
- Bachelor of Accounting in Banking and Finance,
Chulalongkorn University
42 - ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ ภายใตโครงการ

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารชองทางและระบบ

758,334

-

2554 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ ธนาคารทหารไทย

ความรวมมือระหวาง The University Of Nebraska

2551 - 2554 - ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

2550 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ The University of North
Carolina at Chapel Hill, USA.
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หนา 14

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
19 นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
- รองกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

40 - ปริญญาโท Eli Broad Graduate School of

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
991,668

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

Management, Michigan State University, USA.

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2554 - ปจจุบัน - รองกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจและลูกคาบรรษัท
ธุรกิจ ธนาคารทหารไทย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจและลูกคา

2551 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ

บรรษัทธุรกิจ

ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย
2548 - 2550 - Managing Director at Kasikorn Securities Plc.

20 นายปติ กระแสเศียร

44 - ปริญญาโท

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑธุรกิจสินเชื่อ –
ลูกคาบรรษัทธุรกิจ

Xavier University

-

-

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑธุรกิจสินเชื่อ ลูกคาบรรษัทธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ ธนาคารทหาร
ไทย
2552 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1 , 2
2552 - 2553 - ผูอํานวยการอาวุโส ผูจัดการภาคลูกคาธุรกิจ สํานักงานภาคลูกคาธุรกิจ – ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหาร
ไทย
2551 - 2552 - Senior Vice President Division Head, BBG Management Service Division,
HSBC Plc.

21 นาย อเล็กซานเดอรนนท แลงเฟลด
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,
หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจ 2

37 - Master Degree in Management from University

2552 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่

-

บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจ 2 ธนาคารทหารไทย

of Cambridge
- Bachelor of Business Administration from

2549 - 2552 - Relationship at Citibank N.A.
2547 - 2549 - Associate at SCB Securities

Mahidol University
22 นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

194,434

Texas Christian University, U.S.A.

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจทหาร
ธนาคารทหารไทย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจทหาร

2552 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจทหาร ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ

เอกสารแนบ 1 หนา 15

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ธนาคารทหารไทย
2548 - 2549 - เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจสาขาภาคตะวันออก ธนาคารทหารไทย
2547 - 2548 - เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจลูกคาขนาดกลางภูมิภาค 2 ธนาคารทหารไทย

23 นายภูมิชาย ชูสกุลธนะชัย

42 - Master of Business Administration Program,

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

The University of North Carolina at Chapel Hill

หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจ

, USA

-

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส หัวหนาผูบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1-1 สายงานบริหารความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูอํานวยการอาวุโส หัวหนาผูบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 7 สายงานบริหารความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย
2550 - 2552 - Vice President & Relationship Manager, Corporate Banking Coverage,
,Deutsche Bank AG, Bangkok
ธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย

24 นายศรัณย ภูพัฒน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน

25 นาย พีรพงศ นิธิไกรวุฒิ
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,
หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ 1

44 - ปริญญาโท

483,868

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธนาคารทหารไทย

University of Houston, Texas, U.S.A.

35 - Executive MBA Program from Sasin Graduate
Institute of Business Administration
- Bachelor of Business Administration
(Finance and Banking) , Chulalongkorn University

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน
2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิน

-

เอกสารแนบ 1 หนา 16

-

ธนาคารทหารไทย
2550 - 2553 - Executive Vice President, Head of Institution Sales, Standard Chartered Bank (Thai)
Plc.
2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่
บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - ผูอํานวยการอาวุโสเจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
26 นางสาว เทียนทิพย นาราช
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,
หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

36 - MBA from Michigan University ,USA
- Bachelor Degree in Economics from

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
137,767

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่
บริหารลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ 2 ธนาคารทหารไทย
2544 - 2551 - บริหารความสัมพันธลูกคา ธนาคารกสิกรไทย

Thammasart University

2539 - 2542 - เศรษฐกร ธนาคารแหงประเทศไทย

ขนาดใหญ 2

(2542 -2544 Study MBA)
27 นายวีระชัย อมรรัตน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจการคาตางประเทศ

49 - Master of Business Administration (International

73,100

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจการคาตางประเทศ
และบริการธุรกิจหลักทรัพย ธนาคารทหารไทย

Business), The George Washington University,

2554 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารธุรกิจการคาตางประเทศ

USA

ธุรกิจการคาตางประเทศและบริการธุรกิจหลักทรัพย ธนาคารทหารไทย

และบริการธุรกิจหลักทรัพย

2552 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส หัวหนาผูบริหารธุรกิจการคาตางประเทศ
สายงานธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2545 - 2551 - Department Head of Cash Management ธนาคารกสิกรไทย
28 นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑธุรกรรม

38 - Master of Business Administration

44,434

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ ธนาคารทหารไทย

Finance & Investment from

2554 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารการจัดการผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ

The George Washington University, USA

ผลิตภัณฑํธุรกรรมสินเชื่อ 1 สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1

สินเชื่อ

ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส หัวหนาผูบริหารผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ ผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 1-4 สายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1 ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 4
สายงานบริหารความสัมพันธลูกคา ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
2551 - 2552 - Corporate Client Team Head, Corporate Business Division KasikornBank PCL

เอกสารแนบ 1 หนา 17

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
29 นางวัลลภา โปษยานนท
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

59

Bachelor in Business Administration , The American

295,529

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ลูกคาธุรกิจและลูกคาบรรษัทธุรกิจ ธนาคารทหาร
ไทย

University Washington

เจาหนาที่บริหารพัฒนาธุรกิจลูกคาขนาดใหญ

2551 - 2554

เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาดกลาง

ลูกคาธุรกิจและลูกคาบรรษัทธุรกิจ

2549 - 2551

หัวหนาฝายประจําฝายธุรกิจขนาดใหญ 2

30 นาย จรินทร พินธุโสภณ
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,
หัวหนาเจาหนาที่บริหารวาณิชธนกิจ
และตลาดทุน-ตราสารหนี้

45 - Master of Business Administration, Finance,

-

-

Woodbury University

2555 - ปจจุบัน - -ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่บริหารวาณิชธนกิจ
และตลาดทุน-ตราสารหนี้ ธนาคารทหารไทย

- Bachelor of Business Administration,

2553 - 2555 - Executive Director, Head of Multinational Clients for

Accounting,

Credit Agricole Corporate and Investment
2551 - 2553 - Executive Vice President, Head of Multi-Corporate Banking Segment,

TMB Bank Plc.
2537 - 2551 - Director, Client Relationship Management, Private Client , Standard

Chartered Bank
31 นาย ฐณะวัฒน วีระชยาภรณกุล

52 - ปริญญาตรีรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

150,900

-

-ผูอํานวยการอาวุโส,
หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ - ภูมิภาค
32 นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมัติ

2555 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส,หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ – ภูมิภาค,
ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูอํานวยการอาวุโส ผูจัดการภาคธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
2526 - 2553 - ผูจัดการภาค ธนาคารกสิกรไทย

44 - Master of Business Administration Program, Financial

-ผูอํานวยการอาวุโส,

Management, The National Institute of Development

ลูกหัวหนาเจาหนาที่บริหารคาธุรกิจ - กรุงเทพฯ

Administration (NIDA)

-

-

2555 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส,หัวหนาเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ – กรุงเทพฯ
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร Corporate Banking Relationship
Management
2551 - 2553 - Head of Corporate Banking Department, ACL Bank
2549 - 2551 - Team Head of Corporate Business Division , ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 18

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

33 นายยัน ชเคาท
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

45 - Diploma , Atheneum from The Farel College

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

-

-

Amersfoort, Netherlands.

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

2554 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย
2552 - 2554 - Head of Credit Risk Management, ING Real Estate,
ING Bank NV, The Hague
2550 - 2552 - UK Head of Credit Risk Management, ING Bank NV, London
2547 - 2550 - Head of Credit Risk Management Corporate Clients NL, ING Bank

34 นางสาวอุทุมพร คุณากร

57 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

392,300

-

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

NV, Amsterdam
2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ

หัวหนาเจาหนาที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

และพัฒนาสินทรัพย ธนาคารทหารไทย
2549 - 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2549 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาสินทรัพยธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหาร
ไทย
2541 - 2547 - Managing Director Group Head (Special Asset Monitoring Dept, Asset
Management Dept, General Administration Dept.) DBS Thai Danu Bank
35 นายมารติน อเลน เชอรล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารสินเชื่อผูบริโภคและ

54 - ปริญญาโท German Language and Literature with

361,100

European History, University Of Edinburgh,

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารสินเชื่อผูบริโภคและธุรกิจ
ขนาดยอม ธนาคารทหารไทย

Scotland

2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ Head of Consumer and SME Credit Group

ธุรกิจขนาดยอม

ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2551 - First Senior Vice President & Chief Credit Officer, Head of Risk

เอกสารแนบ 1 หนา 19

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
Management at AIG Consumer Finance Group, Thailand

36 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

52 - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Temple University, U.S.A.

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
2550 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารกฎหมาย

ธนาคารทหารไทย
2547 - 2550 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
2544 - 2547 - Senior Vice President, Legal Dept

37 นางสาวอรนุช ตันติเมธ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยงดาน

49 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

259,267

-

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ธนาคารทหารไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน

ตลาด

ตลาด ธนาคารทหารไทย
2548 - 2551 - Senior Consultant on Market and Liquidity Risk Management , Wealth
Management Services Ltd. Thailand

38 นาย คอรเนเลียส เฮนริคัส มาเรีย เดอ รอจ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,

62 - Certificate from Hogereburger School A,

-

-

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการองคกร

The Netherlands

หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยง

2534 - 2555 - Senior Managing Consultant, ING Group, The Netherlands

ดานปฏิบัติการองคกร
39 ม.ล. อยุทธ ไชยันต
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารกํากับการปฎิบัติงาน

54 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

1,200,000

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ , หัวหนาเจาหนาที่บริหารกํากับการปฎิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย

University of Bridgeport, USA.

2554 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบรรษัทภิบาล

การฝกอบรม

ธนาคารทหารไทย

- Lean Six Sigma (LSS) executive training session

2551 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล

- Company Secretary Program (CSP)
- การบริหารดานความเสี่ยงดานกลยุทธ

ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาลและ

- Operational Risk Management

เอกสารแนบ 1 หนา 20

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
กํากับการปฏิบัติงาน ธนาคารทหารไทย
2547 - 2549 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
2545 - 2547 - Senior Vice President, Compliance, Corporate Services DBS Thai Danu Bank

40 นายแมกซองส ลาวาเล

33 - Master of Economics ,

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

-

-

สินเชื่อเชิงกลยุทธ ธนาคารทหารไทย

University Libre De Bruxelles, Belgium

2546 - 2554 - Senior Manager, Head of Credit Risk Management ,

หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยง

Record Bank NV, Subsidiary of ING Belgium NV

สินเชื่อเชิงกลยุทธ
41 นายเสถียร ตันธนะสฤษดิ์
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสอบกํากับการปฏิบัติงาน
ธุรกิจธนาคาร 1

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยง

53

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร

-

-

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสอบกํากับการปฏิบัติงาน ธุรกิจ
ธนาคาร 1 , ธนาคารทหารไทย
2553 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ประจําสอบทานและสนับสนุนการกํากับการ
ปฏิบัติงาน สอบทานและสนับสนุนการกํากับการปฏิบัติงาน กํากับการปฎิบัติงาน,
ธนาคารทหารไทย
2549 - 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจตลาดเงิน 1,
ธนาคารทหารไทย

42 นายศรชัย ผองสุวรรณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารพัฒนาสินทรัพย

58

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและเอกชน

5,283

-

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, หัวหนาเจาหนาที่บริหารพัฒนาสินทรัพย
ธนาคารทหารไทย
2555 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ , เจาหนาที่บริหารสอบทานความเสี่ยง,

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ธนาคารทหารไทย
2554 - 2555 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 4
ประจําพิจารณสินเชื่อธุรกิจ 4 ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ประจําพิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดกลาง 2
พิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดกลาง 2 ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร
ประจําฝายพิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดกลาง 2 สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 21

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
43 นายสิทธิพงษ นาควัชระ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ
(ป)
60

คุณวุฒิทางการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต,เศรษฐศาสตร,

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
30,000

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2549 - ปจจุบัน* - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารพิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดยอม 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เจาหนาที่บริหารพิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดยอม 2

ประจําพิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดยอม 2 พิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดยอม 2
สินเชื่อผูบริโภคและธุรกิจขนาดยอม
* เกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2556

44 นาย อนุพันธ ตั้งสงา

52 - บัญชีบัณฑิต (การเงิน) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

(ระดับผูอํานวยการอาวุโส, ธนาคารทหารไทย)

2551 - 2553 - ผูอํานวยการอาวุโส, ความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ,

กรรมการผูจัดการ

ธนาคารทหารไทย

บริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด
45 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

2553 - ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด

2548 - 2551 - หัวหนาฝายธุรกิจขนาดใหญ, ธนาคารทหารไทย
49 - Master of Business Administration ,

655,567

-

2552 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ธนาคารทหารไทย
2539 - 2552 - Chief Financial Officer & Dire , Standard Chartered Bank (Thai)

University of Eastern Michigan, U.S.A.

2534 - 2539 - Business Planning & Analysis M , American Express (Thai) Co.,Ltd.
2532 - 2534 - Manager , J. Film Process Co., Ltd
46 นางสาวแวววลัย วัฒนา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารควบคุมทางการเงิน

47 - ปริญญาโท

63,067

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2552 - 2553 - Thailand Financial Controller, Lehman Brothers Capital (Thailamd)
47 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารวางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน

44 - ปริญญาโท Public Administration
University Of Southern California, U.S.A.

425,000

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารวางแผนและวิเคราะหทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย
2553 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานวางแผนและวิเคราะหทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีบริหาร

เอกสารแนบ 1 หนา 22

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ธนาคารทหารไทย
2543 - 2552 - Head of Business Finance-consume ,Standard Chartered Bank (Thai)

48 นาย เดวิด เบนจามิน วอร
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,

43 - Master of Biostatistics, The University of

-

-

ธนาคารทหารไทย

Sydney, Australia

หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารเงิน

49 นายเมธ กนกพิบูล
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี

2553 - 2555 - เจาหนาที่บริหาร Market Risk Management –Banking Book Risks
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2553 - Manager, Credit and Market Risk Analytics, ING Direct Australia
44 - ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต

252,434

-

- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหารการบัญชีทั่วไป

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547 - 2553 - VP of Financial Reporting & Tax Accounting Industry Focus – Banking,
UOB Thai PLC.

58 - ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

-

- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหารบัญชีบริหาร

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารการบัญชีทั่วไป ควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2549 - 2553 - ผูอํานวยการ หัวหนางานควบคุมบัญชีสํานักงานใหญ ฝายการบัญชีทั่วไป สาย

ควบคุมทางการเงิน
51 นางสาวดวงจันทร แซนิ้ม

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี ควบคุมทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย

ควบคุมทางการเงิน
50 นางศุลีพร ประทิพพรกุล

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่บริหารบริหารเงิน,

งานการเงิน ธนาคารทหารไทย
43 - ปริญญาโท

-

บัญชีมหาบัณฑิต

-

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารบัญชีบริหาร วางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2553 - 2553 - ผูอํานวยการอาวุโส ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานวิเคราะหและพัฒนาระบบงานบัญชี

วางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2552 - 2552 - ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - Managing Consultant ,บริษัท อวานาค (ไทยแลนด) จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนา 23

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
52 นายพงศเทพ อุทัยสินธุเจริญ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

47 - Master of Business Administration

- ผูอํานวยการอาวุโส

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
930

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2554 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารบริหารเงินกองทุน บริหารเงิน
ธนาคารทหารไทย

Washington University

เจาหนาที่บริหารบริหารเงินกองทุน

2554 - 2554 - ผูอํานวยการอาวุโส Capital Management Executive สายงานบริหารเงิน

บริหารเงิน

ธนาคารทหารไทย
2551 - 2553 - Cooparative Auditing Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives,
Standard Chartered Bank, Singapore Branch
2550 - 2551 - Senior Vice President, Markets and Institutional Risk Management ,Wholesale
Bank, Standard Chartered Bank (Thai)
2541 - 2550 - Country's Basel ll Coordinator, Standard Chartered Bank (Thai)

53 นายชาญพิชัย ชินสําราญ

49 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต

- ผูอํานวยการ

-

-

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร วางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เจาหนาที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร

2551 - 2553 - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน

สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

2550 - 2551 - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารระบบและขอมูลทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
2546 - 2549 - Vice President, Financial Database Management, UOB

54 นายสุรินทร มัธยธนา

57 - Master of Business Administration Program

- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารศูนยขอมูล

50,781

2011 - Present - First Vice President, Team Head of Regulatory Data Center, Financial

Kasetsart University

Control, TMB Bank Plc.

สายงานกํากับธนาคาร

2010 - 2011 - First Vice President, Head of Reporting and Management
Information, MIS TMB Bank Plc.
2004 - 2010 - First Vice President, Head of Reporting and Management Information
Department , TMB Bank Plc.

55 นางประภาศิริ ขุนเจริญ

59

บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

153,115

- ผูอํานวยการ

-

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการงบการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี สายงานควบคุมทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 24

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

หัวหนางบการเงิน

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2550 - 2553 - ผูอํานวยการงานงบการเงิน ฝายงบการเงิน สายงานการเงิน

งบการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี
56 นายวรวุฒน โตเจริญธนาผล
- ผูอํานวยการ หัวหนาวางแผนธุรกิจและ

43 - ปริญญาโท Finance

29,400

-

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการ หัวหนาวางแผนธุรกิจและวิเคราะหผลการดําเนินงาน วางแผน
ธุรกิจและวิเคราะหผลการดําเนินงาน บัญชีบริหาร วางแผนและ

The University Of Tennessee At Martin

วิเคราะห ผลการดําเนินงาน ,บัญชีบริหาร ,

วิเคราะหทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

วางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

2553 - 2553 - ผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานกลยุทธทางการเงิน วางแผนธุรกิจ
สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
2552 - 2553 - ผูอํานวยการ หัวหนา งานวางแผนทางการเงิน ฝายงบการเงิน สายงานการเงิน
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - รองผูอํานวยการ หัวหนางาน งานวางแผนทางการเงิน ฝายวางแผนและงบ
การเงิน สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย
2549 - 2549 - รองผูอํานวยการ หัวหนางาน งานแผนทางการเงิน ฝายวางแผนทางการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ ธนาคารทหารไทย

57 นางรวมพร นันทวงศ
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร

59 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-

-

2553 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารบริหารงบประมาณ วางแผนและวิเคราะหทาง
การเงินธนาคารทหารไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริหารงบประมาณ

2549 - 2553 - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารงบประมาณ สายงานการเงิน ธนาคาร

วางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

ทหารไทย
2547 - 2549 - ผูอํานวยการ ฝายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
2547 - 2547 - ผูอํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย
2546 - 2547 - รองผูอํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
2545 - 2546 - รองผูอํานวยการ ฝายการบัญชี บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 25

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
58 นาย ธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
-รองผูอํานวยการ, ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
นโยบายบัญชี

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

32 - Master of Accountancy Program

จํานวนการถือ
ครองหุนใน
บริษัท (หุน)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2554 - ปจจุบัน - รองผูอํานวยการ,ผูเชีย่ วชาญอาวุโสนโยบายบัญชี
2546 - 2554 - Manager, Assurance at Ernst & Young Office Limited

Thammasat University
- Bachelor of Accountancy Program
Thammasart University

59 นาง นุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข
-ผูจัดการ, นักวิเคราะหอาวุโสบริหาร

36 - Master of Science , Accounting

-

-

University of Houston – Clear Lake, U.S.A.

เงินกองทุน
60 นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ
61 นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

2554 - ปจจุบัน - -ผูจัดการ, นักวิเคราะหอาวุโสบริหารเงินกองทุน
2552 - 2554 - Senior Investment Analyst, TMB Bank Plc.
2550 - 2552 - Officer, Financial Management, TMB Bank Plc.

47 - Master of Banking and Finance ,

-

-

University of Technology, Sydney, AUS.
54 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต

2552 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ , ธนาคารทหารไทย
2548 - 2552 - Risk Director ' ING DIRECT (UK)

525,000

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2537 - 2548 - Head of Direct Sales and Operations ' ING DIRECT (Australia)
2554
ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ธนาคารทหารไทย

หัวหนาเจาหนาที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

2547 - 2554 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารทหารไทย
2551 - 2552 - ควบคุมดูแลสายงานปฏิบัติการและบริการ ธนาคารทหารไทย
2543 - 2547 - ผูจัดการฝาย ฝายคอมพิวเตอร ธนาคารทหารไทย

62 นางรัตนา ฤกษขุมทรัพย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
หัวหนาเจาหนาที่บริหารปฏิบัติการและบริการ
63 นางสาว อุบลลักษณ ลือวรวิญู
-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,
หัวหนาเจาหนาที่บริหารโซลูชั่นระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

44 - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม

1,801,300

-

2554 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาเจาหนาที่บริหารปฏิบัติการและบริการ
ธนาคารทหารไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2552 - 2554 - Program Director ,Standard Chartered Bank (Thai)
2549 - 2551 - Head of Banking Operations ,Standard Chartered Bank (Thai)
53 - ปริญญาโท พบ.ม. คอมพิวเตอรศาสตร

102,900

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี วท.บ. เคมีวิศวกรรม

-

2555 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,หัวหนาเจาหนาที่บริหารโซลูชั่นระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคารทหารไทย
2549 - 2554 - ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร 1, ธนาคารทหารไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หนา 26

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ยอย

เอกสารแนบ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทยอย และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายนามผูบริหารธนาคาร
นาย ยัน ชเคาท
นาย เบอรนารด คุก
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางทามารา แวน เดน เบน
นายมารติน อเลน เซอรล
นายลือชา ศุกรเสพย
นาย พรอมพงษ พัฒนธีระเดช
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ
นางกาญจนา โรจวทัญู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายสิทธิพงษ นาควัชระ

12

นายอนุพันธ ตั้งสงา

13
14

นางสาววรินทร กาญจนปาลกุล
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต

ตําแหนงของผูบริหาร

บริษัทยอย
1 2
X

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ ธุรกิจสาขา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑเงินฝาก, ผลิตภัณฑธุรกรรมและธุรกิจ
กองทุนรวม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สินเชื่อผูบริโภคและธุรกิจขนาดยอม
W
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริหารชองทางการบริการ
ผูอํานวยการ กลยุทธองคกร และบริหารพัฒนาธนาคาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กฎหมาย
W
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สงเสริมการตลาดลูกคาบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ วางแผนและวิเคราะหทางการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ พิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดยอม 2 สินเชื่อผูบริโภคและ
ธุรกิจขนาดยอม
ผูอํานวยการอาวุโส รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติงานที่
บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
W
ผูอํานวยการ ผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ-ลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ 2-1
W
ผูอํานวยการ บริการลูกคาบรรษัทธุรกิจ ขนาดใหญ 1
W

เอกสารแนบ 2 หนา 1

3

บริษัท
รวม

บริษัทที่
เกี่ยวของ

1*

1

X
W
W
W
W
W
W
L

W
W

เอกสารแนบ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการและผูมอี ํานาจลงนาม
W กรรมการบริษัท และผูมอี ํานาจลงนาม
L ผูชําระบัญชี
รายชื่อบริษัท
บริษัทยอย

บริษัทรวม

บริษัทที่เกี่ยวของ

1. บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
2. บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด
3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด

1. บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด

1. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด

เอกสารแนบ 2 หนา 2

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
1. บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
กรรมการของบริษัท มี 4 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นาย ยัน ชเคาท
2. นายมารติน อเลน เชอรล
3. นายอนุพันธ ตั้งสงา
4. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ
2. บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด
กรรมการบริษทั มี 2 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
2. นางสาววรินทร กาญจนปาลกุล
3.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
กรรมการบริษทั มี 10 คน ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมจินต ศรไพศาล
2. นางศิริจันทร พิพิทวิทยากุล
3. นายจอหน ไมเคิล แฟลนเดอรส
4. นาย เบอรนารด คุก
5. นายลือชา ศุกรเสพย
6. นางทามารา แวน เดน แบน
7. นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
8. นางกาญจนา โรจวทัญู
9. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
10. นายพรอมพงษ พัฒนธีระเดช

เอกสารแนบ 2 หนา 3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยดแนบ
3 รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันรายละเอี
วาคม 2555
5
255

การเปดเผยขอมูล
การดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III
ประจํางวดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนา 1

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

สารบัญ
1. ขอบเขตการบังคับใช

3

2. บทสรุปผูบริหาร

3

3. เงินกองทุน

3

3.1 โครงสรางเงินกองทุน

3

3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน

6

4. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ

8

4.1 ความเสี่ยงดานเครดิต

8

4.2 ความเสี่ยงดานตลาด

39

4.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

41

4.4 ฐานะที่เกีย่ วของกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร

42

4.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

44

4.6 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่ การธนาคาร

46

4.7 ความเสี่ยงดานกลยุทธ

49

4.8 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง

49

หนา 2
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1. ขอบเขตการบังคับใช
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนประจําป 2555 ธนาคารได ทําการเปดเผยขอมูลเชิ ง
ปริมาณในระดับกลุมธนาคาร (Full Consolidation) และระดับธนาคารพาณิชย (Solo Basis) ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
บริษัทในกลุมธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบดวย
ชื่อบริษัท
1. บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
3. บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริหารสินเชื่อและสินทรัพยดอยคุณภาพ
บริหารจัดการกองทุน
สาธารณูปโภค

2. บทสรุปผูบริหาร
ธนาคารมีการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและใหอยูสูง
กวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ สิ้นงวดป 2555 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพย
เสี่ยง สําหรับธนาคาร และกลุมธนาคารอยูที่ รอยละ 18.16 และ รอยละ 18.14 ตามลําดับ สูงกวาเกณฑขั้นต่ําของ
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดที่รอยละ 8.50
ธนาคารใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจและกําหนดกลยุทธ
ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานกลยุทธ และความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อใหธนาคาร
สามารถเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนตอผูถือหุน ดังนั้น ธนาคารจึงไดผนวกการบริหารความ
เสี่ยงเขากับการดําเนินธุรกรรมประจําวันและการวางแผนกลยุทธ เพื่อสรางความเหมาะสมระหวางความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน
3. เงินกองทุน
3.1 โครงสรางเงินกองทุน
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของกลุมธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2555
2555

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 ทุนชําระแลว
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
1.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (สุทธิ)
1.4 เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล
1.5 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.6 เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ
1.7 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร

หนา 3

หนวย: ลานบาท
กลุมธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2555
2555

49,754

49,754

49,890

49,993

41,372
27
400
3,955

41,372
27
400
3,955

41,372
27
400
4,085

41,372
27
400
4,136

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555
หนวย: ลานบาท
กลุมธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2555
2555

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2555
2555

รายการ
1.8 Hybrid Tier 1 สวนที่ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตใหนับเปน
เงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ได
1.9 อื่นๆ
1.10 รายการหัก
1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1
1.10.2 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
อยางละรอยละ 50
1.10.3 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เกินกวาเงินกองทุน
ชั้นที่ 2
2. เงินกองทุนชั้นที 2

4,000

4,000

4,000

4,000

-

-

65
60
60

118
60
60

-

-

-

-

-

-

-

-

31,550

31,485

31,558

31,489

2.1 เงินกองทุนชั้นที่ 2 กอนรายการหัก
2.2 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยางละรอย
ละ 50
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฏหมาย

31,550

31,485

31,558

31,489

-

-

-

-

81,302

81,239

81,448

81,482

3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก
3.2 รายการหัก
เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง

81,304
2
18.16%
11.11%

81,239
18.72%
11.46%

81,448
18.14%
11.11%

81,482
18.72%
11.49%

1. สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
2. สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
3. สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)

395,493
15,896
36,334

391,103
9,795
33,125

395,719
5,896
37,350

391,530
9,795
33,954

รวมสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมด

447,723

434,023

448,965

435,279

สินทรัพยเสี่ยง

หุนกูดอยสิทธิ
1.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 1/2552 จํานวน 5,300 ลานบาท อายุ
10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปแรก รอยละ 5.00 ตอป ปที่ 4-5 รอยละ 5.25 ตอป และปที่ 6-10 รอยละ
6.50 ต อป กํ า หนดชํ า ระดอกเบี้ ย ทุ ก 3 เดื อ นในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ พฤษภาคม สิ ง หาคม และ
พฤศจิกายนของทุกป ทั้งนี้ ธนาคารฯมีสิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิรุนที่ 1/2552 กอนกําหนดไดนับจาก
วันที่หุนกูครบรอบ 5 ปเปนตนไป หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนด

2.

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 1/2553 จํานวน 8,000 ลานบาท
อายุ 10 ป โดยในปที่ 1-5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.70 ตอป และในปที่ 6-10 มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่รอยละ 6 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคมของทุกป ทั้งนี้ ธนาคารฯมีสิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 1/2553 กอนกําหนดไดนับจาก
วันที่หุนกูดอยสิทธิครบรอบ 5 ปเปนตนไป หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนด

หนา 4
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3.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 1/2555 จํานวน 9,400 ลาน
บาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดจายดอกเบี้ยลวงหนาทุกวันที่ 18 พฤษภาคม
ของทุกป ยกเวนดอกเบี้ยงวดแรก ชําระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯมีสิทธิไถถอนหุนกู
ดอยสิทธิครั้งที่ 1/2555 กอนกําหนดไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
3.1 ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือภายหลังจากนั้น
3.2 ธนาคารฯแสดงไดวาดอกเบี้ยจายของหุนกูนี้ไมสามารถนํามาหักภาษีได
3.3 ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนดเพิ่มเติมใหธนาคารฯไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดได

4.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 2/2555 จํานวน 950 ลานบาท
อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดจายดอกเบี้ยลวงหนาทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุก
ป ยกเวนดอกเบี้ยงวดแรก ชําระในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯมีสิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
ครั้งที่ 2/2555 กอนกําหนดไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
4.1 ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือภายหลังจากนั้น
4.2 ธนาคารฯแสดงไดวาดอกเบี้ยจายของหุนกูนี้ไมสามารถนํามาหักภาษีได
4.3 ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนดเพิ่มเติมใหธนาคารฯไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดได

ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนและไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร
เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯได อ อกตราสารหนี้ ดอ ยสิท ธิ ที่ มีลั ก ษณะคลา ยทุน ที่ ไ มส ะสม
ดอกเบี้ยจายและไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จํานวน 4,000
ลานบาท ตราสารดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลาชําระคืน แตธนาคารฯมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารฯยังคงดําเนินกิจการในขณะนั้น การไถถอนคืน
กอนกําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ทุกงวดชําระดอกเบี้ยนับจากวันที่มีอายุครบ 5 ป เปนตนไป
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ทําใหธนาคารฯตองรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น
หรือธนาคารฯไมสามารถนําดอกเบี้ยมาใชหักภาษีได
3. กรณีที่ธนาคารฯไมสามารถนับตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ไดอีกตอไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปแรกคงที่รอยละ 7 ตอป ปที่ 11 เปนตนไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนประเภทลูกคาทั่วไปของธนาคารฯบวกรอยละ 7 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกป
ทั้งนี้ หากธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีลาสุดกอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ย หรือการชําระดอกเบี้ย
ตามตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนในวันกําหนดชําระดอกเบี้ยใดจะทําใหธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบ
บัญชีลาสุดกอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยนั้น ธนาคารฯไมมีภาระในการชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดดังกลาว และไม
ผูกพันที่จะตองสะสมยอดไปจายในงวดถัด ๆ ไปเวนแตจะไดรับอนุญาตใหชําระดอกเบี้ยจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันสิ้นงวด เดือนธันวาคม 2555 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงที่ระดับ รอย
ละ 18 สําหรับทั้งธนาคาร และกลุมธนาคาร ในขณะที่ อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่ระดับ
รอยละ 11.11 สําหรับทั้งธนาคาร และกลุมธนาคาร ทั้งนี้ อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นดังกลาวอยูสูงกวาเกณฑขั้น
ต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่ระดับ รอยละ 8.50 การลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอ
สินทรัพยเสี่ยงสําหรับธนาคาร เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายน 2555 อยูที่ระดับรอยละ 18.72 เปนผล
จากการเพิ่มขึ้นของฐานะความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ซึ่งเปนผลจากการขยายสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น
ปจจุบันธนาคารไดมีการจัดทํากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal
Capital Adequacy Assessment Process) โดยรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุน และการจัดการ
บริหารเงินกองทุนที่เกี่ยวของ ตอผูบริหารและคณะกรรมการของธนาคาร
ตารางที่ 2 วิธีที่ใชในการคํานวณเงินกองทุน
วิธีที่ใชในการคํานวณในแตละความเสี่ยง

วิธี

ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารง
สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมดที่คํานวณโดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2555
2555
32,199
31,511

หนวย: ลานบาท
กลุมธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2555
2555
32,124
31,451

205

184

205

184

1,848

2,849

1,867

2,880

19,719

18,202

19,719

18,202

6,619
1,796
2,012
1,417
-

6,608
1,533
2,135
1,733
-

6,620
1,796
1,917
1,512
-

6,608
1,533
2,044
1,829
-

33,616

33,244

33,636

33,280

* อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยเทากับรอยละ 8.50
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา
หนวย: ลานบาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด (ฐานะในบัญชี
เพื่อคา)

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
2555

30 มิ.ย.
2555

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค.
2555

รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด
1,351
833
1,351
(โดยวิธีมาตรฐาน)
* อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยเทากับรอยละ 8.50

30 มิ.ย.
2555
833

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
หนวย: ลานบาท

เฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบตั กิ าร

31 ธ.ค.
2555

30 มิ.ย.
2555

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค.
2555

รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดาน
3,088
2,816
3,175
ปฏิบัติการ
(โดยวิธี Basic Indicator approach)
* อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยเทากับรอยละ 8.50
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4. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงเปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจของธนาคารและเปนสวนสําคัญในการกําหนดกล
ยุทธของธนาคาร ธนาคารใชหลักการของการมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อใหธนาคารสามารถเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและ
ยั่งยืน ธนาคารไดผนวกการบริหารความเสี่ยงเขากับการดําเนินธุรกรรมประจําวันและการวางแผนกลยุทธเพื่อ
สรางสมดุลระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน ธนาคารบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหมีการกํากับดูแลที่รัดกุม
และสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุงเนนใหพนักงานใสใจกับความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยง และดําเนินการปรับลดความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ขอมูลในสวนตอไปนี้ใหรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร วัตถุประสงค
แนวนโยบาย กระบวนการ เทคนิคในการวัดและการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผยขอมูลโดยสรุปของพอรต
สินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอธนาคาร อันเปนผลมาจากผูกู และ/
หรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามพันธะทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว ความเสี่ยงดานเครดิตสวนใหญ
เกิดจากธุรกรรมการใหสินเชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เชน การค้ําประกันการกูย ืมเงิน และตราสาร
อนุพันธ เปนตน
4.1.1

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตเปนกระบวนการในการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยูใน
กระบวนการสินเชื่อและพอรตสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อสรางผลตอบแทนใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
โดยการควบคุมความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได และสรางความสามารถในการแขงขันเชิง
ธุรกิจอยางยั่งยืนโดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธขององคกร
ธนาคารใหความสําคัญและมุงมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกํากับดูแลดานการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัด
ระดับความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Capital) การปรับปรุง
กระบวนการและเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เชน Risk Rating Model, Application Scorecard และ
Behavior Scorecard จัดทําและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และ แนวทางในการวัด และ บริหารความเสี่ยงดาน
เครดิต
ธนาคารมีการบริหารความความเสี่ยงแบบรวมกลุม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร อันประกอบดวย บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจสวนใหญในการชําระบัญชี
(Liquidation) ทรัพยสินรอการขาย (NPA) รวมถึง สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL) และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด ซึ่งมิไดดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการใหสนิ เชื่อ
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การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
การจัดการกอนรับ
ความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงราย
ลูกคา

นโยบายดานเครดิต

 การจัดระดับความเสี่ยง

มาตรฐาน / แนวทางการ

พิจารณาเครดิต
มาตรฐานความเปนมือ

ดานเครดิต

การกําหนดราคาตาม
ความเสี่ยง / การอนุมัติ

 แนวทางการกําหนดราคา

ตามความเสี่ยง
 การมอบอํานาจอนุมัติ

เครดิต

การติดตาม / ทบทวน

การทบทวนเครดิตโดย
หนวยงานอิสระ

 การกําหนดระดับ

การรายงานภายหลังการ
อนุมัติเครดิต

 การกําหนดวงเงินการ

การจัดทําเอกสารเปนราย

อาชีพ

ลักษณอักษร

การแบงแยกหนาที่

รายงาน Credit Risk

ระหวาง หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยงดานเครดิต และ
หนวยงานดูแลลูกคา

การวัดความเสี่ยงและ
การบริหาร portfolio

Dashboard
 ระบบ Early Warning

ความเสี่ยงที่ยอมรับได
กระจุกตัวของลูกคา
รายใหญ / สินเชื่อราย
ประเทศ
 การกําหนดการ

กระจายตัวของสินเชื่อ
ในแตละภาคธุรกิจ
 การทดสอบภาวะ

วิกฤติ

การอบรมดานเครดิต

4.1.2

โครงสรางและผังองคกรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

ธนาคารจัดใหมีโครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารความเสี่ยง โดย
มีการกระจายอํานาจในการอนุมัติการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดยอย และ
ผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงดานตางๆ กฎเกณฑของ
ทางการและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม
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โครงสรางและผังองคกรของธนาคารที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิต เปนดังตอไปนี้
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานบริหารความเสี่ยง

คณะพิจารณาสินเชื่อ
คณะปรับปรุงคุณภาพ
สินเชื่อ 1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร

Risk Policy Committee
คณะนโยบายบริ
หารความเสี่ยง
(RPC)

บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ
กลยุทธองคกร

พิจารณาสินเชื่อธุรกิจ

คณะปรับปรุงคุณภาพ
สินเชื่อ 2

สินเชื่อผูบริโภคและ
ธุรกิจขนาดยอม

คณะกรรมการบริ
หาร
Operational Risk
Committee
ความเสี
่ยงดานปฏิ(ORC)
บัติการ
Asset
and Liability
คณะกรรมการบริ
หาร
Management Committee
สินทรัพ(ALCO)
ยและหนี้สิน

นโยบายสินเชื่อธุรกิจ

พัฒนาสินทรัพย
บริหารความเสี่ยงดานตลาด
บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
องคกร
กฎหมาย
กํากับการปฏิบัติงาน *

* รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย

สอบทานความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในการบริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวมของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ทบทวน และกํากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงอํานาจในการอนุมัติกลยุทธ ในการบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานใน
การดําเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเพดานความเสี่ยงตางๆ
ธนาคารกําหนดใหมีคณะกรรมการความเสี่ยงดานตางๆดังนี้
- คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการควบคุมดูแลการ
กําหนดนโยบาย กรอบการทํางาน มาตรฐานการพิจารณาเครดิต รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยงดานเครดิต
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ทําหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการ
ควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
- คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งในการ
ควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมถึงการบริหารสภาพคลองและเงินกองทุน
- คณะกรรมการสินเชื่อ คณะพิจารณาสินเชื่อ และ คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ ทําหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
รายการธุรกรรมดานเครดิต
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สายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง อยูภายใตการดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารดาน
บริหารความเสี่ยง โดยประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนสมาชิกของคณะเจาหนาที่บริหาร
และรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร มีหนาที่กํากับดูแล สงเสริมใหมีการพัฒนาและนําการบริหารความ
เสี่ยงดานตางๆมาใชอยางสอดคลองกันทั่วทั้งองคกร อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ จะรายงาน
ตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร
การบริหารความเสี่ยงในระดับรายธุรกรรมนั้น สายงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ และสายงาน
พัฒนาสินทรัพย มีการจัดทํามาตรฐานในการวิเคราะหสินเชื่อ คูมือการปฏิบัติงานดานเครดิตและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติดานเครดิต เพื่อใหมาตรฐานการดําเนินงานดานเครดิตเปนไปอยางสอดคลองกันทั่วทั้งธนาคาร นอกจากนี้
ยังทําหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ บริหาร Portfolio สินเชื่อ ทบทวนคุณภาพสินเชื่อ ติดตามและแกไขคุณภาพสินเชื่อ
สายงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแนวทาง การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธสนับสนุนการวัดความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดยการพัฒนา
และติดตาม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Credit Risk Appetite) ของธนาคาร วิเคราะห Portfolio ดานเครดิต
และสนับสนุนการทํา Credit Risk Stress Testing ใหการสนับสนุนสายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
ดานเครดิต ในดานขอมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจดานเครดิต จัดทํารายงานตางๆเกี่ยวกับความ
เสี่ยงดานเครดิต ตลอดจนรายงานตอทางการ รวมถึงการพัฒนาและติดตาม Credit Risk Models การเปลี่ยน/
การนํา ระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ใหสอดคลองกับกลยุทธความเสี่ยงดาน
เครดิต
หนวยงานสอบทานความเสี่ยง เปนหนวยงานอิสระ ทําหนาที่สอบทานประสิทธิภาพของกระบวนการให
สินเชื่อสําหรับกลุมธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง และหนวยงานสอบทานสินเชื่อ เปนหนวยงานอิสระ ทําหนาที่สอบทาน
สินเชื่อตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
หนวยธุรกิจ ในฐานะของแนวปองกันความเสี่ยงเบื้องตน (Fist Line of Defense) มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของตน เพื่อสรางสมดุลยระหวางผลตอบตอความ
เสี่ยงใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ของธนาคาร
4.1.3

กรอบการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

การวิเคราะห ติดตาม และ บริหารจัดการสินเชื่อและภาระผูกพันเปนกิจกรรมที่สําคัญในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยของธนาคารทหารไทยและกอใหเกิดรายไดหลักของธนาคาร
ขณะเดียวกันก็อาจทําใหรายไดและ
เงินกองทุนของธนาคารตกอยูในความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแกการ
วิเคราะหสินเชื่อใหมอยางรัดกุมเขมงวด การติดตามดูแลลูกคา การเรียกเก็บหนี้และแกไขหนี้อยางมีประสิทธิภาพ
เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความมั่นคงและแข็งแกรงของธนาคารทั้งในปจจุบันและในอนาคต การดําเนินการดังกลาว
จะประสบผลสําเร็จไดดวยดวยการสรางวัฒนธรรมดานเครดิตที่เขมเข็งภายในธนาคาร โดยพนักงานของธนาคาร
ซึ่งผานการอบรมอยางเขมขนจะตองรูจักและเขาใจลูกคาอยางรอบดาน ตามหลักการปองกัน 3 ลําดับในการบริหาร
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (3 Lines of Defense Credit Risk Management Framework) ซึ่งชวยลดความเสี่ยงดาน
เครดิตของธนาคาร และประกอบดวยหลักการดังนี้: ผูบริหารในสายงานธุรกิจเปนผูรับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกิดขึ้นภายในสายงาน
(1st Line of Defense) นํานโยบาย กระบวนการทํางาน มาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดาน
เครดิต มาปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
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 สายงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (2nd Line of Defense) เปนหนวยงานอิสระจากผูบริหารและพนักงานที่
ดูแลลูกคา ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของ The 1st Line of Defense กําหนดนโยบาย
กระบวนการทํางาน มาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต รวมทั้งติดตามดูแลการ
ดําเนินการดานเครดิตของ the 1st line of Defense
 สายงานตรวจสอบ เปน the 3rd Line of Defense มีหนาที่ใหความเห็นอยางเปนอิสระตอการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
สายงานตรวจสอบให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากรอบการควบคุมดูแลความเสี่ยงดานเดรดิต
นอกเหนือจากการใชหลักการ 3 lines of Defense ในการสรางวัฒนธรรมดานเครดิตที่เขมแข็ง ธนาคาร
ยังปฏิบัติงานภายใตหลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตดังนี้:
 การบริหาร portfolio ดานเครดิต (Credit Portfolio Management)
ธนาคารกําหนดองคประกอบของ portfolio ดานเครดิต และกําหนดเพดานความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ธนาคารยอมรับได เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเครดิตและเพื่อใหมั่นใจวา portfolio ดานเครดิต
ของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสรางผลตอบแทนตอความเสี่ยงตามที่ธนาคารกําหนด
 การสอบทานและถวงดุล (Checks and Balances)
ธนาคารไดกํา หนดกรอบการกระจายอํา นาจการอนุมั ติเครดิ ต เพื่อ แบ ง แยกบทบาทและหน า ที่ ข อง
พนักงานที่นําเสนอเครดิตและพนักงานที่อนุมัติเครดิตออกจากกันอยางชัดเจน (“4 Eyes Principles”) ทั้งนี้ เพื่อให
มั่นใจวาการตัดสินใจดานเครดิตไดกระทําโดยเจาหนาที่หรือคณะกรรมการ ที่มีประสบการณและความรูในระดับที่
เหมาะสม ทั้งนี้ผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อจะปฏิบัติงานเปนอิสระจากผูมีอํานาจนําเสนอสินเชื่อ
 กระบวนการดานเครดิตที่รัดกุม (Sound Credit Process)
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานเครดิตผานทางกรอบการดําเนินงาน ซึ่งมีการกําหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติดานเครดิตไวตั้งแตกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทาย(Credit Life Cycle) โดยครอบคลุมการ
บริหารจัดการ การติดตาม การวิเคราะหและการวัดความเสี่ยงดานเครดิต มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรไวในนโยบาย กระบวนการทํางาน มาตรฐานขั้นต่ําและแนวทางปฎิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะเปนแนวทางในการปฏิติงานแกพนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการสินเชื่อ รวมทั้งมีการฝกอบรม
เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามกระบวนการที่ กํ า หนด ทั้ ง นี้ ธ นาคารยั ง คงมุ ง มั่ น ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการวิเคราะหสินเชี่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร
 มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมีความมั่นใจวาพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการดานเครดิต จะยึดมั่นในจรรยาบรรณของการ
เปน พนักงานธนาคาร รวมทั้งมีความเขาใจและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกั บนโยบาย แนวทางการปฏิ บัติงาน
กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆของธนาคารไดอยางเหมาะสม ธนาคารไดจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับความ
เสี่ยงดานเครดิต เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานของธนาคารมีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิตที่ไดมาตรฐาน
 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Monitoring and Control)
ธนาคารมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานของรายงานต า งๆ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ใช ใ นการตรวจติ ด ตามและ
ควบคุมดูแลการบริหาร portfolio ดานเครดิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการใช Automate Early Warning
Trigger ในการติดตามหนี้ทั้งในระดับรายลูกคา และระดับ Portfolio
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4.1.4


กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
นโยบายความเสี่ยงดานเครดิต

ธนาคารไดกําหนดนโยบายสินเชื่อเพื่อเปนแนวทางในการใหสินเชื่ออยางชัดเจน ธนาคารจะไมใหสินเชื่อ
แกธุรกิจที่ผิดกฎหมาย กําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาที่สินเชื่อ หรือ การปฎิบัติอื่นใดที่อาจกระทบตอชื่อเสียง
ของธนาคาร นโยบายสินเชื่อของธนาคารครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้

1. ธนาคารมีการกําหนดนโยบายคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบงเปน 3 กลุมลูกหนี้
ประกอบดวย กลุมที่ธนาคารไมสนับสนุน กลุมที่ควรหลีกเลี่ยง และกลุมที่ตองพึงระมัดระวัง เพื่อใช
เปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน

2. การบริหารความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อไมใหมีการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรม
หรือ ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ ลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
มีการถวงดุลระหวางหนวยงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อ หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ และผูมีอํานาจอนุมัติ ออกจากกันอยางชัดเจน
ธนาคารกําหนดขั้นตอนการทํางาน และวิธีปฏิบัติ ในการบริหารงานดานเครดิต การวิเคราะหเครดิตและ
การติดตาม เปนลายลักษณอักษรในนโยบาย กระบวนการทํางาน แนวทาง และคูมือปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางแก
ผูปฏิบัติงานดานสินเชื่อ ในการปฏิบัติตามหลักการปองกัน 3 ลําดับในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (3 Lines of
Defense Credit Risk Management) เชน การพิจารณาคัดเลือกลูกคา การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้
การวิเคราะหความเสี่ยงดานสินเชื่อ และ การพิจารณาเกี่ยวกับหลักประกัน รวมทั้งการปรับลดความเสี่ยงของ
ธนาคาร พอรตสินเชื่อผูบริโภคและธุรกิจขนาดยอมของธนาคาร ซึ่งประกอบดวยสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก จะบริหาร Portfolio เปนรายผลิตภัณฑ ดังนั้น นโยบายและเงื่อนไขขอกําหนดดานสินเชื่อ จึงมีการ
กําหนดไวเปนมาตรฐานแยกรายผลิตภัณฑ ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารจัดการ และการรับชําระ
หนี้ มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดมีการนํา Scorecard และ เครื่องมือที่ใชในการจัด
ระดับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Rating Tools) มาใช


กระบวนการอนุมัติเครดิตและการติดตามดูแล

การพิจารณาและอนุมัติวงเงิน สินเชื่อ แกลูกหนี้แ ตละราย หรือแตก ลุม ดําเนินการโดยเจา หนา ที่ ห รือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ตามอํานาจอนุมัติที่ระบุไวในกรอบการอนุมัติสินเชื่อภายใตหลักการของการสอบทาน
และถวงดุลย (Check and Balance Concept) ธนาคารใชระบบการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit
Rating Model) รวมกับประสบการณและความเห็นของเจาหนาที่ ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาสินเชื่อ
ของลูกคากลุมธุรกิจรายใหญ (Corporate) และลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และใช Application
Scorecards เปนเครื่องมื่อในการประเมินความเสี่ยงและการพิจารณาสินเชื่อของลูกคาบุคคล และธุรกิจรายยอย
ธนาคารแยกกระบวนการบริหารสินเชื่อตามกลุมธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย กลุมธุรกิจขนาดใหญ (บรรษัท
ธุรกิจ ลูกคาธุรกิจ) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อรายยอย และแบงแยกบทบาทหนาที่ภายใต
กระบวนการบริหารสินเชื่อแตละกลุม เปน 2 ดาน ไดแก งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship
Management) และงานบริหารดานเครคิต (Credit Management) เพื่อสามารถทําการควบคุมและถวงดุลระหวาง
กันไดอยางเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะรายงานตอประธานเจาหนาที่
บริ ห ารที่ กํ า กั บ ดู แ ลแต ล ะกลุ ม ธุ ร กิ จ ในขณะที่ ส ายงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารเครดิ ต รายงานต อ ประธาน
เจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ สายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจมีหนาที่
รับผิดชอบดานการตลาด การขายผลิตภัณฑ ขยายธุรกรรม การใหบริการลูกคา การวิเคราะหสินเชื่อเบื้องตน
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(Pre-Screening) และจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อ (Credit Application) เพื่อสงใหเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อประเมิน
ความเสี่ยงดานเครดิต และจัดทําขอเสนอแนะการตัดสินใจตอไป เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ยังมี
หนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสินเชื่อตลอดวงจรเครดิต ตั้งแต การเริ่มใหสินเชื่อ การติดตาม การบริหาร
และทบทวนความเสี่ยงของกลุมลูกคาในความที่รับผิดชอบ สําหรับเอกสารสินเชื่อซึ่งมีความเห็นและขอเสนอแนะ
จากเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อแลว จะนําเสนอไปยังผูมีอํานาจอนุมัติ ซึ่งจะพิจารณาบนพื้นฐานขอมูลของผูกูและ
ขอมูลภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมที่ผูกูดําเนินการอยู รวมถึงนโยบายของธนาคาร และกฏขอบังคับของธนาคาร
แหงประเทศไทย สินเชื่อที่มีสัญญาณวาผลประกอบการถดถอย จะมีการดูแลเปนพิเศษในแงของการติดตามและ
การบริหารจัดการ เพื่อปองกันการคางชําระหนี้ ในกรณีที่ลูกคาคางชําระและตองมีการปรับโครงสรางหนี้ จะเปน
ความรับผิดชอบของฝายพัฒนาสินทรัพย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการปรับโครงสรางหนี้เปนผูดําเนินการแกไขหนี้
ดังกลาวตอไป
ในสวนของสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี กระบวนการอํานวยสินเชื่อไดถูกวางรูปแบบเปนมาตรฐาน
ตามรายผลิตภัณฑ ในสวนของการตลาดและการบริหารจัดการสินเชื่อนั้น ไดถูกแยกออกจากกัน โดยการตลาด
จะรายงานตรงตอ ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในขณะที่หนวยงานที่บริหารจัดการสินเชื่อจะรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความ
เสี่ยง การเขาถึงลูกคาจะดําเนินการโดยผานชองทางสาขา ผูจัดการความสัมพันธ หรือผานชองทางทางการตลาด
อื่นๆ ภายใตการแผนการตลาดตลอดจนการแนะนําแนวทางการขายของผูจัดการผลิตภัณฑและผูจัดการภาค
ธุรกิจ ธนาคารไดพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อ ผูบริโภคทั้งสินเชื่อมีหลักประกันและสินเชื่อที่ไมมีหลักประกัน
ธนาคารใชระบบ Credit Scoring เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อผูบริโภคแบบที่ไมมีหลักประกัน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ในขณะที่หนวยงานติดตามหนี้รายยอย ซึ่งอยูภายใตสายงานสินเชื่อผูบริโภคและ
ธุรกิจขนาดยอมมีหนาที่ในการแกไขและติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อผูบริโภคและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่มีความ
เสี่ยงสูงหรือมีหนี้ผิดนัดชําระ ตลอดจนการแกไขลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อผูบริโภคแบบไมมี
หลักประกัน ในสวนของสินเชื่อผูบริโภคแบบที่มีหลักประกันและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม การติดตามแกไขหนี้จะ
ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญภายใตกลุมพัฒนาสินทัพยรายยอย
 การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ

ธนาคารบริหารคุณภาพของพอรตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคูสัญญาอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งในระดับรายลูกหนี้และระดับ Portfolio ธนาคารใชหลักการปองกัน 3 ลําดับในการบริหารความเสี่ยง
ดานสินเชื่อ (3 Lines of Defense Credit Risk Management) กลาวคือ เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคา
ติดตามดูแลเปนรายลูกคา โดยมี ฝายขอมูลบริหารความเสี่ยงและระบบการตัดสินใจดานสินเชื่อ ใหความสนับสนุน
ขอมูลในระดับ Portfolio สวนสินเชื่อรายยอยจะมีการบริหารติดตามคุณภาพสินเชื่อในระดับ Portfolio สําหรับหนี้
ดอยคุณภาพธนาคารกําหนดใหมีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้บอยครั้งยิ่งขึ้น ธนาคายังมีระบบ Early
Warning System เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเปนหนี้ที่มีคุณภาพดีแตอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยตางๆ
ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานและคณะกรรมการแกไขหนี้ดอยคุณภาพ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เงื่อนไขในการปรับโครงสรางหนี้


การวัดความเสี่ยงดานเครดิตและการบริหาร portfolio ดานเครดิต

การวัดความเสี่ยงดานเครดิต เปนสวนสําคัญที่ธนาคารใชในการตัดสินเกี่ยวกับการบริหาร Portfolio โดย
ใชขอมู ลเชิง ปริม าณในการประเมิน ความเสี่ยงดานเครดิตที่ธ นาคารมี อยู ตั้งแตร ะดับรายลูก หนี้ จนถึ ง ระดับ
ภาพรวม Portfolio ของธนาคาร
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ธนาคารไดพัฒนา ติดตามและปรับปรุงแบบจําลองที่ใชในการวัดความเสี่ยงดานเครดิตใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน Basel II-AIRB ซึ่งประกอบดวยแบบจําลองการวัดความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of
Default Models : PD Models) แบบจําลองการวัดคาความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given
Default : LGD) และ แบบจําลองการวัดปริมาณยอดหนี้คงคางเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ (Exposure at Default
:EAD) ธนาคารใชองคประกอบความเสี่ยงหลักดังกลาว ในการวัดความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อระบุ วัด และบริหาร
จัดการระดับที่เหมาะสมของ เงินสํารองสวนเกินเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ และสินทรัพยจัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ เพื่อรองรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณความเสี่ยงในอนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแตยัง
ไมไดรับรู (IBNR Provision ) การคํานวณทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Capital) และการกระจุกตัวดาน
เครดิต นอกจากนี้ธนาคารใชแบบจําลองความเสี่ยงดานเครดิต ในการประเมินคุณภาพเครดิตของผูกูทั้งที่เปน
ลูกคารายใหมและลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน (สินเชื่อผูบริโภค ธุรกิจขนาดยอม สินเชื่อธุรกิจ และบรรษัทธุรกิจ)
ธนาคารมีการกําหนดระดับความเสี่ยงดานเครดิตที่ยอมรับไดในแตละ กลุมธุรกิจ Portfolio และ
ผลิตภัณฑ (Credit Risk Appetite Statement – Credit RAS) ซึ่งสอดคลองกับแผนธุรกิจ 5 ปของธนาคาร
(TMB’s 5-year Plan) และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีการติดตามผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้น จริงกับระดับความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ และปรึกษาหารือกับสายงานธุรกิจอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นในวาสายธุรกิจมีการดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม หากผลของการดําเนินงานจริงไมเปนไป
ตาม RAS ที่ตั้งไว
ธนาคารไดจัดใหมีการรายงานปริมาณความเสี่ยงและคุณภาพของพอรตสินเชื่อผานทาง Credit Risk
Dashboard และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน ซึ่งรายงาน Credit Risk
Dashboard ประกอบดวยขอมูลคุณภาพพอรตสินเชื่อของธนาคาร ปริมาณการกระจุกตัวของสินเชื่อ การกระจาย
ตัวของสินเชื่อตามระดับความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑของทางการและทุนทาง
เศรษฐศาสตร
 การควบคุมความเสี่ยงดานเครดิต

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ portfolio ดานเครดิตเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหาร
ความเสี่ยงดา นเครดิต ธนาคารบริห ารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของเครดิตในแต ละภาคธุ ร กิจ ประเทศ
คูสัญญา และลูกหนี้รายใหญ โดยธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได ทั้งในรายภาคธุรกิจ
และรายประเทศคูสัญญา และรายกลุมลูกคาเพื่อบริหารฐานะความเสี่ยงดานเครดิตที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตใหมีการกระจายตัวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวดานเครดิตตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
 การติดตามดูแลความเสี่ยงดานเครดิตอยางเปนอิสระ

ธนาคารไดจัดตั้งสายงานตรวจสอบเปนหนวยงานอิสระ เพื่อประเมินและแนะนําแนวทางปรับปรุงความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของ กระบวนการบริหาร การควบคุม และการกํากับดูแลความเสี่ยงทั่วทั้งธนาคาร
ผูตรวจสอบจะทบทวนเพื่อใหความมั่นใจวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ดานเครดิตที่ธนาคารกําหนดและถูกตองตามหลักเกณฑของทางการ
นอกจากสายงานตรวจสอบแล ว ธนาคารจั ด ตั้ ง ฝ า ยงานสอบทานความเสี่ ย ง แยกเป น อิ ส ระจาก
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต เพื่อทําหนาที่สอดสองดูแลเครดิต ที่มีแนวโนมวาจะมีคุณภาพที่เสื่อมถอย
หนวยสอบทานเครดิตมีความเปนอิสระที่จะระบุสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพของ portfolio ดาน
เครดิตและใหขอมูลเชิงลึกแกผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพของ portfolio ขอจําดัของนโยบาย กระบวนการ
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และระเบียบปฏิบัติ พรอมทั้งใหคําแนะนําในดานการแกไขหรือการปองกันปญหา การเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ กระบวนการและวิธีปฏิบัติจะนํามาเสนอเปนบทเรียนใหแกผูที่เกี่ยวของดวย
4.1.5

นโยบายในการปองกันความเสี่ยงและ/หรือ ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตและกระบวนการใน
การติดตามประสิทธิภาพของการปองกันความเสี่ยงและ/หรือ การปรับลดความเสี่ยง

กระบวนการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ไดระบุไวในนโยบายหลักความเสี่ยงดานเครดิต โดยอาศัย
วิธีการที่อิงกับขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย โดยหลักการแลว ธนาคารจะปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
ดวยหลักประกันทางการเงินและการค้ําประกัน โดยใชน้ําหนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนน้ําหนักความเสี่ยง
ของลูกหนี้
ธนาคารจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุมในการนําหลักประกันมาชําระหนี้เมื่อลูกคาผิดนัดชําระหนี้
เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถดําเนินการไดทันที
ธนาคารกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการบริหารและการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งสอดคลอง
กับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยความถี่ในการประเมินราคาจะกําหนดตามระดับความเสี่ยงของ
คุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารรับความเสี่ยงดานเครดิตโดยตองมีขอมูลและวัดได ดังนั้นธนาคารจึงประเมินความนาเชื่อถือดาน
เครดิตของลูก คา คู คา และการลงทุน อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการเงินที่มีตอธนาคาร ในระหวางขั้นตอนการประเมินสินเชื่อใหม วงเงินเพื่อการคา หรือ การลงทุน
ของธนาคาร หรื อ ทบทวนสิ น เชื่ อ และการลงทุ น ที่ มี อ ยู ใ นป จุ บั น ธนาคารมี กํ า หนดจํ า นวนและประเภทของ
หลักประกันที่เหมาะสมที่ลูกคาตองวางเปนประกันกับธนาคาร โดยทั่วไป จํานวนหลักประกันจะขึ้นอยูกับความ
เปนไปไดที่ลูกคาหรือคูสัญญานั้นๆผิดนัดชําระหนี้ (PD) ในการทําธุรกรรมเพื่อคา ธนาคารมีการทําความตกลง
ทางกฎหมายหลายรูปแบบ ซึ่งธนาคารและ/หรือคูสัญญาอาจตองวางหลักประกันใหอีกฝายหนึ่ง เพื่อคุมครองฐานะ
ของตนเองจากความผันผวนในตลาด อีกทั้งกฎหมายที่บังคับใชในประเทศตางๆ ยอมมีผลตอประเภทและจํานวน
หลักประกันที่ธนาคารเรียกจากคูสัญญา หรือตองวางเปนหลักประกัน
4.1.6 การจัดชั้นหนี้และการกันสํารอง
ลูกหนี้ และ/หรือคูคา จะผิดนัดชําระหนี้ เมื่อไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวในสัญญากับ
ธนาคาร ธนาคารจัดชั้นลูกหนี้โดยพิจารณาจากสถานะการผิดนัดชําระหนี้และการจัดชั้นลูกหนี้เชิงคุณภาพ ซึ่ง
พิจารณาจากผลประกอบการที่ผานมาและผลประกอบการในอนาคต สภาพคลอง และประวัติการชําระหนี้
ธนาคารไดต้งั สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยแบงแยกสินทรัพยในพอรตสินเชื่อออกเปน 6 ระดับ โดยมีอัตราสวนรอยละของการกันสํารองแตกตางกัน
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยังไดกันสํารองสวนเกินเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพยจัดชั้น
ปกติ และสินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ เพื่อรองรับความสูญเสียที่เปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณความเสี่ยงใน
อนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับรู (IBNR) โดยคํานวนจากคาความนาจะเปนที่ลูกหนี้จะผิดนัดชําระ
หนี้ (Probability of Default) ตามระดับความเสี่ยง ยอดหนี้คงคาง (Exposure at Default) ที่คิดจากประเภทของ
เงินกูหรือประเภทของลูกหนี้ และคาความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given Default) ซึ่งขึ้นกับ
ประเภทของหลักประกัน
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ธนาคารมั่นใจวาไดมีการกันสํารองตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
อยูเสมอ
ตารางที่ 6 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต
หนวย: ลานบาท
เฉพาะธนาคาร

รายการ

1. สินทรัพยในงบดุล
1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ คางรับ)
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ําประกัน
และเล็ตเตอรออฟ
เครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธนอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ ังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคาร
พาณิชยไดผูกพันไว
แลว (Undrawn committed line)

ยอดคงคาง
เฉลี่ย
ระหวาง
ป 2555
627,821
509,775
109,252
8,794
962,317

กลุมธนาคาร

31 ธ.ค.
2555

31 ธ.ค.
2554

630,709
515,008
106,967
8,734
981,658

624,932
504,542
111,537
8,853
942,975

ยอดคงคาง
เฉลี่ย
ระหวาง
ป 2555
629,352
510,696
109,462
9,194
962,317

26,822

26,397

27,246

923,143

944,116

12,352

11,145

31 ธ.ค.
2555

31 ธ.ค.
2554

632,003
515,818
106,985
9,200
981,658

626,700
505,574
111,939
9,187
942,975

26,822

26,397

27,246

902,170

923,143

944,116

902,170

13,559

12,352

11,145

13,559

1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อ
สุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพนั ธที่เกีย่ วของกับตราสารทุนดวย
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ตารางที่ 7 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

รวม
620,338
7,782
1,249
23
1,317
630,709

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี
้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
508,308
6,645
5
23
27
515,008

106,967
106,967

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
5,063
1,137
1,244
1,290
8,734

รวม
915,082
10,807
10,427
45,342
981,658

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
26,330
878,865
9,887
67
9,482
1,258
10,427
45,342
26,397
944,116
11,145

31 ธ.ค. 2554
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

รวม
613,839
9,990
704
192
207
624,932

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี
้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
494,942
9,361
1
192
46
504,542

111,537
111,537

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
7,360
629
703
161
8,853

รวม
896,604
7,857
12,480
26,034
942,975

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
27,246
857,394
11,964
6,262
1,595
12,480
26,034
27,246
902,170
13,559

* ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่ธนาคารพาณิชยใชในการบริหารภายในพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/
รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
3/
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 18

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม
นวาคม 2555
2555

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

รวม
621,631
7,782
1,249
23
1,318
632,003

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
509,118
6,645
5
23
27
515,818

106,985
106,985

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
5,529
1,137
1,244
1,290
9,200

รวม
915,082
10,807
10,427
45,342
981,658

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
26,330
878,865
9,887
67
9,482
1,258
10,427
45,342
26,397
944,116
11,145

31 ธ.ค. 2554
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

รวม
615,606
9,990
704
193
207
626,700

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
495,973
9,361
1
193
46
505,574

111,939
111,939

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
7,694
629
703
161
9,187

รวม
896,604
7,857
12,480
26,034
942,975

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
27,246
857,394
11,964
6,262
1,595
12,480
26,034
27,246
902,170
13,559

* ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่ธนาคารพาณิชยใชในการบริหารภายในพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/
รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
3/
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 19

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม
นวาคม 2555
2555

ตารางที่ 8 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
เฉพาะธนาคาร
หนวย: ลานบาท

31 ธ.ค. 2555
อายุไมเกิน
อายุเกิน
1 ป
1 ป

รายการ
1. สินทรัพยในงบดุล
1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ คางรับ)
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ําประกันและเล็ตเตอรออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด
2.3 วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารพาณิชยไดผูกพันไวแลว
1/
2/
3/

404,072
338,658
56,680
8,734
714,830
13,414
690,271
11,145

226,637
176,350
50,287
266,828
12,983
253,845
-

รวม
630,709
515,008
106,967
8,734
981,658
26,397
944,116
11,145

31 ธ.ค. 2554
อายุไมเกิน
อายุเกิน
1 ป
1 ป
395,550
330,813
55,884
8,853
673,302
13,391
646,352
13,559

229,382
173,729
55,653
269,673
13,855
255,818
-

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 20

รวม
624,932
504,542
111,537
8,853
942,975
27,246
902,170
13,559

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม
นวาคม 2555
2555

กลุมธนาคาร
หนวย: ลานบาท

31 ธ.ค. 2555
อายุไมเกิน อายุเกิน
1 ป
1 ป

รายการ
1. สินทรัพยในงบดุล
1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ คางรับ)
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ําประกันและเล็ตเตอรออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด
2.3 วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารพาณิชยไดผูกพันไวแลว
1/
2/
3/

404,538
338,658
56,680
9,200
714,830
13,414
690,271
11,145

227,465
177,160
50,305
266,828
12,983
253,845
-

รวม
632,003
515,818
106,985
9,200
981,658
26,397
944,116
11,145

31 ธ.ค. 2554
อายุไม อายุเกิน
เกิน 1 ป
1 ป
395,884
330,813
55,884
9,187
673,302
13,391
646,352
13,559

230,816
174,761
56,055
272,673
13,855
258,818
-

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 21

รวม
626,700
505,574
111,939
9,187
942,975
27,246
902,170
13,559

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

ตารางที่ 9 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเภทหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท.
กําหนด
เฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 2555
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุมประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ

ปกติ

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

498,126

13,753

2,443

1,277

16,412

532,011

61

6,738

-

-

-

4

6,742

-

5

-

-

-

-

5

-

24

-

-

-

-

24

-

9

-

-

-

19

28

-

504,902

13,753

2,443

1,277

16,435

538,810

61

31 ธ.ค. 2554
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุมประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ

ปกติ

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

471,299

16,569

4,368

1,925

21,166

515,326

51

9,510

36

-

-

5

9,551

-

1

-

-

-

-

1

-

197

-

-

-

-

197

-

12

-

-

-

35

46

-

481,018

16,605

4,368

1,925

21,205

525,121

51

* ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่ธนาคารพาณิชยใชในการบริหารภายในพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/
รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 22

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไม
รวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ

ปกติ

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

498,128

13,753

2,443

1,277

18,360

533,961

61

6,738

-

-

-

4

6,742

-

5

-

-

-

-

5

-

24

-

-

-

-

24

-

9

-

-

-

19

28

-

504,904

13,753

2,443

1,277

18,383

540,760

61

31 ธ.ค. 2554
ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไม
รวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ

ปกติ

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

471,299

16,569

4,368

1,925

23,469

517,629

9,510

36

0

0

5

9,551

1

1

197

197

12
481,018

16,605

4,368

1,925

35

46

23,508

527,425

51

51

* ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่ธนาคารพาณิชยใชในการบริหารภายในพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/
รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 23

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

ตารางที่ 10 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General Provision และ Specific Provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาค*
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหวางงวด

ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

10,245

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision

13,555

2,245

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,555

2,245

61

31 ธ.ค. 2554

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหวางงวด

ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

8,867

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision

11,712

2,142

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,712

2,142

51

* ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่ธนาคารพาณิชยใชในการบริหารภายในพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/
รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย
2/
ใหเปดเผยเปนยอดรวม

หนา 24

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหวางงวด

ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

10,245

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision

14,696

2,245

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,696

2,245

61

31 ธ.ค. 2554

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหวางงวด

ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

8,867

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision

13,038

2,142

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,038

2,142

51

* ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาแยกประเทศ หรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่ธนาคารพาณิชยใชในการบริหารภายในพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/
รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย
2/
ใหเปดเผยเปนยอดรวม

หนา 25

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

ตารางที่ 11 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท. กําหนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

5,966

182

11

23

676

6,858

249,244

6,744

1,132

754

10,213

268,087

8,793

711

121

20

1,255

10,900

50,903

4,081

614

76

2,109

57,783

49,111

1,234

222

298

1,865

52,730

140,885

801

343

106

317

142,452

504,902

13,753

2,443

1,277

16,435

538,810

31 ธ.ค. 2554
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

4,046
182,851
13,470
55,129
49,002
176,520
481,018

234
7,700
1,997
4,691
1,289
694
16,605

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 26

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

26
2,990
142
619
347
244
4,368

66
1,143
98
128
386
104
1,925

1,217
12,036
1,792
2,753
2,876
531
21,205

5,589
206,720
17,498
63,321
53,900
178,093
525,121

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

5,966
249,244
8,793
50,903
49,111
140,887
504,904

181
6,744
711
4,081
1,234
801
13,753

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

11
1,132
121
614
222
343
2,443

23
754
20
76
298
106
1,277

761
11,004
1,588
2,341
1,976
713
18,383

6,943
268,878
11,233
58,015
52,841
142,850
540,760

31 ธ.ค. 2554
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

4,046
182,852
13,470
55,129
49,002
176,520
481,018

234
7,700
1,998
4,691
1,289
694
16,605

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 27

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

26
2,990
142
619
347
243
4,368

66
1,143
98
129
386
104
1,925

1,303
13,074
2,315
2,846
3,089
881
23,508

5,675
207,759
18,022
63,413
54,113
178,443
527,425

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

ตารางที่ 12 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General Provision และ Specific Provision) และมูลคาของหนี้สูญที่ตัด
ออกจากบัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* จําแนกตามประเภทธุรกิจ
เฉพาะธนาคาร
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ

General
Provision
1/

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

10,245

31 ธ.ค. 2555
มูลคาหนี้สูญที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหวาง
งวด

31 ธ.ค. 2554
General
Provision
1/

Specific
Provision

มูลคาหนี้สูญที่
ตัดออกจาก
บัญชีระหวาง
งวด

186

26

410

57

5,638

1,324

8,221

1,316

520

103

582

40

1,017

27

1,207

317

503
5,691

71
694

884
408

78
334

13,555

2,245

11,712

2,142

8,867

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
1/ ใหเปดเผยเปนยอดรวม

กลุมธนาคาร
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ

General
Provision

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

10,245

31 ธ.ค. 2555
มูลคาหนี้สูญที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหวาง
งวด 1/

31 ธ.ค. 2554
General
Provision

Specific
Provision

มูลคาหนี้สูญที่
ตัดออกจาก
บัญชีระหวาง
งวด 1/

247

26

471

57

6,209

1,324

8,944

1,316

714

103

846

40

1,158

27

1,311

317

572
5,796

71
694

954
512

79
334

14,696

2,245

13,038

2,142

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
1/ ใหเปดเผยเปนยอดรวม

หนา 28

8,867

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2555

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินกันสํารองที่กันไว (General Provision และ
Specific Provision) สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ*
เฉพาะธนาคาร
หนวย: ลานบาท

รายการ
เงินสํารองที่กนั ไวตนงวด
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหวางงวด
เงินสํารองที่กนั ไวเพิ่มหรือ (ลด)
ระหวางงวด
เงินสํารองอืน่ (เงินสํารองที่กันไว
สําหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินสํารองที่กันไว
สําหรับการควบรวมหรือขาย
กิจการ)
เงินสํารองทีก่ ันไวคงเหลือ
ปลายงวด

31 ธ.ค. 2555
General
Specific
Provision Provision

31 ธ.ค. 2554
General
Specific
Provision Provision

รวม

รวม

8,867

11,685

20,552

8,751

10,393

19,144

-

2,245

2,245

-

2,142

2,142

1,378

4,115

5,493

116

3,461

3,577

-

-

-

-

-

-

10,245

13,555

23,800

8,867

11,712

20,579

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

กลุมธนาคาร
หนวย: ลานบาท

รายการ
เงินสํารองที่กนั ไวตนงวด
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหวางงวด
เงินสํารองที่กนั ไวเพิ่มหรือ (ลด)
ระหวางงวด
เงินสํารองอืน่ (เงินสํารองที่กันไว
สําหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินสํารองที่กันไว
สําหรับการควบรวมหรือขาย
กิจการ)
เงินสํารองทีก่ ันไวคงเหลือ
ปลายงวด

31 ธ.ค. 2555
General
Specific
Provision Provision

31 ธ.ค. 2554
General
Specific
Provision Provision

รวม

รวม

8,867

11,685

20,552

9,212

11,396

20,607

-

2,245

2,245

-

2,142

2,142

1,378

5,256

6,634

-345

3,784

3,440

-

-

-

-

-

-

10,245

14,696

24,941

8,867

13,038

21,904

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 14 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุล*
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร
ประเภทสินทรัพย

1. ลูกหนี้ที่ไมดอ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิน่
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกคา
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
บริษัทหลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอาศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค. 2555
สินทรัพยใน รายการนอก
งบดุล
งบดุล**
627,392
150,023

รวม
777,415

หนวย: ลานบาท
31 ธ.ค. 2554
สินทรัพย
รายการ
รวม
ในงบดุล นอกงบดุล**
587,147
188,096 775,243

127,346

41,571

168,917

139,391

78,088

217,479

20,302

84,261

104,563

40,891

65,611

106,502

232,827

22,055

254,882

191,539

42,063

233,602

137,904
45,047
63,966
11,826

2,136
1,467

140,040
45,047
63,966
13,293

107,995
44,530
62,801
15,814

2,334
1,879

110,329
44,530
62,801
17,693

-

-

-

-

-

-

639,218

151,490

790,708

602,961

189,975

792,936

* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo
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กลุมธนาคาร
ประเภทสินทรัพย

1. ลูกหนี้ที่ไมดอ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิน่
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกคา
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
บริษัทหลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอาศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

หนวย: ลานบาท
31 ธ.ค. 2554
สินทรัพย
รายการ
รวม
ในงบดุล นอกงบดุล**
586,429
188,096 774,524

สินทรัพยใน
งบดุล
626,763

31 ธ.ค. 2555
รายการนอก
งบดุล**
150,023

776,785

127,364

41,571

168,935

139,793

78,088

217,881

20,768

84,261

105,029

41,225

65,611

106,835

232,827

22,055

254,882

191,540

42,063

233,603

137,906
45,047
62,851
12,633

2,136
1,467

140,041
45,047
62,851
14,101

107,995
44,530
61,346
16,845

2,334
1,879

110,329
44,530
61,346
18,725

-

-

-

-

-

-

639,396

151,490

790,886

603,274

189,975

793,249

* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo
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4.1.7

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต


รายนามสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายนอก

เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณเงินกองทุน ธนาคารไดใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอกดังตอไปนี้ ในการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้




บริษัทมูดดี้ส อินเวสเตอรส เซอรวิส
บริษัทฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย)
บริษัททริส เรทติ้ง

นอกจากนี้ ธนาคารยังใชคะแนน Country Risk Classification ของ OECD ในการอางอิง Rating
เพื่อกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้แตละราย


การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อใชในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุน

ธนาคารปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยใชหลักประกันทางการเงิน เชน เงินสด ตราสารหนี้ และ
ตราสารทุน เปนตน ซึ่งปจจุบันเลือกใชการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดย Simple Approach ตามเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําที่ ธปท. กําหนด ทั้งนี้ ธนาคารไมไดใชการหักกลบหนี้ (Netting) ไมวาในงบแสดงฐานะการเงิน
หรือนอกงบแสดงฐานะการเงินในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
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ตารางที่ 15 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพย จําแนกตามแตละน้ําหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายยอย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินทรัพยอื่น
น้ําหนักความเสี่ยง (%)
1/

ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.

ยอดคงคางที่มี Rating
0
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100/
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-

4,714

52

-

-

-

-

-

-

41,247

20,765

3,105

-

-

-

-

-

3,422

17,238

222,457

154

-

-

-

-

101,736
31,565 13,450

1,573
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-

-

-
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100

-
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เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2554

หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายยอย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินทรัพยอื่น
น้ําหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

1/

ยอดคงคางที่มี Rating
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-
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-
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-

-
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106,961
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1,010
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3,996
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11,953

รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ
1/
ในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น
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กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2555

หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายยอย

ยอดคงคางที่มี Rating
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สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินทรัพยอื่น

1/
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100
2,274

รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
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31 ธ.ค. 2554

หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายยอย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินทรัพยอื่น
น้ําหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

1/
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รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ
1/
ในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น
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ตารางที่ 16 มูลคายอดคงคางในสวนที่มีหลักประกันของแตละประเภทสินทรัพย* โดยวิธี SA จําแนกตามประเภท
ของหลักประกัน
เฉพาะธนาคาร
หนวย: ลานบาท

ประเภทสินทรัพย
1 ลูกหนี้ที่ไมดอ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัท
หลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2 ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2555
หลักประกัน การค้ําประกัน
ทางการเงิน 1/ และอนุพันธ
ดานเครดิต

31 ธ.ค. 2554
หลักประกันทาง การค้ําประกัน
การเงิน 1/
และอนุพันธ
ดานเครดิต

69,716

35,739

71,907

20,350

-

-

-

-

38,444

18,570

31,204

18,533

9,699

1,980

25,416

778

21,553
20
641
70,357

15,177
12
626
36,365

15,259
28
635
72,542

1,039
555
20,905

* มูลคาหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทั้งในและนอกงบดุลแลว
1/
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเสี่ยงได โดยธนาคารพาณิชยที่เลือกใชวิธี Comprehensive
ใหใชมูลคาหลังการปรับลดดวยคาปรับลด (haircut)
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กลุมธนาคาร
หนวย: ลานบาท

ประเภทสินทรัพย
1 ลูกหนี้ที่ไมดอ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัท
หลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2 ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2555
หลักประกัน
การค้ําประกัน
1/
ทางการเงิน
และอนุพันธดาน
เครดิต

31 ธ.ค. 2554
หลักประกัน การค้ําประกัน
ทางการเงิน 1/ และอนุพันธ
ดานเครดิต

69,716

35,740

71,907

20,350

-

-

-

-

38,444

18,570

31,204

18,533

9,699

1,980

25,416

778

21,553
20
641
70,357

15,177
12
626
36,366

15,259
28
635
72,542

1,039
555
20,905

* มูลคาหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทั้งในและนอกงบดุลแลว
1/
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเสี่ยงได โดยธนาคารพาณิชยที่เลือกใชวิธี Comprehensive
ใหใชมูลคาหลังการปรับลดดวยคาปรับลด (haircut)
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4.2 ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานราคาของ
ปจจัยตลาด ซึ่งปจจัยหลักประกอบดวย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
เสี่ยงจากราคาตราสารทุน และความเสี่ยงจากราคาสินคาโภคภัณฑ
4.2.1

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานตลาด

ธนาคารมีหนวยงานที่เปนอิสระจากหนวยงานธุรกิจสองหนวยงาน ทําหนาที่บริหารจัดการความเสี่ยง
ดานตลาด ไดแก คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) และบริหารความเสี่ยงดานตลาด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการ
กํากับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเปนผูกําหนด คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมอบอํานาจในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินรายวัน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ใหแกคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการกําหนดแนวทาง/คําสั่ง รวมทั้งใหความเห็นชอบหรืออนุมัติประเด็นความเสี่ยงดานตลาด และเพดานความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการบริ ห ารสินทรัพย แ ละหนี้สิน ประกอบดว ยประธานเจา หนา ที่บริ ห าร ซึ่งดํ ารงตํา แหนง
ประธาน และมีคณะผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมีการประชุมกันอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อจําเปน เพื่อทบทวนนโยบายที่ใชในการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งความ
เสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาทบทวนฐานะสินทรัพยและหนี้สิน
ของธนาคารใหมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และกําหนดระดับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู เงินฝาก และตั๋วแลกเงิน ใหเหมาะสม
บริหารความเสี่ยงดานตลาด (MRM)
บริหารความเสี่ยงดานตลาดเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร โดยขึ้นตรงกับประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง บริหารความ
เสี่ยงดานตลาดมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
 พั ฒ นานโยบายใหมสํา หรับกํา กั บการบริห ารความเสี่ยงด า นตลาด และดําเนิ น นโยบาย หรื อ
ปรับปรุงนโยบายที่มีอยูในปจจุบันเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธของธนาคาร
ภาวะตลาด และกฎขอบังคับขององคกรที่กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคาร
 พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด นํากระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกํากับดูแลใหมี
การนําไปปฏิบัติในบัญชีเพื่อการคา
 พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด นํากระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกํากับดูแลใหมี
การนําไปปฏิบัติในบัญชีเพื่อการธนาคาร
 พัฒนาแบบจําลองความเสี่ยง (Risk Models) และตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองดาน
ราคา (Pricing Models) ตางๆที่เกี่ยวของ
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นอกจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน(ALCO) และบริหารความเสี่ยงดานตลาด(MRM) แลว
ธนาคารยังมีหนวยงานตรวจสอบ(Audit) เปนหนวยงานอิสระซึ่งทําหนาที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยง
ดานตลาดเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารกําหนดและ เปนไปตามกฏเกณฑของทางการ
4.2.2

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด

หนวยงานที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตลาด เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายของธนาคาร
บริหารความเสี่ยงดานตลาดเปนผูดูแลระดับความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติ และ
หากเห็นวามีแนวโนมที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญขึ้นในอนาคตอันใกล หรือเหตุการณความเสี่ยงที่จะสงผล
กระทบในทางลบตอธนาคารจะตองรายงานใหผูบริหารที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที
เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนดใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึง
 เพดานความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (FX Limits) ครอบคลุมธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศทั้งหมด โดยกําหนดเพดานความเสี่ยงดังกลาวใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราตางประเทศเกินดุล (overbought)/ ขาดดุล
(oversold) (ฐานะเปด)
 เพดานความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ใชควบคุมผล
ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 1 basis point สําหรับผลิตภัณฑซึ่งออนไหวตออัตรา
ดอกเบี้ย โดยตองมีการกําหนดและติดตามดูแลเพดาน PV01 ในทุกชวงเวลา (Tenor Buckets)
 เพดานความเสี่ยงสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) กําหนดระดับความเสี่ยง
สูงสุดที่ผูบริหารยอมรับได (Maximum Tolerance Levels) เมื่อเกิดกรณีเกินเพดานที่กําหนดตอง
รายงานใหคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินทราบ เพื่อตัดสินใจและใหดําเนินการแกไขให
ลุลวงภายในระยะเวลาที่กําหนด
ภายใตระดับความเสี่ยงที่กําหนดนี้ ธุรกิจตลาดเงินเปนผูรับผิดชอบในการบริหารและการทําธุรกรรม
ทางการคาเพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเงินลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมีหนาที่
ทบทวนวิธีปฏิบัติ กลยุทธและผลการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนด
สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารอันรวมถึง บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด และ บริษัทเดซิกนี ฟอรอีทีเอ คอนแทรคท จํากัด ธนาคารไดจัดใหมี
นโยบายซึ่งกําหนดแนวทางปฏิบัติขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของบัญชีเพื่อการคาและเปดใหบริษัท
ยอยไดใชดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ อยางไรก็ดี ดวยลักษณะ
ของธุรกิจของบริษัทยอยแลว ความเสี่ยงดานตลาด(หากมี) จึงอยูในเกณฑต่ํา
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ตารางที่ 17 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภทโดยวิธีมาตรฐาน (เพื่อการคา)
หนวย: ลานบาท

เฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดโดยวิธีมาตรฐาน

31 ธ.ค.
2555
1,341
10
1,351

30 มิ.ย.
2555
795
38
833

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค.
2555
1,341
10
1,351

1. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้
2. ความเสี่ยงดานตราสารทุน
3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตอ งดํารง
* อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยเทากับรอยละ 8.50

30 มิ.ย.
2555
795
38
833

4.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารหรือบริษัทยอยไมสามารถปฎิบัติตามภาระผูกพันได
เมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดทันหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ
ดว ยตน ทุ น ที่ เ หมาะสมสํ า หรับการดํา เนิน งาน จนทํา ใหเ กิด ความเสียหายแก ธ นาคาร คณะกรรมการบริ ห าร
สินทรัพยและหนี้สินเปนผูกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร ซึ่งตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ยังมี ห นา ที่ กํา หนดเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ งรวมทั้งดําเนิน การที่
เหมาะสมหากมีการละเมิดระดับความเสี่ยงที่กําหนดไว บริหารเงินเปนผูรับผิดชอบในการบริหารสภาพคลองใน
ระดับภาพรวม ธุรกิจตลาดเงินเปนผูรับผิดชอบในการบริหารสภาพคลองรายวัน การบริหารสภาพคลองของ
บริหารเงินนั้นรวมถึง
 บริหารแหลงเงินทุนใหมีการกระจายตัวอยางดี ทั้งในแงของประเภทตราสาร ผูใหเงินทุน ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของตลาด และสกุลเงิน
 บริหารความสามารถในการเขาถึงตลาดทุนอยางตอเนื่อง
 ถือครองพอรตสินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วและสามารถใชเปนหลักประกันที่มั่นคงของเงินทุน
(Secured Funding)
 ดํารงสัดสวนสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap) อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงประเภทของสินทรัพยและ
โอกาสในการหาเงินทุนของธนาคารทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกัน
 ดูแลหลักการกําหนดราคาเงินทุน (Funds Transfer Pricing - FTP) ใหสะทอนถึงตนทุนของสภาพ
คลองของธนาคารทั้งในมุมมองของการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(Contingency)
ในการกําหนดกระแสเงินสดสําหรับรายงานสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารไดปรับกระแสเงิน
สดของสั ญ ญาดวยพฤติกรรมของลูก คา โดยอาศัยขอมูลในอดีตเปนฐาน ธนาคารมีการทบทวนการวิ เ คราะห
พฤติกรรมของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการรายงานและ
วิเคราะหสภาพคลองสุทธิใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บริหารเงินไดรับมอบอํานาจในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองรวมทั้งดูแลรับผิดชอบการ
ทดสอบความเสี่ยงดานสภาพคลองในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยมีการหารือรวมกับบริหารความเสี่ยงดาน
ตลาด ซึ่ ง การทดสอบดั ง กล า วจะทํ า ทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้ ฐ านะสภาพคล อ งของธนาคารจะถู ก ทดสอบภายใต
สถานการณจําลองหลายรูปแบบ เพื่อประเมินวาธนาคารจะอยูภายใตภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นเปนเวลานานไดหรือไม
ความรับผิดชอบของบริหารความเสี่ยงดานตลาดในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง รวมถึง
 การเปน เจ าของ พัฒ นา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริ ห ารความเสี่ยงดานสภาพคลองให เป น
ปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้งรวมหารือเกี่ยวกับขอมูลสถานการณความเสี่ยงดานสภาพคลองที่ใชในการ
ทดสอบแบบจําลองภาวะวิกฤติ
 ใหความเห็นชอบและแนะนําแนวทางปฏิบัติเสริมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 ทบทวน และแนะนําสมมติฐานที่ใชปรับพฤติกรรมของลูกคาในการประมาณการกระแสเงินสด และ
 ระบุ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง เพื่อดูแลใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายของ
ธนาคารและขอบังคับขององคกรที่มีหนาที่กํากับดูแลธนาคารอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานตรวจสอบ(Audit) เปนหนวยงานอิสระซึ่งทําหนาที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารกําหนดและ เปนไปตาม
กฏเกณฑของทางการ
กลยุทธและแผนการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง
กลยุทธและแผนการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองกําหนดแนวทางสําหรับการบริหารสภาพคลองที่มี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดของทางการ นโยบาย กลยุทธและเปาหมายโดยรวมของธนาคาร ธนาคาร
มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลองซึ่งกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ
ทั้งนี้ธนาคารมีการทบทวนและทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลองอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวา
ธนาคารมีความพรอมในการรองรับภาวะวิกฤติดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้นได
สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง และเปดใหบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการพัฒนานโยบาย
ของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ อยางไรก็ดี ดวยลักษณะของธุรกิจของบริษัทยอยแลว ความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง (หากมี) จึงอยูในเกณฑต่ํา
4.4 ขอมูลฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ฐานะความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบดวยตราสารทุนที่จัดประเภท
เปน หลักทรัพยเผื่อขาย และ หลักทรัพยอื่น
ตราสารทุนที่อยูในพอรต หลักทรัพยเผื่อขาย ประกอบดวยหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ที่ถือไวเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
 โครงการรวมทุน
 การปรับโครงสรางหนี้
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 เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย และ
 ธุรกิจการเงินและกลุมธุรกิจสนับสนุน
ป จ จุ บั น หลั ก ทรั พ ย เ ผื่ อ ขายของธนาคาร คงเหลื อ ยอดคงค า งเฉพาะประเภทเงิ น ลงทุ น ในกองทุ น
อสังหาริมทรัพยเทานั้น
สวนตราสารทุนที่อยูในประเภทหลักทรัพยอื่น ประกอบดวยหลักทรัพยที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยที่ถือไวเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้







เงินลงทุนทั่วไปในโครงการรวมทุน
เงินลงทุนทั่วไปในการปรับโครงสรางหนี้
เงินลงทุนทั่วไปในกองทุนอสังหาริมทรัพย
เงินลงทุนทั่วไปในธุรกิจการเงินและกลุมธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน และ
เงินลงทุนในบริษัทยอยดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน

ตามกลยุทธของธนาคาร กําหนดใหขายสินทรัพยดังกลาว ยกเวนตราสารทุนสองประเภทหลังที่อยูใน
พอรตเงินลงทุนในบริษัทรวมดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน และเงินลงทุนในบริษัทยอยดานการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ซึ่งถือเปนการลงทุนเชิงกลยุทธ และเงินลงทุนทั่วไปบางรายการที่ถือเปนการลงทุนตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งที่ถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
ตารางที่ 18 มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หนวย: ลานบาท

มูลคาฐานะทีเ่ กี่ยวของกับตราสารทุน
1. มูลคาฐานะทีเ่ กี่ยวของกับตราสารทุน
1.1 มูลคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลคาตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) *
2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน
3. สวนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร
ประเภทเผื่อขาย
4. มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะทีเ่ กี่ยวของกับตราสารทุนแยก
ตามวิธีการคํานวณที่ธนาคารพาณิชยใช
- วิธี SA
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4.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อัน
เนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
Risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานปฏิ บัติการที่มีประสิทธิผลจะช วยให
และดานชื่อเสียง (Reputational
กระบวนการทางธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่นและชวยลดตนทุนดานปฏิบัติการ ธนาคารใชวิธี Basic Indicator
Approach (BIA) โดยใชรายไดจากการดําเนินงานเปนคาตัวแทนในการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงดา นปฏิบัติการของธนาคารดํา เนินการโดยผานโครงสรางการกํ ากั บดูแลซึ่งมี
คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร คณะกรรมการธนาคาร
ไดมอบอํานาจใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management
Committee) ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารและบริษัทในเครือ และดําเนินการใหมั่นใจวาการจัดการ
กับความเสี่ยงไดรับการดําเนินการโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวน
ธนาคารไดจัดตั้งบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกร (Corporate Operational Risk Management)
ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใน
ภาพรวมโดยมีหนวยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานตางๆ เชน ความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําที่ไมไดรับอนุมัติ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณวิกฤต
ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในสถานที่
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง ธนาคารไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Unit Operational Risk Manager: UORM) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมีหนาที่
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
องคกรเปนผูชวยสนับสนุนการทํางานของ UORM
สายงานตรวจสอบทําหนาที่เปน “แนวปองกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบ
โดยอิสระเพื่อใหมั่นใจวามาตรการควบคุมภายในซึ่งดําเนินการโดยแนวปองกันชั้นที่ หนึ่งและสอง ไดรับการ
ออกแบบอยางดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
หนาที่ ตรวจสอบจะใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม
ธนาคารไดพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยกําหนดใหมีการระบุความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะหและควบคุมอยางเปนระบบ กรอบการดําเนินงาน
ดังกลาวครอบคลุมหลักการ โครงสรางการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ยงดวยหลักการปองกัน 3 ลําดับ (3 lines of
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defense risk governance model) และสอดคลองกับแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission)
ธนาคารไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกลาวจากขอมูลในอดีตของธนาคาร ความ
แข็งแกรงทางการเงิน และสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับไดนั้น ธนาคารจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความ
เสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทํานโยบาย มาตรฐานขั้นต่ํา และแนวทางปฏิบัติตางๆเพื่อใชในการบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญ ตาม
หลักเกณฑ Basel New Capital Accord (Basel II) เชน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk
and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการ
จัดการเหตุการณความเสี่ยง (Incident Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ธนาคารยังไดกําหนดดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรและระดับธุรกิจเพื่อเปนสัญญาณเตือนลวงหนาใหกับผูบริหารเพื่อดําเนินการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการในเชิงรุก การบริหารเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนเครื่องมือที่ชวยใน
การตรวจหา แกไข และวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเก็บขอมูลความเสียหาย นอกจากนี้ยัง
ชวยใหผูบริหารเขาใจและตระหนักถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและ
จุดออนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร
นอกเหนื อ จากเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารข า งต น ธนาคารยั ง ได อ อกเครื่ อ งมื อ
สนับสนุนเพื่อใหเกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ
และบริการใหม (Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Action Tracking) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก / การ
ใหบริการดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องและแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารไดกําหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหมและทบทวนผลิตภัณฑและบริการ
(Product and Service Approval Process: PSAP) ที่มีอยู เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่ธนาคารเสนอมี
การระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปน
อยางเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวใหดําเนินการภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได
ธนาคารไดนําระบบการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System)
มาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการติดตาม และการบริหารจัดการขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ (Audit Item)
และจากวิธีการอื่น (Non-audit Item) ไดรับการปรับปรุงแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารไดกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใ หบริการภายนอก / การ
ใหบริการดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) เพื่อกําหนดหลักการและ
มาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผล
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ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP / DRP) ซึ่งกําหนด
แนวทางใหกับทุกหนวยงานในการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หนวยงานบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจภายใตบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกรทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเปนไป
ตามนโยบายและมาตรฐานดังกลาว รวมทั้งประเมินระดับความพรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องและแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น บริษัทลูกได
นํากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ นโยบาย และมาตรฐานขั้นต่ําของธนาคารไปปรับใช มีการกําหนด
โครงสรางหนวยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ และไดมีการจัดทํา
แผนงานเพื่อนําเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ ไดแก การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ดวยตนเอง การจัดเก็บขอมูลความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ และการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องไปใชตอไป
4.6 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสียหายตอรายไดหรือมูลคาทาง
เศรษฐกิจของธนาคาร อันเกิดจากฐานะที่ไมไดอยูในบัญชีเพื่อการคาซึ่งไดรับผลกระทบทางลบจากการเคลื่อนไหว
ของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารไดจัดทํานโยบายซึ่งกําหนดกรอบในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อการธนาคาร เพื่อดูแลใหการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเปนไปดวยความ
ระมัดระวังรอบคอบ
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของธนาคารมีปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้





การกํากับและควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง
การกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ขั้นตอนการปฎิบัติในการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในและระบบสอบทานที่เปนอิสระ

คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ได รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการธนาคารให เ ป น ผู
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใหอยูภายในโครงสรางและขอบเขตเพดานความเสี่ยงที่
กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนผูใหความเห็นชอบและ/หรือเปนผูอนุมัติเพดานความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (แลวแตกรณี) และดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการละเมิดเพดานความเสี่ยง
ที่กําหนดไว
บริหารเงิน เปนหนวยงานที่ไ ดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานอั ตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของซึ่งไดมี
การกําหนดไว สวนบริหารความเสี่ยงดานตลาดซึ่งเปนหนวยงานอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบเพื่อใหมั่นใจไดวา
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารไดมีการระบุ วัด ติดตาม ควบคุมและรายงานอยางถูกตอง
เหมาะสม กรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว บริหารความเสี่ยงดานตลาดจะเปนผูรายงานไป
ยั ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และคณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น พร อ มกั บ เสนอแนะแนวทางแก ไ ข โดย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินจะเปนผูรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้บริหารเงิน
เปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอแผนงานในการแกไขเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารระดับสูงและ คณะกรรมการบริหาร
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สิน ทรั พย แ ละหนี้ สิน นอกจากนี้ ค วบคุม ทางการเงิน เปน ผู ดูแ ลให วิธี ป ฏิบั ติท างบั ญ ชี สอดคล องกั บ นโยบายที่
เกี่ยวของและขอกําหนดของกฎหมาย
นอกจากนี้ธนาคารยังมีหนวยงานตรวจสอบ(Audit) เปนหนวยงานอิสระซึ่งทําหนาที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งทําหนาที่
ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเปนไปตามนโยบายที่
ธนาคารกําหนดและ เปนไปตามกฏเกณฑของทางการ
ในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น ธนาคารใชเทคนิค Repricing
Gap ในการหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารในแตละเดือน Repricing Gap ใชอายุสัญญาคงเหลือหรือระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไป
ตามที่ระบุในสัญญา โดยธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อใชในการดูแลและควบคุม
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคาร
ธนาคารมีการใชวิธีการปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของ
ธนาคาร รวมทั้งการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจากหนวยงานวิจัยของธนาคาร
ธนาคารมีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อทดสอบผลกระทบจากเหตุการณ
ผิดปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นได โดยในปจจุบัน กําหนดใหคํานวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และ
มูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคารโดยตั้งสมมติฐานวามีการเปลี่ยนแปลงเสนโครงสรางอัตราดอกเบี้ยในแบบตางๆ
กัน ธนาคารมีการรายงานผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และตอมูลคาทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่ม/ลด 100 bps และ 200 bps เทากันตลอดเสนโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (Parallel Shift) และจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ไมเทากัน (Twist) ของเสนโครงสรางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งมีการรายงานสถานการณ
วิกฤติที่ใชทดสอบและผลจากการทดสอบภาวะวิกฤติ
ธนาคารกําหนดโครงสรางองคกรของธนาคารโดยใหมีระบบตรวจสอบและถวงดุลที่เหมาะสม รวมทั้งมี
การแบ ง แยกหน า ที่ แ ละขอบเขตการควบคุ ม นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในซึ่ ง กํ า หนดกรอบและ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยละเอียด รวมถึงการมอบอํานาจ การตรวจสอบธุรกรรม การกระทบยอดรายการ บัญชี
การบันทึกเอกสารและสัญญาเพื่อใหมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ
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ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 100 bps ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปขางหนา
หนวย: ลานบาท

สกุลเงิน

THB
USD
อื่นๆ
รวมผลกระทบ
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ของอัตรา
ดอกเบีย้

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2554

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิ่มขึ้น
100 bps

ลดลง
100 bps

302
9
(7)

(1,521)
(14)
(7)

297
8
(6)

(1,008)
(17)
5

319
9
(7)

(1,535)
(14)
(7)

307
8
(6)

(1,017)
(17)
5

304

(1,542)

299

(1,020)

321

(1,556)

309

(1,029)

สําหรับรายการในงบดุลและนอกงบดุลที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ยซึ่งมีกําหนดเวลาปรับอัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปนั้น สัดสวนของรายการดานสินทรัพยตอดานหนี้สิน ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
สัดสวน ณ สิ้นป 2554 สงผลใหผลประโยชนตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปขางหนา เพิ่มขึ้นเล็กนอยในกรณีที่
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นรอยละ 1 แบบเทากันทุกระยะเวลา (Parallel Shift) อยางไรก็ตามหากอัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดลงในขนาดและรูปแบบเดียวกัน ผลกระทบในเชิงลบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปขางหนาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ธนาคารมีสัดสวนของหนี้สินซึ่งไมสามารถปรับลดลงไดถึงรอยละ 1 เพิ่มขึ้น ตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ระหวางป 2555
สวนผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของกลุมธุรกิจทางการเงินระดับ Full Consolidation เกือบทั้งหมด
มาจากสวนของธนาคาร ซึ่งลักษณะของธุรกิจมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยมากกวา ดังนั้นผลกระทบจึงเปนไป
ในทิศทางเดียวกับผลกระทบของธนาคาร
สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยสําหรับฐานะในที่ไมไดอยูในบัญชีเพื่อการคา (อันรวมถึง
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล) และเปดใหบริษัทยอยไดใช
ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ อยางไรก็ดี ดวยลักษณะของธุรกิจ
ของบริษัทยอยแลว ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (หากมี) จึงอยูในเกณฑต่ํา
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4.7 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ การนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ ที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกธนาคาร ที่อาจสงผลกระทบ
ตอ รายได เงินกองทุน หรือ ความอยูรอดของธุรกิจ
นโยบายความเสี่ยงดานกลยุทธ (“นโยบาย”) เปนนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ใหความมั่นใจวาธนาคาร
และบริษัทยอย มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม คณะกรรมการ ผูบริหารตองแสดงบทบาทที่ให
ความมั่นใจวา ธนาคารและบริษัทยอยตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจแฝงอยูในการบริหารเชิงกลยุทธ รวมถึงการใช
เครื่องมือ และการนําไปปฏิบัติ เพื่อบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจขององคกรที่ คณะกรรมการ ผูบริหาร
หนวยงานธุรกิจ/หนวยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษัทยอยของธนาคารฯ มีสวนรวมในการกําหนดกล
ยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ
 การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง กระบวนการขององคกรที่ คณะกรรมการ ผูบริหาร
หนวยงานธุรกิจ/หนวยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษัทยอยของธนาคารฯ รวมกันระบุถึงปจจัยความเสี่ยง
ดานกลยุทธ กําหนดกรอบวิธีดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธที่เหมาะสม ตลอดจน ดําเนินงานและควบคุม
ความเสี่ยงดังกลาว
ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลักดานความเสี่ยงกลยุทธเปนประจําทุกป เพื่อปรับปรุงใหสะทอนความ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล อ มทั้ งภายในและภายนอก การเปลี่ ย นแปลงนโยบายหลั ก จะตอ งมีก ารเปลี่ย น
นโยบายเสริม กรอบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกันของหนวยธุรกิจ/หนวยสนับสนุน และบริษัทยอย
ทั้งนี้ ธนาคารจะทําการประเมินระดับความเสี่ยงดานกลยุทธ และระดับการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
และแนวโนมสําหรับความเสี่ยงดานกลยุทธเปนประจําทุกป
4.8 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ความเสี่ ยงดานชื่อเสียงหมายถึงความเสี่ยงที่เกิ ดจากเหตุการณที่ไ มค าดคิ ด หรือผลกระทบตางๆที่
ธนาคารไมไดคาดการณไวลวงหนา อันสืบเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ โครงการ หรือการกระทําตางๆ ของ
ธนาคาร ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง ตั้งแตมีภาพลักษณในทางลบ ไปจนถึงถูกฟองรองดําเนินคดี
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑของทางการโดยไมเจตนา
การบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงของธนาคาร ดําเนินการภายใต นโยบายการกํากับการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานขั้นต่ํา โดยนิยามแลว ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑหมายความถึงความเสี่ยงอันเนื่องจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับกับธุรกรรมตางๆของสถาบันการเงิน
นโยบาย ขอบังคับ หลักการควบคุมที่ดี จรรยาบรรณ รวมถึงมาตรฐานดานจริยธรรมของธนาคาร ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอชื่อเสียงของธนาคาร ถูกทางการเขาแทรกแซง ถูกปรับ และมีความเสียหายทางการเงิน หรืออีก
นัยหนึ่ง นโยบายการกํากับการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางและผูมีหนาที่ควบคุมดูแลมูลเหตุปจจัยตางๆอันมีผล
ตอการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียง
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มูลเหตุปจจัยตางๆ ที่ระบุถึงนี้ ประกอบไปดวย
 พฤติกรรมของพนักงานที่ทําใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความนาเชื่อถือและความถูกตอง
 บริการหรือผลิตภัณฑตางๆของธนาคาร
 การปฏิบัติขององคกรที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือ ความถูกตอง และหลักการควบคุมที่ดีของ
ธนาคาร
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงดา นชื่อเสียง โดยผานหนวยงานตา งๆ ดังนี้ กํา กับการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบการกํากับดูแลการไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับโดยผานนโยบายเรื่องการปองกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML/CFT) นโยบายการรับ
การใหของขวัญ ของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง (Gifts, Entertainment and Anti-Bribery) นโยบายการใชขอมูล
ภายใน (Insider Trading) นโยบายการทําธุรกรรมที่อาจมีหรือเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of
Interest) และนโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blower) บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกรรับผิดชอบการ
ระบุ บริหาร ติดตาม และรายงานความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารภายใตกรอบ นโยบาย มาตรฐานขั้นต่ํา
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเครื่องมือ เชน การรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการ การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการใหม
และการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง เปนตน เหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะมีการ
บันทึกและบริหารภายใตข้ันตอนการจัดการเหตุการณความเสี่ยง ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารดําเนินการ
ผานกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการเพื่อลดความเสี่ยง การปองกันการทุจริตและการบริหารการสอบสวน
ดําเนินการภายใตนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการดําเนินการสอบสวน ของบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการองคกร ทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบเรื่องความประพฤติของพนักงานผานการกําหนด
จรรยาบรรณพนักงาน ลูกคาสัมพันธรับผิดชอบดูแลขอรองเรียนของธนาคารใหเปนไปอยางเหมาะสม สื่อสารและ
ภาพลักษณองคกรรับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธกับสื่อ ผูมีสวนไดเสียของธนาคาร และการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤต นักลงทุนสัมพันธภายใตกลยุทธองคกรรับผิดชอบดูแลขอมูลการลงทุนและการวิจยั
นอกจากนี้ ตรวจสอบจะตรวจสอบความเพียงพอของมาตรการกํากับดูแลและควบคุมที่ไดกําหนดไวและ
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหความมั่นใจวาธนาคารดําเนินการไดตามนโยบาย แผน ระเบียบปฏิบัติ และ
วัตถุประสงคทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงอยางครบถวนสมบูรณ

หนา 50

