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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

: 0-2273-7640, 0-2299-2758

TMB Phone Banking

: 1558

Website

: http://www.tmbbank.com

E-mail

: ir@tmbbank.com

ทุนจดทะเบียน

: 41,903,301,555 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ทุนเรียกชําระแลว

: 41,352,301,555 บาท

หุนสามัญ

: 43,528,738,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.95 บาท

สวนที่ 1 หนา 1
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1.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

การลงทุน ในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2553 โดยถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุน

จํานวนหุน
ทั้งหมดที่

การถือหุนของธนาคารทหารไทย
จํานวนหุนที่ถือ

ออกจําหนายแลว

อัตรา

จํานวนเงิน(บาท)

การถือหุน % สุทธิจากคาเผื่อการ

1 บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุนสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

ลดราคาหลักทรัพย
1,834,940,256.70

โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014
2 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

โทร. 0-2299-1670-1, โทรสาร 0-2242-3138-9
3 บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุนสามัญ

1,000

994

99.40

13,617.80

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุนสามัญ

10,000,000

7,499,997

75

188,230,287.36

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

หนวยลงทุน

92,816,465

44,681,927.89

48.14

319,771,489

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุนสามัญ

1,000

300

30.00

7,500

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

หนวยลงทุน

212,430,342

63,138,715.66

29.72

633,750,256.10

ลําพูน

คาปลีก/สง

หุนสามัญ

120,000

30,000

25.00

0.00

เชียงใหม

คาปลีก/สง

หุนสามัญ

9,000

2,250

25.00

0.00

กรุงเทพฯ

ธรุกิจการเงิน

หุนสามัญ

1,000,000

175,000

17.50

257,250.00

แพร

การผลิต

หุนสามัญ

15,500

2,500

16.13

0.00

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุนสามัญ

1,000,000

153,000

15.30

14,361,948

กรุงเทพฯ

หนวยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

137,343,000

กรุงเทพฯ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ

10,000

1,000

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

การขนสง

หุนสามัญ

22,000

2,200

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ

30,000,000

3,000,000

10.00

0.00

กรุงเทพฯ

การบริการ

หุนสามัญ

2,000,000

200,000

10.00

30,200,000.00

โทร. 0-2299-1217, โทรสาร 0-2299-1278
4 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
โทร. 0-2636-1800
5 กองทุนรวมสยามรีสอรท
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 0-2649-2107-8
6บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด
โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 0-2230-6200
7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดอะ คอลัมน
โทร. 0-26492000, โทรสาร 0-26492107-8
8 บริษัท เอ็น ดี กรุป ฟดมิลล จํากัด
9 บริษัท วิงกรุป จํากัด
โทร. 053-271071,โทรสาร 053-331316
10 บริษัท รวมทุนชนบท จํากัด
โทร. 02-3183958, โทรสาร 02-7181851
11 บริษัท ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม จํากัด
โทร. 0-5458-1202, โทรสาร 0-5458-1876
12 บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
โทร. 0-2231-3011, โทรสาร 0-2231-3681
13 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900, โทรสาร 0-2679-1820
14 บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 1 จํากัด
โทร. 0-26336950 โทรสาร 0-26336990
15 บริษัท เมืองคาสง จํากัด
โทร. 0-2531-6860 โทรสาร 0-2532-3009
16 บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จํากัด
โทร. 0-2261-1144, โทรสาร 0-2261-1143
17 บริษัท ไพบูลย ประกันภัย จํากัด
โทร. 0-2246-9635, โทรสาร 0-2246-9660-1
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1.3




ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บุคคลอางอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
ผูสอบบัญชี
หรือ
หรือ

นางสาวรัตนา จาละ
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
นายณรงค
พันตาวงษ

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 3516
เลขที่ 3315
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2.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสีย่ ง

2.1

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทย ป 2553 สามารถพลิกฟนจากการหดตัวในปกอนหนากลับมาขยายตัวอยางแข็งแกรงที่รอยละ 7.8
แมจะไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในชวงไตรมาสสอง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการสงออกที่
ขยายตัวในอัตราสูงตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศตลาดเกิดใหม
ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนตามความเชื่อมั่นที่ปรับสูงขึ้นภายหลัง
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองคลี่คลายลง รวมทั้งความชัดเจนในการแกไขปญหาการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ทั้งหมดนี้นําไปสูการขยายกําลังการผลิตในหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสงออก เชน ยาน
ยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา สอดคลองกับการไดรับปจจัยหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับต่ํา
แมวาจะเริ่มเขาสูวงจรขาขึ้นตามแรงกดดันของเงินเฟอก็ตาม ในขณะที่การแข็งคาของเงินบาท ยังคงเปนไปตามทิศทาง
คาเงินในภูมิภาค และยังไมสงผลกระทบตอการสงออกในปนี้อยางมีนัยสําคัญ รวมถึงปญหาอุทกภัยที่ครอบคลุมหลายพื้นที่
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงจํากัดเทานั้น
สํา หรั บในป 2554 การขยายตั ว อย า งแข็ ง แกร ง ของเศรษฐกิ จ ไทยในป 2553 จะเป นแรงส ง ที่ สํา คั ญ ทํ า ให
เศรษฐกิจในป 2554 มีแนวโนมเติบโตไดตอเนื่อง แตจะเปนไปในอัตราชะลอลงที่รอยละ 3.6 โดยแรงขับเคลื่อนหลักที่
สําคัญมาจากการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง จากความเชื่อมั่นของผูบริโภคและสภาพแวดลอมการ
ลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นป
นี้ ในขณะที่ภาคการสงออกมีแนวโนมขยายตัวที่รอยละ 9 แผวลงตามทิศทางเศรษฐกิจและการคาโลกที่คาดวาจะอยูใน
ทิศทางชะลอตัว จากการที่ภาวะเศรษฐกิจประเทศหลัก มีแนวโนมฟนตัวอยางเปราะบางและวิกฤตที่เผชิญตองใชเวลา
พอสมควรในการเยียวยา ไมวาจะเปนวิกฤติหนี้สาธารณะของกลุมสหภาพยุโรปที่ยังเรื้อรัง หรือปญหาตลาดแรงงานและ
บานในสหรัฐฯที่ยังไมคลายลง ขณะที่เศรษฐกิจในเอเชียแมมีแนวโนมเติบโตในอัตราที่นาพอใจ แตก็เชื่อวาความรอนแรง
จะชะลอลงจากมาตรการสกัดเงินเฟอในภูมิภาค อาทิจีนและอินเดีย ดังนั้น ความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลกจะเปนปจจัย
เสี่ยงสําคัญสงผลใหมีเงินทุนไหลเขาในเอเชียรวมถึงไทยมากขึ้น ทําใหเงินบาทยังเปนไปในทิศทางแข็งคา โดยคาดวา
อัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวอยูในกรอบ 29-30 บาทตอดอลลารสหรัฐ ขณะที่ยังมีปจจัยเสี่ยงจากเงินเฟอที่เรงตัวสูงขึ้น
เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่เติบโต การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลก และสินคาเกษตร รวมทั้งการปรับเพิ่มคาจาง
ขั้นต่ําทั่วประเทศ โดยคาดวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะอยูที่รอยละ 2-3 ผลกระทบดังกลาวทําใหดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโนม
ปรับสูงขึ้นจากรอยละ 2.00 ในปลายป 2553 เปนรอยละ 3.00-3.25 ณ สิ้นป สงผานไปยังการปรับขึ้นของตนทุนการผลิต
สินคา ซึ่งเปนโจทยใหญที่ผูประกอบการตองเตรียมรับมือ นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีปจจัยเสี่ยงในเรื่องปญหาการเมือง
หากยังมีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุมการเมืองเปนระยะๆ รวมทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปนี้ อาจสงผลกระทบตอ
การชะลอการลงทุนเพื่อรอดูนโยบายใหม ซึ่งในชวง 3-4 ปที่ผานมา ความไมสงบทางการเมืองเปนปจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ
ไทยทําใหไมสามารถเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพ
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2.2

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีค่ วบคุมธนาคาร และการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2552 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้
1
กําหนดผูประกอบอาชีพอีก 9 ประเภท มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดเกินจํานวนที่
กําหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยใหแกสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) ไดแก
 ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนที่ปรึกษาในการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนที่มิใชสถาบันการเงิน
 ผูคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคําที่
เปนนิติบุคคล
 ผูคาหรือใหเชาซื้อรถยนตที่เปนนิติบุคคล
 นายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่เปนนิติบุคคล
 ผูคาของเกาที่เปนนิติบุคคล
 ผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
 ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มิใชสถาบันการเงิน
 ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงิน
 ผูใหบริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
2
กําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพเปนที่ปรึกษาการลงทุนและผูรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของ
ลูกคาและตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อเริม่ ทําธุรกรรมครั้งแรก โดยตองตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการ
เมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา และเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเปน
เวลา 5 ป นับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
3
เพิ่มบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา 13, 14, 16, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 35 หรือ 36 จากเดิมที่ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท เปนการปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพัน
บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
ปจจุบัน สํานักงาน ปปง. อยูระหวางการจัดทํากฎกระทรวงและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
รายละเอียดในการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
2.3

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย ทั้งนี้เพื่อใหธนาคาร
สามารถเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและยั่งยืน ธนาคารไดผนวกการบริหารความเสี่ยงเขากับการ
ดําเนินธุรกรรมประจําวันและการวางแผนกลยุทธ เพื่อสรางความเหมาะสมระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน ธนาคาร
บริหารความเสี่ยงโดยการมีการกํากับดูแลความเสี่ยงที่เขมงวด และ และการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุงเนน
ใหพนักงานใสใจกับความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และปรับลดความเสี่ยงอยางเหมาะสม
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ธนาคารจัดใหมีโครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารความเสี่ยง โดยมี
การกระจายอํานาจในการอนุมัติการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดยอย และ ผูบริหาร
ในหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม รวมทั้งเพื่อใหมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงดานตางๆ กฎเกณฑ
ของทางการและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม
โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ทบทวนและ กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร รวมถึงอํานาจในการอนุมัติกลยุทธ ในการบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการดําเนินงาน ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเพดานความเสี่ยงตางๆ
ธนาคารจัดใหมีคณะกรรมการยอย ในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ซึ่งประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นความ
เสี่ยงเฉพาะดาน อันไดแก :
- คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง (RPC) ซึ่งสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกํากับดูแลในเรื่อง
เกี่ยวกับ นโยบาย กรอบการดําเนินงาน และประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริหารสินและและหนี้สินและ การบริหารเงิน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ (ORC) มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สวนที่ 1 หนา 6

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้สายงานธุรกิจจะเปนผูรับผิดชอบหลักในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของตนเองภายใตกรอบการ
ดําเนินงานที่กําหนด
สายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง จะอยูภายใตการดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหาร
ความเสี่ยง โดยประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนสมาชิกของคณะเจาหนาที่บริหาร และรายงานตรงตอ
ประธานเจาหนาที่บริหาร จะกํากับดูแล สงเสริมการพัฒนาและการนําการบริหารความเสี่ยงมาใชอยางสอดคลองกันทั่วทั้ง
องคกร อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ อยูภายใตการดูแลของสายงานกลยุทธองคกร ซึ่งรายงานตรงตอ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2.3.1
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมเชิงกลยุทธ ที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” โดยจัด “โครงสรางองคกรที่
ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” พรอมกับการดําเนินกลยุทธการใชผลิตภัณฑเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เพื่อสราง
ฐานที่มั่นคงสําหรับการเติบโตอยางยั่งยืน ธนาคารไดจัดทําแผนกลยุทธ 5 ปซึ่งกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อ
มุงสูการเปนผูนําตลาดดานเงินฝาก ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธุนี้ใหทันสมัยตามสิ่งแวดลอมและตลาดในรายป
เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
ธนาคารไดปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและ
ควบคุมเชิงกลยุทธ นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหารและหนวยงานทางธุรกิจตาง ๆ เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ พรอมกับการเสนอแนวทางแกไขหากไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
และไดเริ่มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk dashboard) เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบและตระหนัก
ถึงสถานะความเสี่ยงดานกลยุทธเปนรายไตรมาส ตลอดจนการจัดทําการประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ใน
ความเสี่ยงดานกลยุทธเปนรายป
โดยรวมแลวธนาคารมีความมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยเริม่ ตั้งแต
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดองคกรและอัตรากําลัง การดําเนินโครงการตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธหลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ
2.3.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผูกูหรือคูสัญญาไมสามารถชําระสินเชื่อคืน
ใหธนาคารหรือไมปฏิบัติตามภาระขอผูกพันตามสัญญาที่ไดตกลงไวกับธนาคาร ความเสี่ยงดานสินเชื่อสวนใหญเกิดจาก
ธุรกรรมการใหสินเชื่อและภาระผูกพัน แตความเสี่ยงดานสินเชื่อยังเกิดไดจากรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เชน การค้ํา
ประกันการกูยืมเงิน และตราสารอนุพนั ธ เปนตน
ธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อเพื่อสรางผลตอบแทนใหเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยการ
ควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได และสรางความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจอยางยั่งยืน
โดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธขององคกร
ธนาคารใหความสําคัญและมุงมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่ออยาง
ตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกํากับดูแลดานการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความ
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เสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) การปรับปรุงกระบวนการ
และเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เชน risk rating model สําหรับลูกคาธุรกิจขนาดใหญและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม Application Scorecard และ Behavior Scorecard สําหรับลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดเล็ก จัดทําและ
ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และ แนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุมการวัด และการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ปจจัยเสีย่ งดานสินเชื่อ
 คุณภาพสินเชื่อ
หนี้ดอยคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดขอตกลง จึงทําใหธนาคารขาดรายไดจากดอกเบี้ย
รวมถึงอาจสูญเสียเงินตนบางสวนหรือทั้งหมด ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอรตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคูสญ
ั ญาอยาง
สม่ําเสมอ และกําหนดใหมีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้บอยครั้งยิ่งขึ้นกรณีเปนหนี้ดอยคุณภาพซึ่งเปนความ
เสี่ยงสําคัญของธนาคาร ธนาคายังมีระบบ Early Warning system เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเปนหนี้ที่มีคุณภาพดีแตอาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบจากปจจัยตางๆซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานและคณะกรรมการแกไขหนี้ดอยคุณภาพ
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารยังไดตั้งสํารองสวนเกินเพื่อรองรับสวนสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดีนอกเหนือจากการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเพียงพอสําหรับความเสียหายที่คาด
วาจะเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยคํานวณจากความนาจะเปนที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดชําระหนี้
(probability of default) ของลูกหนี้ในแตละระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมือ่ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (exposure at default) ตาม
ประเภทของสินเชื่อ และ ความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (loss given default) ตามประเภทหลักประกัน
 การเสื่อมคาของมลูคาหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อสวนใหญของธนาคารเปนอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่น ซึ่งมูลคา
ของหลักประกันดังกลาวอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
การตกต่ําของภาคอสังหาริมทรัพยอาจ
สงผลใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันสินเชื่อบางรายต่ํากวาหนี้เงินตนของสินเชื่อนั้น
ซึ่งอาจทําให
ธนาคารมีสวนสูญเสียเมื่อเกิดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ ธนาคารมีการจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดแนวทางและ
มาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยความถี่ในการ
ประเมินราคาหลักประกันขึ้นกับคุณภาพของสินเชื่อ
 การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ ธนาคารบริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแตละภาคธุรกิจ ประเทศคูสัญญา และลูกหนี้รายใหญ
โดยธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับไดทั้งในรายภาคธุรกิจ และในแตละประเทศคูสัญญา เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหมีการกระจายตัวอยางเหมาะสม นอกจากนี้ธนาคารยัง
ไดกําหนดเพดานความเสี่ยงดานสินเชื่อสําหรับลูกหนี้รายใหญรวมผูเกี่ยวของไวดวยรวมทั้งมีการติดตามและรายงาน
สถานะความเสี่ยงจากการกระจุกตัวดานสินเชื่อตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
2.3.3 ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสียหายตอรายไดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสีย่ งดานตลาด ซึ่งอาจ
ประกอบดวย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน
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เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายความเสี่ยงดานตลาดอยางหลากหลาย เพื่อ
ใชเปนแนวทางและมาตรฐานสําหรับการบริหารความเสี่ยงดานตลาด หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยงดานตลาดจะดําเนินการบริหารตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายภายใตมาตรฐานที่ไดกําหนดในนโยบายดังกลาว
ในขณะที่สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดควบคุมดูแลความเสี่ยงดานตลาดโดยรวมของธนาคารอยางเปนอิสระ
ธนาคารไดควบคุมความเสี่ยงดานตลาด โดยจัดตั้งเพดานความเสี่ยงตามฐานะความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ผานทางผูรับมอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย โดยสรุปความเสี่ยงดานตลาดที่สําคัญมี
ดังนี้
2.3.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสียหายตอรายได และ/หรือ มูลคาสวน
ของผูถือหุน ของธนาคาร จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งในงบดุลและ
นอกงบดุลที่อยูใ นบัญชีเพื่อการคา และ/หรือ บัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายดังกลาวมีสาเหตุจากมูลคาที่ลดลง
เนื่องจากการแปลงมูลคาเงินตราตางประเทศของฐานะที่ถอื อยู รวมทั้งการขาดทุนจากธุรกรรมการคาเงินตราตางประเทศ
หรือ การแปลงมูลคาจากเงินสกุลหนึ่งเปนเงินอีกสกุลหนึ่ง
สายงานธุรกิจตลาดเงินเปนผูรบั ผิดชอบทั้งการบริหารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และฐานะ
เงินตราตางประเทศในบัญชีเพื่อการคาของธนาคาร สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดกําหนดแนวทางการประเมินระดับ
การบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่มากเกินไปจากผลกระทบดานลบจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหรืออัตราผลตอบแทนของพอรตการลงทุนเพื่อการคาของ
ธนาคาร โดยมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงดังนี้
1. Delta Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาใชสิทธิ ตอราคาของสินทรัพยอางอิง
2. Gamma Limit – หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ delta ตอราคาของสินทรัพยอางอิง
3. Vega Limit - หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของหลักทรัพยในพอรตโฟลิโอ ซึ่งขึ้นกับคาความผัน
ผวนของสินทรัพยอางอิง
4. เพดานความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Limit) – หมายถึง มูลคาปจจุบันของมูลคาขั้นตน
(มูลคาโดยรวมของแตละสกุล ในสถานะซื้อ หรือขาย และมูลคาสุทธิ (สวนตางสุทธิของสถานะซื้อและขาย) สําหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ถือครองในแตละสกุล
ภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดนี้ สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงินจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดการและการทํา
ธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินมีหนาที่ติดตามตรวจสอบกระบวนการ กลยุทธและผลการดําเนินงาน และสายงานบริหารความเสี่ยง
ดานตลาดมีหนาที่ในการติดตามความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว
2.3.3.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ และสวนตางดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย และ mismatch ของกระแสเงินสดจากความแตกตางของวันที่มีการกําหนดราคาใหม การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดและคาใชจายในสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร รวมทั้งเงินกองทุนของธนาคาร
ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยไดดําเนินการตามกรอบนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกําหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในดานตาง ๆ เชน ความเสี่ยงของรายได
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การกําหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด และการจํากัดการขาดทุนสูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนผู
ควบคุมดูแลโครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยนี้
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน หรือการกําหนดระดับความแตกตาง (Mismatch) ของระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสม ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ยจากสายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัยของธนาคาร
ในป2553 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ กอนรายการหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและโอนกลับ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 12,259 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 148 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1 จากป 2552
โดยรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ คิดเปนรอยละ 60 ของรายไดรวมของธนาคาร เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งอยูที่รอ ยละ 49
ทั้งนี้ เงินใหสินเชื่อสวนใหญของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอางอิงตาม
อัตราตลาดคิดเปนรอยละ 75 ของเงินใหสินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคิดเปนรอยละ 79
2.3.4
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาง ๆ เมื่อครบกําหนด
เนื่องจากธนาคารไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตอการดําเนินงานหรือเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด ภายในระยะเวลาที่
กําหนดดวยตนทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจทําใหธนาคารเกิดความเสียหายได ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมี
หนาที่กํากับดูแลการบริหารสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติและในภาวะ
วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได และสามารถดํารงระดับสภาพคลองสูงกวาขั้นต่ําตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่ง
ตองอยูภ ายในกรอบความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองและแผนบริหาร
สภาพคลองทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติเปนประจํา หรืออาจมีการทบทวนเปนกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารสภาพคลองตามนโยบายหรือแผนงานดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสรางขององคกร กฎเกณฑของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารฯ แตละบริษัทจะบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองแยกจากกัน
ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองนั้น
สายงานบริหารเงินซึ่งรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหดํารงไวซงึ่ สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงทั้งสกุลเงินบาทและ
เงินตราตางประเทศ รวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร มีการวัด ติดตาม ควบคุม สถานะสภาพคลองของธนาคารอยางใกลชิด โดยจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งการทดสอบสถานการณจําลองสภาวะสภาพคลองในภาวะวิกฤติ เพื่อชวยในการบริหารจัดการและดํารงไวซงึ่ สภาพ
คลองที่เหมาะสมของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
เมื่อพิจารณาแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว คิดเปนรอยละ 82.8, 4.7, 7.3 และ 5.2 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ โดย
สวนใหญแหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารมาจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ซึ่งธนาคารยังคงมีกลยุทธในการจัดหาเงินทุนจาก
เงินฝากอยางตอเนื่องเพือ่ เสริมสรางฐานะทางการเงินใหแข็งแกรงและมีผลประกอบการที่นาพอใจอันจะชวยเสริมสราง
ความมั่นใจใหแกลูกคาและผูฝากเงิน อยางไรก็ตาม ธนาคารยังใหความสําคัญการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดย
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รักษาระดับสินทรัพยสภาพคลอง และติดตามระดับความเสี่ยงเปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน รวมทั้งกําหนด
ขอบเขตสําหรับตัวบงชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และการดําเนินการตาง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได พรอมกันนี้ไดมีการจัดทําแผนการบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินการ
หากมีสัญญาณบงชี้วาอาจเกิดภาวะวิกฤติดานสภาพคลอง (Early Warning Indicator)
2.3.5
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อัน
เนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณภายนอกธนาคาร รวมความเสี่ยงดานกฎหมาย แตไมรวมความเสีย่ งดานกลยุทธ (Strategic risk) และดานชื่อเสียง
(Reputational risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะชวยใหกระบวนการทางธุรกิจดําเนินไปได
อยางราบรื่นและชวยลดตนทุนดานปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารฯ
ดําเนินการโดยผานโครงสรางการกํากับดูแลซึ่งมี
คณะกรรมการธนาคารฯ เปนผูรับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร คณะกรรมการธนาคารฯได
มอบอํานาจใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Committee) ซึ่งมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารฯและบริษัทในเครือ
และดําเนินการใหมั่นใจวาการจัดการกับความเสี่ยงไดรับการ
ดําเนินการโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวน
ธนาคารฯ ไดจัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Group) ซึ่งรายงาน
ตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในภาพรวมโดยมีฝายงาน
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานตางๆ เชน ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําที่ไมไดรับอนุมัติ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณวิกฤต ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดานการจางงานและความปลอดภัยในสถานที่
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง ธนาคารฯไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Unit
Operational Risk Manager: UORM) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบงาน
โดยสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนผูชวย
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สนับสนุนการทํางานของ UORM
สายงานตรวจสอบทําหนาที่เปน “แนวปองกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดย
อิสระเพื่อใหมนั่ ใจวามาตรการควบคุมภายในซึ่งดําเนินการโดยแนวปองกันชั้นที่หนึ่งและสอง ไดรับการออกแบบอยางดี
และสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกิจของธนาคารฯอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ สายงาน
ตรวจสอบจะใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
โดยกําหนดใหมีการระบุความเสี่ยงดาน
ธนาคารฯไดพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะหและควบคุมอยางเปนระบบ กรอบการดําเนินงานดังกลาว
ครอบคลุมหลักการ โครงสรางการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเปนไปในทิศทาง
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เดียวกัน โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ยงดวยหลักการปองกัน 3 ลําดับ (3 lines of defence risk governance model)
และสอดคลองกับแนวทาง COSO
ธนาคารฯไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกลาวจากขอมูลในอดีตของธนาคารฯ ความแข็งแกรงทาง
การเงิน และสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นสูงเกิน
ระดับที่ยอมรับไดนั้น ธนาคารฯจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได
อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารฯ ไดจัดทํานโยบาย มาตรฐานขั้นต่ํา และแนวทางปฏิบัติตางๆเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญ ตามหลักเกณฑ
Basel New Capital Accord (Basel II) เชน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment : R&CSA) การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ดัชนีชี้วดั ความเสี่ยงที่สําคัญ
(Key Risk Indicator : KRI) และการจัดการเหตุการณความเสี่ยง (Incident Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง/การประเมินการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการที่ใชใน
การระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง
ธนาคารฯยังได
กําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรเพื่อเปนสัญญาณเตือนลวงหนาใหกับผูบริหารเพื่อดําเนินการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการในเชิงรุก
การรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
ตรวจหา แกไข และวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเก็บขอมูลความเสียหาย นอกจากนี้ยังชวยใหผูบริหาร
เขาใจและตระหนักถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและจุดออนในการควบคุมความ
เสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคารฯ
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการขางตนธนาคารฯยังไดออกเครือ่ งมือสนับสนุน
เพื่อใหเกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการใหม
(Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking)
นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก/การใหบริการดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น
(Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ งและแผนฉุกเฉินดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารฯไดกําหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหมและทบทวนผลิตภัณฑและบริการที่มีอยู
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่ธนาคารฯเสนอมีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม รวมทั้งมี
โครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวใหดําเนินการภายใตระดับความ
เสี่ยงที่ธนาคารฯยอมรับได
ธนาคารฯไดนําระบบการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System) มาใช
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการติดตาม และการบริหารจัดการขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ (audit item) และจากวิธีการอื่น
(non-audit item) ไดรับการปรับปรุงแกไขจากหนวยงานที่เกีย่ วของอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารฯไดกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก/การใหบริการดาน
สนับสนุนแกบุคคลอื่น เพื่อกําหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผล
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารฯไดจัดใหมีนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึง่ กําหนดแนวทางใหกับทุกหนวยงาน
ในการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง หนวยงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจภายใตสายงานบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกลาว
รวมทั้ง
ประเมินระดับความพรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ งและแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3.

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 พระราชทานตราตั้งใหธนาคารทหาร
ไทย จํากัด เปนธนาคารพาณิชยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดมีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจํานวน 10 ลานบาท เปน
จํานวน 100 ลานบาท เพื่อเปนการขยายชองทางการระดมทุน ธนาคารไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 41,903,301,555.05 บาท และมีทุนชําระแลว
จํานวน 41,352,301,555.05 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 41,536,741,279 หุน และหุนบุริมสิทธิ หมวด ข. จํานวน
1,991,997,200 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 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 542 พันลานบาท เงินฝาก 438 พันลานบาท
และสินเชื่อ 376 พันลานบาท
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3.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของธนาคารทหารไทย ในชวง 5 ปที่ผานมา มีดังนี้
ป 2547  ธนาคารไดรวมกิจการกับ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนฯ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2547 ซึ่งการรวมกิจการดังกลาวสงผลใหธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจรูปแบบธนาคารครบวงจร
หรือ Universal Banking ไดเปนอยางดี โดยมีขนาดสินทรัพยประมาณ 673 พันลานบาท และมี
จํานวนสาขากวา 450 สาขา รวมทั้งมีเครือขายที่แข็งแกรงขึ้น
ป 2548  ธนาคารไดทําการ “Re-branding” โดยไดเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารเปน “TMB Bank
Public Company Limited” เปลี่ยนตราสัญลักษณใหมเปน
และเปลี่ยนคําขวัญเปน "รวมคิด
เพื่อทุกกาวของชีวิต" “Better Partner, Better Value” ซึ่งหมายถึง การมีสวนรวมหรือการเปน
หุนสวนที่ดี ชวยสรางเสริมคุณคาซึ่งกันและกัน
 นิตยสาร Finance Asia ไดยกยองและมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Best Thailand Deal”, นิตยสาร The
Banker ไดมอบรางวัล “Deal of the Year – 2005 Thailand”, Structured Finance International ได
มอบรางวัล “Best Securitization of Asian Assets – 2005” และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(ThaiBMA) ไดมอบรางวัล “Deal of the Year 2005” และรางวัล “Most Creative Issue 2005” ใหกับ
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย ซึ่งธนาคารทหารไทย
เปนหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุน กู
 ธนาคารไดรวมทุนกับกลุมการเงินธนาคารแมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนใน บล.ทีเอ็มบี
แมคควอรี โดยมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยชั้นแนวหนาของ
ประเทศไทย
 ธนาคารไดเรงเตรียมการเรื่องการบริหารความเสีย่ ง
โดยจัดตั้งหนวยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ
Basel II ขึ้น เพื่อดําเนินการตามแผนแมบท
ป 2549  ธนาคารไดออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไรเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) มูลคา 200 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม
 ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 32,223,893,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 3,222,389,300 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคาร (Rights Offering) ในอัตรา
4.75 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยหุนสามัญที่เหลือจาก
การจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวไดเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน
หรือเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแกนักลงทุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
ซึ่งธนาคารไดประสบความสําเร็จในการเพิ่ม
เงินกองทุนอีก 9,667,000,000 บาท ในเดือนกันยายน 2549
 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ไดมอบรางวัล “Deal of the Year 2006” ใหกับโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย ซึ่งธนาคารทหารไทย เปนหนึ่ง
ในที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารและบริษัทยอยไดยกระดับนโยบายกันสํารองใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) และแผนการดําเนินงานของธนาคารในการลดและเรงจําหนาย
สินเชื่อดอยคุณภาพ โดยมีการตั้งสํารองหนีส้ ูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้จาํ นวน 30,982 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 138.1 สงผลใหอัตราสวนสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับประมาณรอยละ 70 ในป
2550
ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 250,000,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
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 มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวไดเสนอ
ขายใหแกสถาบันการเงินหรือกองทุน ในราคา 1.40 บาทตอหุน ซึ่งธนาคารไดประสบความสําเร็จ
ในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2550 สงผลใหธนาคารมีเงินกองทุนตาม
กฎหมาย รอยละ 14.4 ของสินทรัพยเสี่ยงเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
นิตยสาร IFR Asia ไดมอบรางวัล “Thailand Capital Markets Deal of the Year 2007” ใหกับ
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย รุนที่ 3 มูลคา 5,500 ลาน
บาท โดยธนาคารทหารไทย เปนหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู
ธนาคารไดมีการปรับโครงสรางการจัดการ เพื่อใหการบริหารงานของธนาคารมีความคลองตัว
และเหมาะสมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก การแตงตั้งประธานคณะกรรมการ
ธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารทานใหม
ธนาคารไดแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารทานใหม และเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง ซึ่ง
รวมถึงการยืมตัวผูเชี่ยวชาญจากไอเอ็นจี มาปฏิบัติงานรวมกับธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ควบคุมการดําเนินการดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ธนาคารทหารไทย
ภายหลังจากการเขารวมของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม
ตลอดจน
คณะกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงชุดใหม ไดรวมกันพินิจและวิเคราะหสถานการณ
ของธนาคารภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ในชวงระยะเวลา 3-5 ปขางหนา
ธนาคารจึงไดกําหนดวิสัยทัศนในอันที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก”
และดําเนินการภายใตแนวทาง “การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง - Customer Centricity the TMB
Way” พรอมกับการจัดลูกคาออกเปนกลุม (Segmentation) ที่ชัดเจน เพื่อมุงสรางคุณคาและ
ความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดขึ้นกับลูกคาแตละกลุม ธนาคารไดจัดแบงกลุม ลูกคาเปน 7 กลุม
หลักตามระดับรายได ดังตอไปนี้
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รายได
ระดับ
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
3.3. ลูกคาบุคคลทั่วไป (Mass)
< 30,000 บาทตอเดือน
 ธนาคารไดเขาทําสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนนายหนาและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต
(Bancassurance Product Distribution Agreement) กับบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด
(“ING Life”)โดยธนาคารจะเปนนายหนาและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและสุขภาพ
ของ ING Life ผานสาขาของธนาคาร โดยเริ่มการขายผานสาขาของธนาคารตั้งแตวันที่ 15
พฤษภาคม 2551 เปนตนไป นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด (“ING Funds”)ไดรวมลงนามในสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนตัวแทน
จําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Distribution Agent Agreement) ใหกับกองทุนและ
ผลิตภัณฑกองทุนของ ING Funds โดยเริ่มเปดดําเนินการผานสาขาธนาคารไดตั้งแตวันที่ 12
มิถุนายน 2551 เปนตนไป และธนาคารยังคงเปนชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารและเปนบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศ
 ธนาคารไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรใหเปนองคกรที่มีลูกคาเปนศูนยกลางซึ่งจะเปด
โอกาสใหพนักงานแตละคน และหนวยงานทุกหนวย เห็นลูกคาอยางชัดเจน และมีความ
รับผิดชอบเต็มที่เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคา ทั้งนี้ โครงสรางองคกรใหมจะมีสวนชวย
ลดความซ้ําซอนในภารกิจของหนวยงาน และนําไปสูการสรางความประสานสอดคลองในการ
ดําเนินงานระหวางสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน
และการผลักดันธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
o ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ธนาคารไดซื้อคืนตราสารหนี้กงึ่ ทุน (Hybrid Bond Tier 1) ที่ออก
ในตางประเทศในป 2549 จํานวน 152 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีการออกตราสารหนี้กึ่งทุนใน
ประเทศ (TMB-IT1) จํานวน 4,000 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกัน ซึ่งธุรกรรมทั้งสองนี้ เปน
โอกาสในการทํากําไรในเชิง arbitrage ทําใหธนาคารสามารถบันทึกกําไรพิเศษเปนจํานวน
3,175 ลานบาท และเพิ่มความแข็งแกรงใหกับฐานเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได
นํากําไรพิเศษทั้งหมดนี้ไปใชตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารไดปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เปนกล
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยุทธหลัก ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการสรางความแตกตางจากธนาคารอื่นๆโดยใหบริการใน
สิ่งที่ลูกคาตองการ ธนาคารจึงใชกลยุทธการใหบริการและการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Service &
Operational Excellence) และ กลยุทธการมีผลิตภัณฑทางการเงินที่มีมูลคาเพิ่มแกลูกคา (ValueAdded Financial Services) เพื่อเสริมใหกลยุทธหลักมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ปรับปรุงบัญชีในสวนผูถอื หุนดวยการลดราคาพารจาก 10 บาทตอหุน เปน 0.95 บาท ตอหุน
และลางขาดทุนสะสม ทําใหธนาคารมีความคลองตัวในการจายเงินปนผล (ทั้งนี้ตองเปนตามที่
กฎหมายกําหนด) การปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตอการดํารงฐานะเงินกองทุนตามเกณฑ
ฯ จํานวนหุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน และอํานาจการควบคุมของผูถอื หุน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2553
TMB Transformation ไดเริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อป 2552 และมีความกาวหนาอยางตอเนื่องในป 2553 เพื่อ
จุดประสงคในการมุงมั่นพัฒนาใหธนาคารมีความสามารถเทียบเทากับธนาคารคูแขง โดยทุกฝายที่เกี่ยวของตระหนักถึง
ความสําคัญและใหความรวมมือในการผลักดันโครงการดังกลาวใหเกิดความสําเร็จโดยมีการนําไปเปนสวนหนึ่งใน
เครื่องมือชีว้ ัดผลการดําเนินงาน (KPI) ของผูบริหารระดับสูงดวย ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
การเปลี่ยนแปลงสาขา
การเปลี่ยนแปลงสาขาถือเปนกลยุทธสําคัญที่จะกอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมการใหบริการรวมถึงการสรางความ
ผูกพันของลูกคากับธนาคาร และการแยกลูกคาธุรกิจจากสาขาใหมาอยูในความดูแลของสายงานลูกคาธุรกิจที่เกี่ยวของ ไมวา
จะเปน ลูกคาธุรกิจ SME หรือ Wholesale Banking ในขณะเดียวกันธนาคารไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
สาขาโดยการแบงงานดานการปฏิบัติการออกจากสาขาเขามารวมที่สวนกลาง
จากการสํารวจของบริษัท Gallup Consulting ในป 2553 คะแนนชี้วัดความผูกพันของลูกคาที่มีตอธนาคารนั้น
แสดงใหเห็นวาธนาคารมี 247 สาขาของธนาคารที่ทําคะแนนไดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 และในจํานวนนี้ 154 สาขาได
คะแนนผานเกณฑมาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ทั่วโลกที่เขารวมการสํารวจนี้
การใหบริการและการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Service & Operational Excellence)
สืบเนื่องจากการที่ธนาคารมีความมุงมั่นในการเปนผูใหบริการทางการเงินที่สามารถทําใหลูกคาพึงพอใจและมี
ความปลื้มปติ ธนาคารจึงไดเริ่มแผนงานการใหบริการและการดําเนินงานที่เปนเลิศขึ้นอยางเปนทางการในป 2553 โดยมี
จุดประสงคที่จะปรับปรุงจุดบริการลูกคาใหไมมีกิจกรรมที่ไมจําเปนและสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่ดีใหกับพนักงาน
ทั้งนี้ แผนงานดังกลาวจะชวยสรางความผูกพันและความพึงพอใจใหกับลูกคาได และเมื่อลูกคาไดรับการบริการที่มีคุณภาพ
และตรงตามความตองการของตนก็จะกอใหเกิดผลลัพธทางธุรกิจที่ดีตอธนาคารอีกดวย
ในป 2553 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนจบเพื่อใหมีกระบวนการที่ดีขึ้น โดย
ผลิตภัณฑและการใหบริการตางๆ ก็ไดรับการปรับปรุงและออกแบบใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยคํานึงถึงลูกคาเปนหลัก เชน
การอนุมัติสินเชื่อ Small SME 9 วัน (SME OD No Asset) ที่เปดตัวไปในไตรมาสแรกของป 2553 ที่ใหการอนุมัติและจายเงิน
ใหกับลูกคาเอสเอ็มอีไดรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการเปดตัวกระบวนการแบบใหมของบัญชีเงินฝากที่ลูกคา
สามารถฝากเช็คโดยไมตองใช slip หรือการลดเวลาในการทําบัตรเดบิตสําหรับนักศึกษา จาก 27 วันเหลือเพียง 9 วันอีกดวย
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การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารไดทําการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะทําใหธนาคารเปนองคกรที่สงเสริมและเห็น
คุณคาของความสามารถของพนักงาน ใหผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และสรางโอกาสความกาวหนาที่แทจริงใหกับ
พนักงาน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่สําคัญในป 2553 ไดแก แผนงานความกาวหนาในสายงานอาชีพที่มีจุดประสงคเพื่อ
การสรางการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ธนาคารมีการใหความรูความเขาใจกับพนักงานในเรื่องระบบสมรรถนะ
(Competency) การจัดกลุมอาชีพ (Job Family) และการจัดลําดับชั้นงาน (Job Grading) โดยมุงเนนในการสรางความสมดุล
ระหวางเปาหมายของธนาคารที่ตองการสรางบุคคลากรที่มีคุณภาพ และความตองการของพนักงานในการเติบโตในอาชีพ
ของตน ซึ่งโอกาสในการเติบโตนั้นมีแนวโนมที่จะถูกกําหนดโดยศักยภาพในการทํางานของพนักงาน เปาหมายในเสนทาง
อาชีพของพนักงาน ความตองการ และโอกาสของตําแหนงที่เปดรับพนักงานภายในธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและประสิทธิผลตอการลดคาใชจาย นอกเหนือจากนั้น ธนาคารไดมีการจัดการสื่อสารภายในองคกรเพื่อสื่อสารถึงการ
วางตัวของ Brand และถายทอดคําชี้แจง รวมถึงการสื่อสารเรื่องของกลยุทธตางๆ ใหกับพนักงานทั้งองคกร ทุกระดับผานทาง
Management Roadshow จํานวน 46 ครั้ง โดยทุกๆ ครั้งผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดเขารวมและมีการเปดโอกาสให
พนักงานทุกคนไดสื่อสารโดยตรงกับผูบริหารเพื่อใหเกิดความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารยังคงมุงเนนในการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งป 2553 เพื่อใหพนักงานของธนาคารมี
ความรูความเขาใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในธนาคารอยางรอบดานและทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในสาย
งานบริการลูกคา ทางธนาคารจึงไดมีการจัด “Risk Academy” และการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะทางดานสินเชื่อใหแกพนักงาน
ของธนาคารโดยใชหลักสูตรที่เปนมาตรฐานสากล ที่มีการผสมผสานระหวาง Workshop และ E-Learning เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานสินเชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวของกับจุดบริการลูกคาและพนักงานที่มีหนาที่สนับสนุนของกลุมลูกคาธุรกิจ SME และ WBG เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดานสินเชื่อ และปรับปรุงคุณภาพของการตอบสนองตอความตองการลูกคาใหดียิ่งขึ้น
ในไตรมาสที่สองของป 2553 ธนาคารไดทําการขายสินเชื่อดอยคุณภาพเปนมูลคารวม 8.4 พันลานบาทใหแก
บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชยจํากัด (บสก.) โดยการขายสินเชื่อดอยคุณภาพครั้งนี้สงผลให อัตราสวนสินเชื่อดอย
คุณภาพของธนาคารตามงบการเงินรวมลดลงจากรอยละ 12.1 เหลือรอยละ 10.2 ในเดือนเมษายน 2553 นอกเหนือจากนั้น
ธนาคารไดซื้อคืนตราสารหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond Tier 1) และสามารถบันทึกกําไรพิเศษเปนจํานวน 232.4 ลานบาท
3.3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารทหารไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งรักษาการโดย
กระทรวงการคลังและอยูภายใตการอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารประกอบธุรกิจภายใตการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารเสนอผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายที่ตรงกับ
ความตองการทางการเงินของลูกคากลุมเปาหมาย เนื่องจากธนาคารเปนองคกรที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ธนาคารจึงให
ความสําคัญกับการเขาใจความตองการของลูกคาเปนอยางมาก ธุรกิจของธนาคารแบงออกเปน 3 กลุมหลักๆคือ กลุมลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมลูกคารายยอย
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญของธนาคารมุงเนนการใหบริการกับลูกคาองคกรขนาดใหญที่มีรายไดตอปมากกวา
500 ลานบาท ลูกคาในกลุมธุรกิจนี้ประกอบไปดวยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
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การเงิน และบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารมุงหวังที่จะเปนธนาคารหลักของลูกคา สราง
ความสัมพันธที่แนบแนน และใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ สินเชื่อโครงการ (Project Finance) และสินเชื่อ
Corporate Finance เงินทุนหมุนเวียน การออกหนังสือค้ําประกัน บริการธุรกรรมระหวางประเทศ การเขารวมใหสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินอื่น 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
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การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทยอย
1. บบส. พญาไท
2. บลจ. ทหารไทย
3. บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอย สุทธิ
บริษัทรวม
1. บจ. เมโทร เดซิกนี
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สุทธิ








มูลคาเงินลงทุน
การถือหุนของธนาคาร
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม 2552
ณ 31 ธันวาคม 2552 (รอยละ)
(ลานบาท)

บริหารสินเชื่อและสินทรัพยดอยคุณภาพ
บริหารจัดการกองทุน
สาธารณูปโภค

3,870
188
4,058
(2,035)
2,023

100.00
75.00
99.40

สาธารณูปโภค

2,023

30.00

บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอนสินเชือ่
และสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสินทรัพยนนั้ และนําไปบริหารใหไดรับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและธุรกิจจัดการลงทุน
ตามที่ไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคารทหารไทยเปนแกน
นําของกลุมผูถอื หุน 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
กรุงเทพ เพื่อรับโอนสิทธิสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวาง บมจ.
รถไฟฟากรุงเทพ และ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โดยการรับโอนสิทธิฯ จะเกิดขึ้นใน
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กรณีที่ บมจ.รถไฟฟากรุงเทพ ไมสามารถปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ซึ่งธนาคารอยูใน
ฐานะตัวแทนหลักประกันของกลุมเจาหนี้ (Security Agent) และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
3.4

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธนาคารแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบงบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารออกเปน 2 ประเภท แยกตามสัดสวนการถือหุนและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกดําเนินงาน ดังนี้
1. กลุม Solo Consolidation เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ (Credit Institution) ซึ่งธนาคารถือหุน
ตั้งแตรอยละ 75 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และการบริหารงานของบริษัทอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคาร
2. กลุม Non-Solo Consolidation เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ดานการเงินและธุรกิจสนับสนุนการดําเนินการของ
ธนาคาร โดยบริษัทยอยในกลุมนี้ จะแบงออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ คือ
 ธุรกิจดานการเงิน จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจดานการเงิน ที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้น
ไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมถึงบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อที่ธนาคารถือ
หุนตั้งแตรอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
 ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจที่ใหการสนับสนุน
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุนตัง้ แตรอ ยละ 50 ขึ้นไปของจํานวนหุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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
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ผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation

100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของ
ธนาคาร

ธุรกิจการเงิน

75.00%
บลจ. ทหารไทย

99.40%
บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ
คอนแทรค
หมายเหตุ:

ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของธนาคารทหารไทยถือหุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทยอย หรือบริษัทรวมนั้น

3.5

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของธนาคาร ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสรางรายได ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 ดังนี้
โครงสรางรายได
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาธรรมเนียมและบริการ
- การรับรองรับ อาวัลและค้ําประกัน
- อื่น ๆ

หนวย : ลานบาท
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

รอยละ

2552

รอยละ

2551

รอยละ

15,810
771
1,918
18,499

62.1
3.0
7.5
72.6

17,506
737
2,238
20,481

57.3
2.4
7.3
67.0

24,150
1,581
3,511
29,242

67.3
4.4
9.8
81.5

157
36

0.6
0.2

14
95

0.1
0.3

(353)
98

(1.0)
0.3

337
4,466

1.3
17.6

425
4,089

1.4
13.4

524
4,487

1.5
12.4
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โครงสรางรายได
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กอนกําหนด
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดทั้งหมด

2553 รอยละ
1,284
5.0
4
0.0
260

1.0

422
6,966
25,465

1.7
27.4
100.0

3.6

2552 รอยละ
1,012
3.3
2,301
7.5
955

3.1

1,186
3.9
10,077 33.0
30,558 100.0

2551 รอยละ
951 2.7
(69)

(0.2)

1,009 2.8
6,647 18.5
35,889 100.0

ศักยภาพในการแขงขัน
 นวัตกรรมสินคาและบริการ
ธนาคารทหารไทยไดรับการยอมรับวาเปนผูนําทางดานนวัตกรรมสินคาและบริการ โดยในป 2553ธนาคารได
เปดตัวผลิตภัณฑใหมเปนจํานวนมากซึ่งตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งไดแก สินเชื่อตามสั่งเพื่อการสงออก บัตรเครดิต
โซชิล OD ไมตองใชหลักประกันของลูกคา SME และ บริการบัญชีเงินเดือน ทีเอ็มบี ทรีดี
 การตลาดที่แข็งแกรงบนพื้นฐานของความเขาใจลูกคา
ในป 2553 ธนาคารไดทําใหแบรนดมีความแข็งแกรงขึ้นอยางตอเนื่องโดยผานกิจกรรมทางการตลาดตางๆและได
ออกแคมเปญสําหรับผลิตภัณฑใหม การยอมรับแบรนดของธนาคารทหารไทยในปจจุบันนี้มีความแข็งแกรงกวาธนาคาร
ขนาดกลางและใกลเคียงกับธนาคารพาณิชยชั้นนําอื่นๆในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้นแบรนดของธนาคารยังมีความไดเปรียบ
ในเรื่องความนาเชื่อถือและความมั่นคงซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย
 ชองทางบริการที่สะดวกและเขาถึงไดงาย
ธนาคารทหารไทยมีเครือขายที่กวางขวางโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเครือขายสาขาทั่วประเทศ 452
สาขา และสาขาตางประเทศ 3 สาขา สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา 90 แหง ตูเอทีเอ็ม 2,300 เครื่อง นอกเหนือจากนี้ ธนาคารมี
ชองทางการทําธุกกรรมผานทางอิเล็กทรอนิกสที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากการที่ธนาคารไดมีการปรับปรุงเวปไซตและเครือขายของ
ธนาคารขึ้นตั้งแตป 2552 เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา โดยลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานทางเวปไซตของทาง
ธนาคารไดอยางปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 หุนสวนทางกลยุทธ
ตั้งแต ไอเอ็นจี กรุป เขามาถือหุนกับธนาคารทหารไทยในป 2550 ไอเอ็นจีไดเขามาสนับสนุนธนาคารในเรื่อง
ตางๆ อาทิเชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารความเสี่ยง การดําเนินงานและเทคโนโลยี นอกจากนี้
ไอเอ็นจียังไดสง
ผูบริหารระดับสูงเขามาชวยบริหารงาน เพื่อชวยใหธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศนในการเปน “ธนาคารไทยชั้นนํามาตรฐาน
ระดับโลก”
 เทคโนโลยีทางธุรกิจที่ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมุงเนนใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ
รวมถึงสรางความแตกตางในการ
ใหบริการ และผลิตภัณฑแกลูกคา ธนาคารมีเทคโนโลยีที่พรอมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจ อาทิเชน ระบบ
Core Banking (7 days X 24 hrs) ที่สามารถใหบริการไดทุกวันตลอดเวลา ระบบ Corporate e-Banking และ ระบบ Supply
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Chain Financing ซึ่งเปนชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาระดับองคกรในการทําธุรกรรม และบริหารจัดการดานการเงิน
กับธนาคารแบบศูนยรวม ระบบ Internet Banking Mobile Banking Phone Banking และ SMS Notification ที่ใหบริการการ
ทําธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง Internet และ ระบบโทรศัพทพื้นฐาน แบบ Anytime Anywhere ไดอยาง
ครบถวน ซึ่งสามารถตอบสนอง Life Style ของลูกคาในยุคปจจุบันได นอกจากนี้ธนาคารยังมีระบบ Wealth Management ที่
เพิ่มศักยภาพทางดานผลิตภัณฑและบริการในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม ระบบ Imaging Workflow
หรือ Enterprise Content Management ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนทางธุรกิจอาทิเชน บริการทางดาน Trade
Finance เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการกับลูกคา เทคโนโลยีทางดาน ID Card Reader ถูกนํามาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทางดานการเปดบัญชี ใหมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนใหกับลูกคา ทางดานความ
ปลอดภัย ธนาคารไดจัดทําระบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Two Factors Authentication โดยสามารถ
สนับสนุนการใชงานที่เปนแบบอุปกรณ Token และ SMS นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการแจงเตือนลูกคา (SMS Alert
Services) สําหรับทุก ๆ ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา มีการติดตามเฝาระวัง Websites ที่เขาขาย
จัดอยูในกลุมผูไมประสงคดียางตอเนื่อง (Anti-Phishing) เพื่อเปนการความปลอดภัยใหแกลูกคาโดยรวมแลวศักยภาพ
ทางดานเทคโนโลยีของธนาคารสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน พรอมทั้งสนับสนุนแนวทางในการใหบริการที่
ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารไดวางระบบโครงสรางทางดานเทคโนโลยี ตามที่รูจักในชื่อสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented
Architecture หรือ SOA) “Infrastructure Virtualization” “MPLS Network” และ “Enterprise Content Management” ซึ่งทําให
มีศักยภาพในการใหบริการดานเทคโนโลยี การปฏิบัติการ และตอบสนองความตองการทางธุรกิจ โดยโครงสรางพื้นฐานนี้
สามารถรองรับบริการลูกคาในการทําธุรกิจไดอยางคลองตัวมากขึ้น และตอบสนองโอกาสทางการตลาดและความทาทาย
ใหม ๆ
ในป 2553 ธนาคารเปนที่รูจักทางดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในวงการสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ
โดยธนาคารเปน 1 ใน 10 สถาบันการเงินจาก 135 แหง ที่ไดรับรางวัล IDC Financial Insights Innovation Awards (FIIA)
ทางดาน Customer Engagement โดย IDC เปนสถาบันแนวหนาระดับโลกที่มีชื่อเสียงทางดานการวิจัย และเปนที่ปรึกษา
ทางดานการวางแผนและบริหารจัดการ ทางดานธุรกิจ และเทคโนโลยี ใหกับกลุมสถาบันการเงินชั้นนําระดับโลก
รางวัลนี้แสดงถึงศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการใหบริการทางดานการเงินแบบยึดลูกคาเปน
ศูนยกลางซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของธนาคาร โดยงานวิจัยที่นําไปสูการออกผลิตภัณฑที่ตอบโจทยลูกคา ซึ่งไดรับพิจารณา
ใหรับรางวัลคือ บริการ “One Touch” ซึ่งเปนบริการเปดบัญชีใหมโดยใชบัตรประชาชน Smart Card ผานเครื่องอานบัตร ID
Card Reader โดยลูกคาไมตองกรอกขอมูลสวนบุคคล และรวมถึงการสมัครใชบริการ Internet Banking และ Mobile Banking
ในครั้งเดียวกันโดยไมตองกรอกขอมูลอีก อีกบริการหนึ่งคือ “No Slip” ซึ่งเปนบริการฝาก ถอน โอน เงินสดโดยลูกคาไมตอง
กรอกฟอรม เพียงแคแจงความประสงคในการทําธุรกรรมและเซ็นชื่อเทานั้น
กอนหนานี้ในป 2550 ธนาคารไดรับรางวัลนวัตกรรมทางดานไอที “SOA Innovation Award” จาก IDC Financial
Insights มาแลว ซึ่งเปนรางวัลที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี SOA กับงาน Straight Thru Process ใน
โครงการสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งทําใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางรวดเร็ว อัตโนมัติ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวมใหกับลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนผลิตภัณฑกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย
บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) โดย บลจ. ทหารไทย ซึ่งธนาคารถือหุนอยูรอยละ 75 เปนบริษัทจัดการ
กองทุนที่ใหญเปนอันดับ 6 ของประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 132,915 ลาน
บาท (ไมรวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษของกระทรวงการคลัง) หรือคิดเปนรอยละ 7.11 ของสวนแบงตลาด
สวน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) หนึ่งในกลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจรระดับโลก เปนบริษัทจัดการกองทุนที่
ใหญเปนอันดับ 10 ของประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 30,019 ลานบาท (ไม
รวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษของกระทรวงการคลัง) หรือคิดเปนรอยละ 1.61 ของสวนแบงตลาด ทั้งนี้ การที่
ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ทํา
ใหธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลายมากที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชนตอลูกคาของธนาคาร


3.7

เปาหมายหลักของธนาคารในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายหลักของธนาคาร ป 2554-2558
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนในการเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai Bank with
World Class Financial Solutions) ธนาคารไดกําหนดเปาหมายหลักในชวง 5 ปของธนาคารคือ ป 2554-2558 ดังตอไปนี้
1. ผูนําตลาด
 มีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝาก รอยละ 14 ดวยสัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยรอยละ 50
 เพิ่มสัดสวนการเปนธนาคารหลักที่ลูกคาใชบริการ (Main Bank)
2. สรางผลกําไรอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุน
 เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน เปนรอยละ 14 ภายในป 2557
 เพิ่มสัดสวนรายไดจากกลุมลูกคาบุคคลรายยอยเปนรอยละ 40 และสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเปนรอยละ 35
 มีผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยูใ นระดับ Top Quartile ของประเทศไทย
3. สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย
 เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาใหอยูในระดับแนวหนา (Top Tier)
 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับการประเมินผลจาก Regulator ในระดับดี (Good Rating)
 สรางความผูกพันของพนักงานและเปนองคกรที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) ในกลุมธุรกิจการเงิน
กลยุทธ (Strategy) ป 2554-2558
เพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน ธนาคารใชกลยุทธการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เปนกล
ยุทธหลัก ธนาคารเชื่อวาปจจุบันลูกคายังไมไดรับบริการทางการเงินที่ตรงกับความตองการที่แทจริง ลูกคาตองปรับตัวเขา
หาบริการตาง ๆ ที่ไดรับจากธนาคารชั้นนําของประเทศ ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการสรางความแตกตางจากธนาคารอื่นๆ
โดยใหบริการในสิ่งที่ลูกคาตองการ ทั้งความตองการภายนอก (explicit needs) และความตองการภายใน (latent needs) ดังนั้น
ธนาคารจึงใชกลยุทธการใหบริการและการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Service & Operational Excellence) และ กลยุทธการมี
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีมูลคาเพิ่มแกลูกคา (Value-Added Financial Services) เพื่อเสริมใหกลยุทธหลักมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
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1. Deposit-Led Strategy
กลยุทธการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เปนวิธีการที่จะทําใหธนาคารสามารถกาวไปสูการเปน
ผูนําในตลาดและสรางผลกําไรที่ยั่งยืน จากกลยุทธนี้ ธนาคารจะสรางความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายโดยผานทาง
ผลิตภัณฑธุรกรรมเงินฝาก (Transactional deposit account) ในกระบวนการนี้เอง ธนาคาร มีโอกาสที่จะเขาใจความตองการ
ของลูกคาอยางแทจริงผานทางธุรกรรมที่ลูกคาทําเปนประจํา ดังนั้นธนาคารจะสามารถเพิ่มระดับความสัมพันธกับลูกคาได
โดยเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่มีมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาอยางครบวงจรและตอบสนองความตองการตามชวงชีวิตของลูกคาที่
แตกตางกันไป ในขณะเดียวกันงบดุล สภาพคลองและความเสี่ยงจะตองมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
สรางผลกําไรที่ยั่งยืน
2. Service & Operational Excellence
เพื่อที่จะคงความสัมพันธที่ยั่งยืนกับกลุมลูกคาเปาหมาย
กลยุทธการใหบริการและการดําเนินงานที่เปนเลิศ
(Service & Operational Excellence) มีความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และในขณะเดียวกันทําใหการ
บริหารจัดการตนทุนของธนาคารไดดีขึ้น โดยการจัดการตนทุนไดดีจะทําใหธนาคารสามารถเสนอมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา ผู
ถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆมากยิ่งขึ้น ธนาคารใหความสําคัญใน 3 ดานที่มีความสําคัญกับลูกคา คือ กระบวนการ
ดําเนินงาน พนักงานและชองทางการใหบริการ ธนาคารจะทําใหกระบวนการดําเนินงานที่มีความสําคัญกับลูกคามีความงาย
สะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได ลูกคาไดรับบริการจากพนักงานของธนาคารที่มีความรูความสามารถและใสใจในการใหบริการ
นอกจากนี้ธนาคารจะใหบริการลูกคาผานทางชองทางการใหบริการทางเลือกที่ดีที่สุดในตลาดและงายตอการเขาถึง อีกทั้ง
ธนาคารจะทําใหสาขาและศูนยธุรกิจมีมากพอกับความตองการของลูกคาและตั้งอยูในบริเวณที่ใหความสะดวกกับกลุมลูกคา
เปาหมาย
3. Value-Added Financial Services
ดังที่ไดกลาวขางตน
ธนาคารเชื่อวาปจจุบันลูกคายังไมไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับความตองการจาก
ธนาคารอื่นๆ ดังนั้น ธนาคารตั้งใจที่จะนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินทางเลือกที่ตรงกับความตองการของลูกคาอยางแทจริง
แตยังไมไดถูกใหบริการโดยธนาคารชั้นนําอื่นๆ Supply chain solution เปนหนึ่งในบริการทางการเงินที่เพิ่มคุณคาและให
ประโยชนอยางมากทั้งกับลูกคาและธนาคาร ลูกคาจะสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและงบดุลไดดีขึ้น ในขณะที่
ธนาคารสามารถเขาใจวงจรธุรกิจไดอยางครบถวน และสามารถเสนอบริการที่ราคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่แทจริง
ของลูกคา
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

4.1

ลักษณะบริการ
การประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารประกอบธุรกิจหลักโดยการใหบริการแกกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
กลุมธุรกิจรายยอย มีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ อยางครอบคลุมใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจดังกลาว ธนาคารมี
ความมุงมั่นอยางตอเนื่องที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ใหมและล้ําสมัยเพื่อใหบริการแกลูกคาในทุกกลุมไดอยาง
ครบถวน และนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตอลูกคานั้นผานทางหลายชองทาง ไดแก เครือขายสาขาของธนาคารซึ่ง
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน ทีเอ็มบีไดเร็กท เอทีเอ็ม เปนตน
4.1.1 กลุมธุรกิจขนาดใหญ (Wholesale Banking Group)
ธนาคารไดใหบริการทางการเงินอยางหลากหลายแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ บริษัทชั้นนําขนาดใหญ รวมถึง
บริษัทขามชาติ โดยใหบริการภายใตหลักการใชลูกคาเปนศูนยกลาง ผูบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship Manager) มี
หนาที่ทําความเขาใจในอุตสาหกรรม แผนธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทลูกคา เพื่อเขาใจความตองการทางการเงินให
ถูกตองและชัดเจนที่สุด และสามารถจัดหาทางออกทางการเงินที่ครบวงจร (Total Financial Solution) ใหกับลูกคาได
ผลิตภัณฑและบริการหลักประกอบดวย การจัดหาเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว การใหสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
บริการออกหนังสือค้ําประกัน การใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศ การจัดการสินเชื่อรวม (Syndicated Loans) การ
ใหบริการธนาคารตัวแทนในตางประเทศ และการใหบริการบริหารเงินสด รวมไปถึง การใหสินเชื่อแบบ Supply Chain
รูปแบบการทํางานดังกลาว ทําใหธนาคารสามารถเสนอบริการในลักษณะ One-Stop Service โดยผูบริหาร
ความสัมพันธลูกคา (Relationship Manager) ที่มีความรอบรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาอยางทันทวงที
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ธนาคารไดกําหนดคุณสมบัติของลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญวาตองเปนบริษัทที่มี
รายไดตอปรวมตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไปโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญของธนาคาร คิดเปน
รอยละ 53.3 ของยอดเงินใหสนิ เชื่อทั้งหมดของธนาคาร
การใหบริการทางการเงินหลักที่ธนาคารใหบริการแกลูกคาภายใตหลักการ Total Financial Solution มีดังนี้
 สินเชื่อ Corporate Finance และสินเชือ่ โครงการ (Project Finance)
ธนาคารใหบริการสินเชื่อ Corporate Finance และสินเชื่อโครงการ กับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม ทั้งสกุลเงินบาท
หรือสกุลเงินตางประเทศ ทั้งระยะกลางและระยะยาว มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ตามสภาพธุรกิจ ความเสื่ยงและ
สภาวะตลาดในชวงนั้นๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนตาง ๆ ของลูกคา
 สินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
ธนาคารใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี เพื่อลูกคาสามารถบริหารกระแสเงินสด
ระหวางลูกหนีก้ ารคา สินคาคงคลัง และเจาหนีก้ ารคาไดอยางเหมาะสม
 การออกหนังสือค้ําประกัน
ธนาคารใหบริการออกหนังสือค้ําประกัน และ Stand-by letters of credit ไดหลายประเภท ไดแก ค้ําประกันซอง
ประมูล ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ค้ําประกันการรับเงินลวงหนา ค้ําประกันผลงาน ค้ําประกันการชําระภาษีอากร
ค้ําประกันการชําระคาบริการสาธารณูปโภค ค้ําประกันการซือ้ เชื่อ เปนตน
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บริการธุรกรรมระหวางประเทศ (Trade Finance)
เปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่ธนาคารไดลงทุนในดานการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรใหมี
ความชํานาญในการใหบริการธุรกรรมการคาระหวางประเทศ ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ และ สนางประเทศ หรือ นําสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศเขามาคาขายภายในประเทศ
ุดิบมาผลิตสินคาเพื่อนําไปสงขายจากทีระกอตอบสนองความตองการทางดานการเงินของลูกคาผูประกอบการที่เปนกลุมธุรกิจ
ขนาดใหญ และ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทั้งนี้ ในป 2553 ธนาคารไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑสินเชือ่ หมุนเวียนเพือ่ การสงออก ซึ่งเปนสินเชื่อที่สนับสนุน
การจัดหาวัตถุดบิ หรือ จัดซือ้ สินคาสําเร็จรูปจากทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําวัตถุดิบมาผลิตสินคา
เพื่อนําไปสงขายไปยังคูคาในตางประเทศ หรือ นําสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศเขามาคาขายภายในประเทศ
ในดานการใหบริการ ธนาคารไดจัดใหมีศูนยบริการธุรกรรมการคาระหวางประเทศจํานวน 17 แหง ที่ตั้งอยูในเขต
เศรษฐกิจที่สําคัญของลูกคาผูประกอบการ เพื่อใหการบริการที่สะดวกและเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้น ธนาคารเพิ่ม
ชองทางการใหบริการในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศผานทางระบบธนาคารทางอินเทอรเน็ต ( Corporate Internet
Banking ) โดยลูกคาสามารถเลือกการทํารายการผานทางระบบคอมพิวเตอรของลูกคาในการขอเปดเล็ตเตอรออฟเครดิต หรือ
พรอมกับไดจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลการใหบริการธุรกรรม
การโอนเงินไปยังตางประเทศใหกับคูคาในตางประเทศไดทันที
การคาตางประเทศโดยเฉพาะ เพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําในกฏและระเบียบในการทําธุรกรรมการคาตางประเทศ
ธนาคารไดใหบริการธุรกรรมการคาระหวางประเทศแกลูกคาผูประกอบการครอบคลุมในหลายรูปแบบ เพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานธุรกรรมที่เกีย่ วของกับคาระหวางประเทศ ดังมีบริการตอไปนี้
 เล็ตเตอรออฟเครดิต (Letters of Credit): ธนาคารไดใหบริการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อการซื้อ
สินคา เครื่องจักร และวัตถุดิบจากตางประเทศ และใหสินเชื่อเพื่อการดําเนินการดังกลาวตามที่
ตองการ
 การใหสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt Financing): ธนาคารใหบริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อ
ประกอบการใหสินเชื่อเพื่อการนําเขาสําหรับธุรกรรมทางการคา (รวมถึงการซื้อสินคาภายในประเทศ
และระหวางประเทศ) โดยลูกคาจะนําเงินที่ไดจากการขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู
 บริการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคา (Shipping Guarantees): ธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันเพื่อการออกสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับธุรกรรมประเภทการนําเขาสินคา ในกรณีที่
ยังไมไดรับเอกสารสําคัญ
 สินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit): ธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อการสงออก เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนทั้งในชวงเวลากอนและภายหลังจากที่มีการสงออกสินคาแลว โดยลูกคาจะนําเงินที่ไดจาก
การขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู
 การเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออก (Export Bills for Collection
and Bill Purchased/Discounted): ธนาคารใหบริการเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และขณะเดียวกัน
ใหบริการรับซื้อ/ซื้อลดตัว๋ เงินคาสินคาออกดวย
 การซื้อลดตราสารการเงินที่ใชในการสงออกสินคา (Forfaiting): ธนาคารใหบริการการซื้อลดตราสาร
การเงินที่ใชในการสงออกสินคา ภายใตเล็ตเตอรออฟเครดิต สินคาออก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการ
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ใหสินเชื่อเงินสดจายลวงหนาแกผูสงออก โดยธนาคารจะรับซื้อลดแบบไมมีสิทธิ์ไลเบี้ยสําหรับเงินที่
จะไดรับชําระจากผูซื้อตางประเทศ
 การประกันภัยเครดิตทางการคา (Trade Credit Insurance): ธนาคารไดทําความตกลงกับธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศ (Exim Bank) ที่จะเสนอบริการประกันภัยเครดิตทางการคารวมกับ
การใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแกลูกคาของธนาคาร
 การดําเนินธุรกรรมทางการเงินผานทางระบบอินเทอรเน็ต (Corporate Internet Banking): ธนาคาร
ใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตแกลูกคาของธนาคารผาน
ระบบออนไลนทาง TMB BizDirect
ธนาคารยังมีแผนการที่จะเริม่ ใหบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring Service) โดยธนาคารจะรับซื้อลูกหนี้ของ
ผูสงออก และโอนสิทธิการรับชําระเงินจากลูกหนี้ของผูสง ออกมายังธนาคาร พรอมใหสินเชือ่ เงินสดลวงหนาแกผูสงออก
 การจัดการสินเชื่อรวม (Loan Syndication)
ธนาคารมีศักยภาพในการเปนผูจ ัดการการจัดและจําหนายสินเชื่อรวม เสนอทางออกทางการเงินที่เหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคาและเงือ่ นไขของสถาบันการเงินอืน่ ที่เขารวม ธนาคารยังใหบริการอยางครบวงจร โดยเปนตัวแทนสินเชื่อและ
หรือตัวแทนหลักประกัน (Facility/Security Agent) ของกลุมเจาหนี้
 การใหบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย
ธนาคารใหบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพยแกผูออกตราสารหนี้ ผูอ อกตราสารทุน หรือนักลงทุนสถาบัน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การใหบริการรวมถึงการเปนผูแ ทนผูถอื หุนกู นายทะเบียน ตัวแทนชําระเงิน ผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน ผูปฏิบัติการ
จัดการกองทุน (Fund Administative) นายทะเบียนสมาชิกกองทุน ตัวแทนชําระเงินกองทุนรวม และตัวแทนผูดูแลบัญชีของ
คูสัญญา (Restricted Deposit Account) และตัวแทนอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตโดยหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
4.1.2 กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Banking Group)
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) รับผิดชอบการใหบริการทางการเงินที่ครบวงจรสําหรับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มียอดขายตอปไมเกิน 500 ลานบาท โดยธนาคารไดมีการจัดแบงลูกคาธุรกิจ SME
ออกเปน 2 กลุม เพื่อสามารถใหบริการตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งสองกลุมไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
พิจารณาจากยอดขายตอปดังนี้
 ผูประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprise) มียอดขายตั้งแต 50 ลานบาท ถึง 500 ลานบาทตอป
 ผูประกอบการขนาดยอม (Small Enterprise) มียอดขายนอยกวา 50 ลานบาทตอป
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีลูกคาเงินฝากและสินเชื่อ SME จํานวน 136,128 ราย และมียอดสินเชื่อธุรกิจรวม
107,520 ลานบาท มีสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจของธนาคารจํานวน 50 แหง กระจายอยูในพื้นที่ศูนยกลางของธุรกิจในกรุงเทพ
ปริมณฑล และในตางจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Relationship Manager) รวมถึง
ผูชวยผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้น 494 คน เพื่อดูแลและใหคําปรึกษาใน
เรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางดานการเงินใหกับลูกคา SME ไดอยางทั่วถึง
ในป 2553 ธนาคารไดดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการลูกคาในหลายดาน โดยเริ่มจากการศึกษา
พฤติกรรมลูกคา ทําความเขาใจถึงประสบการณของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑและการบริการของธนาคาร เพื่อนําไปพัฒนา
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ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารใหตรงกับความตองการของลูกคาสูงสุด และลดขอจํากัด เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา
มากขึ้น จากผลการศึกษาดังกลาว จึงเปนที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อและบริการตางๆ สําหรับลูกคาธุรกิจเอสเอ็มอี
ในป 2553 ที่ผานมาหลายโครงการดวยกัน
ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ ไดแก
 สินเชื่อ โอดีไมตองใชหลักประกัน ( TMB SME O/D No Asset) สินเชื่อ OD ใหวงเงินสูงสุด10 ลานบาท
โดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
 สินเชื่อ 3 เทา ดวน ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ( TMB SME 3 Times Express Credit) วงเงินสินเชื่อเพื่อ
ประกอบธุรกิจ โดยใหวงเงินสูงสุด 3 เทาของมูลคาหลักประกัน ทราบผลอนุมัติและรับเงินภายใน 15 วัน
 โครงการใหสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบการกับรัฐบาล เชนโครงการชวยเหลือลูกคา SME ที่ไดรับ
ผลกระทบทางการเมืองและน้าํ ทวม,โครงการชวยเหลือผูประกอบการเอสเอ็มอี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
 สินเชื่อเครือขายธุรกิจการคา ( TMB SME Supply Chain Financing) เปนความรวมมือระหวางหนวยงาน
ธุรกิจรายใหญและธุรกิจเอสเอ็มอีของธนาคาร ในการเปนตัวกลางใหการสนับสนุนดานเงินทุน สภาพคลอง และระบบงาน
เครือขายพันธมิตรระหวางบริษัทขนาดใหญกับคูคาของบริษัท โดยปจจุบันฐานลูกคาซัพพลายเชนมาจากบริษัทใหญ เชน
เครือซีเมนตไทย (SCG), กลุม ปตท. (PTT), ไออารพีซี (IRPC), บุญรอดบริวเวอรี่, สยามคูโบตา
ผลิตภัณฑดานธุรกรรมทางการเงิน ไดแก
 บัญชีธุรกิจ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี โนฟ แม็กซ (TMB SME No Fee Max) บัญชีกระแสรายวันที่ฟรีคาธรรมเนียม
การทําธุรกรรมผาน ATM
 บัตรทีเอ็มบี เอสเอ็มอี โอดี การด (TMB SME OD Card) บัตร ATM ที่เพิ่มความสะดวกใหลูกคาที่มีวงเงิน
โอดีกับธนาคาร สามารถใชวงเงินผานทาง ATM ได
 ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี อินเตอรเน็ต แวลลูแพค ( TMB SME Internet Value Pack) บริการทางการเงินผาน
ชองทางอินเตอรเน็ต ในรูปแบบการเหมาจายคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมเปนรายเดือน
พรอมกันนี้
ธนาคารไดปรับปรุงกระบวนในการอนุมัติและเบิกใชวงเงินสินเชื่อใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยนําเสนอโครงการตางๆจํานวนมากไดแก
 สินเชื่อที เอ็ม บี 3 เทา ดวน สามารถทราบผลการอนุมัติไดภายใน 15 วันทําการ
 กระบวนการหลังอนุมัติสินเชือ่ ชวยใหขั้นตอนและระยะเวลาหลังการอนุมัติสินเชื่อจนถึงการเบิกใชวงเงินสั้นลง
 กระบวนการเบิกใชวงเงิน สรางวิธีและขั้นตอนการเบิกใชวงเงินใหงายและรวดเร็วขึ้น
ทางดานการสื่อสารการตลาดเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ (Integrated Marketing Communication)
ธนาคารไดมีการทําการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางการรับรูในผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนนวัตกรรม และเปนการสรางแบรนด
ใหกับองคกร ผานสื่อตางๆรวมกันไมวาจะเปน โฆษณาทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร ปายโฆษณากลางแจง
โบรชัวรแผนพับ จดหมายประชาสัมพันธ การสงจดหมายขาวและการแถลงขาว สื่อดิจิตอลโดยเนนแนวคิดที่สรางสรรคและ
แตกตาง (Make THE Difference) ทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อาทิ เชน
ภาพยนตรโฆษณา สินเชื่อ 3 เทาดวน TMB SME ซึ่งไดรับกระแสตอบรับในทางที่ดี โดยไดความสนใจทั้งจากกลุมเปาหมาย
และในวงกวาง ทําใหกลุมเปาหมายนึกถึงและพิจารณาเลือกใชบริการจากธนาคารไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารยังไดมีการจัด
กิจกรรมการตลาดที่ธนาคารไดจัดขึ้นเองหรือรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอม, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมการตลาดที่ธนาคารไดจัดขึ้นเองเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ
บริการและการสรางภาพลักษณ และกิจกรรมสัมมนาใหความรูเพื่อสนับสนุนธุรกิจแก SME เชน การสัมมนาในเรื่องการ
สรางโอกาสและลดอุปสรรคจากการเปดเสรีทางการคาในอาเซียน AEC ตอ SME ในหัวขอ “SME รุก รวย รับโอกาสจากเขต
การคาเสรีอาเซียน”โดยจากการสํารวจความพรอมและความเขาใจของผูประกอบการไทยตอ AEC พบวา SME ไมเขาใจ AEC
มากถึงกวา 80% ทําให TMB มองเห็นความสําคัญอยางเรงดวนในการกระตุนใหผูประกอบการมีความรูเพื่อเตรียมความ
พรอม ซึ่งไดมีการจัดขึ้น 11 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัด โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เชน ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน ซึ่งไดรับความตอบรับและมีผูสนใจรวมฟงสัมมนากวา 2,500 คน และไดมีการจัดทําหนังสือขอมูลที่ควรรู
ที่เกี่ยวกับ AEC แจกใหแกผูเขาฟงและผูที่สนใจทั่วไปอีกดวย
4.1.3 กลุมธุรกิจรายยอย ( Retail Banking Group)
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อกาวสูการเปนธนาคารพาณิชยไทยชั้นนํา และปรับเปลี่ยนองคกรให
สอดคลองกับกลยุทธ “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 ยกระดับการใหบริการและประสิทธิภาพการทํางาน และพัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากร ธนาคารยังมีการเพิ่มเติมการใหบริการลูกคาอยางตอเนือ่ งโดยการ ขยายเครือขายสาขาและเพิ่มชองทาง
ใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิง่ ขึ้น โดยมีบริการอินเทอรเน็ตแบงกิ้ง (TMB Internet Banking) บริการธนาคารทาง
โทรศัพทมือถือ (TMB M-Banking) และ Call Center (1558) เปนตน ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีกับลูกคาเกาและเพิ่มลูกคารายใหม
เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาไดตรงจุดและครบถวน ธนาคารไดจัดแบงลูกคา (Customer Segment) ใน
กลุมธุรกิจรายยอยของธนาคาร ออกเปน 3 กลุมหลัก ๆ คือ กลุมบุคคลพิเศษ (Affluent) กลุมบุคคลระดับกลาง (MiddleIncome Segment) และกลุมบุคคลทั่วไป (Mass Segment) ดวยความมุงหวังใหลูกคาของธนาคารไดรับความพึงพอใจสูงสุด
 ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit)
จากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวขึ้น ทําใหธุรกิจธนาคารพาณิชยเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น อยางไรก็
ตามธนาคารยังคงมุงหวังในการนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากประเภทตางๆ เพื่อตอบสนองกลยุทธ “การยึดลูกคาเปน
ศูนยกลาง” โดยเนนย้ํา และนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่แตกตาง และมุงตอบสนองความตองการลูกคาอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑเงินฝากที่มอบสิทธิประโยชนใหกับลูกคาเพิ่มเติม อาทิเชน บัญชีออมทรัพยฟรีคาธรรมเนียม
(TMB NO FEE SAVING ACCOUNT) ที่ชวยใหลูกคาประหยัดคาใชจายจากคาธรรมเนียมตางๆ บัญชีออมทรัพย ทีเอ็มบี
โนวอรรี่ (TMB NO WORRY SAVING ACCOUNT) ที่มอบวงเงินฉุกเฉินเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา บัญชี
ออมทรัพยแทนความหวงใย (TMB SAVING CARE ACCOUNT) ที่มอบความคุมครองอุบัติเหตุใหกับลูกคา นอกจาก
ผลิตภัณฑออมทรัพยที่หลากหลาย และตอบโจทยความตองการของลูกคาในแตละกลุมแลว ธนาคารยังมุง มั่นที่จะนําเสนอ
ผลิตภัณฑเงินฝากประจําใหมๆ ในตลาด ที่มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษใหกับลูกคาในสภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เชน บัญชีเงิน
ฝากประจํา ทีเอ็มบีดอกเบี้ยดวน (TMB TD QUICK INTERREST) ที่มอบดอกเบี้ยใหกับลูกคาภายใน 7 วันนับจากวันที่เปด
บัญชี เพื่อใหลูกคาสามารถนําเงินสวนนี้ไปลงทุนตอได นอกจากนี้สําหรับลูกคาที่ตองการความคลองตัว หรือลูกคาที่ยังไม
คุนเคยกับการฝากประจํา ธนาคารยังมีผลิตภัณฑเงินฝากประจํา ทีเอ็มบี อัพแอนดอัพ (TMB TD UP&UP) โดยมอบดอกเบี้ย
สวนที่ 1 หนา 32

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สูงขึ้นทุก ๆ 6 เดือน และมอบความคลองตัวกวาเงินฝากประจําทั่วไปโดยไมลดดอกเบี้ยของลูกคาในกรณีที่ลูกคาจําเปน
ตอนถอนเงินไปใชกอนครบกําหนด จะเห็นไดวาผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารฯ ไมเพียงแตจะมีความหลากหลาย และ
ตอบโจทยความตองการของลูกคาแตละกลุมแลว ธนาคารยังคงมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ในตลาด เพื่อสราง
ความแตกตางจากคูแขงดวย
 สินเชื่อรายยอย (Consumer Credit)
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑประเภทสินเชื่อรายยอยหลายประเภท เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบัตรเครดิต และผลิตภัณฑสินเชื่อประเภทอื่น ๆ แกลูกคาโดยตรงผานสาขาของธนาคาร และไดพัฒนาผลิตภัณฑ
สินเชื่อประเภทมีหลักประกัน (Secured Loan) สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอ าศัย กลยุทธที่ธนาคารเลือกใชเพื่อตอบสนองทุก
ความตองการของคนที่ฝนอยากจะมีบานคือ เสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา ระยะเวลาผอนชําระ
ที่ขยายใหยาวนาน การพัฒนาการใหบริการที่รวดเร็ว รวมไปถึงการเพิ่มจํานวนพนักงานขาย และการมอบสิทธิพิเศษเมื่อมี
การอนุมัติและเบิกใชวงเงินสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารยังเดินหนาตอไปเพื่อหาวิธีที่จะตอบสนองทุกความตองการของ
ลูกคา
การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารนั้น เปนการเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบงตามประเภทสินเชื่อ
บาน คือ สินเชื่อบานผอนสบายสําหรับโครงการทั่วไป สินเชื่อบานพรีเมียรสําหรับลูกคาที่ซื้อที่อยูอาศัยจากบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและลูกคาที่ซื้อจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุน นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยยังแบงตามประเภท
หลักทรัพยในกรณีซื้อบานพรอมที่ดิน หรือหองชุดคอนโดมีเนียม
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอสิทธิพิเศษเพิ่มเติม “รีไฟแนนซ ฟรี ทุกคาธรรมเนียม” (NO FEE REFINANCE)โดย
ลูกคาสินเชื่อบานรีไฟแนนซจะไดรับสิทธฺฟรีคาจดทะเบียนจํานอง 1% ฟรีคาดําเนินการสินเชื่อ ฟรีคาประเมินหลักทรัพย
และ ฟรีคาบริการจดทะเบียนจํานอง ลาสุดธนาคารไดแบงเบาภาระลูกคา มอบประกันอัคคีภัยสินเชื่อบานใหฟรี ทั้งแกลูกคา
ใหมและลูกคาเดิมของธนาคาร โดยลูกคาสินเชื่อบานเดิมจะไดรับสิทธิ์นี้เมื่อประกันอัคคีภัยฉบับปจจุบันหมดอายุลง
ธนาคารไมหยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลประเภทไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan) ไดแก
TMB Credit card So Chill, TMB Ready cash, TMB Cash-2-Go และมีโปรแกรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และรักษาฐานลูกคาเกา รวมทั้งเพิ่มฐานลูกคาใหม สําหรับลูกคาที่มีการผอนชําระดี ทาง
ธนาคารจะมีการเพิ่มวงเงินสินเชื่อใหสําหรับกลุมลูกคานี้ ยิ่งไปกวานั้นทางธนาคารยังไดขยายฐานลูกคาเพิ่มเติมในกลุมของ
สินเชื่อสวัสดิการทหาร, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ขาราชการ และ พนักงานบริษัทเอกชนที่ใชบริการจายเงินเดือนผานธนาคาร
ดวย โดยใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อแบงเบาภาระการผอนชําระของลูกคา
 คาธรรมเนียมอืน
่ ๆ จากการใหบริการรายยอย
ถึงแมวาธนาคารจะมุงเนนในการบริการที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตางๆ ของลูกคา อาทิเชน
ธุรกรรมจากบริการเอทีเอ็ม บัตรเครดิต คาบริการจากธุรกรรมการฝากเงิน คาบริการจากการรับชําระคาสาธารณูปโภค
คาธรรมเนียมจากการใชบริการเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ในขณะเดียวกันธนาคารไดมีการพัฒนาการบริการและมุง
ออกผลิตภัณฑตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา และตอบสนองความตองการใหกับลูกคา ดังเชนผลิตภัณฑบัตร
ทีเอ็มบี โนลิมิต ที่ยกเวนคาธรรมเนียมการกดเงินตางธนาคาร และตางจังหวัด ซึ่งผลิตภัณฑนี้มุงหวังใหลูกคาของธนาคาร
ใชบริการกับธนาคารอยางตอเนื่อง และเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคาอยางแทจริง นอกจากนี้ธนาคารยังไดมีการปรับ
กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมใหแกลูกคา อาทิ การไมตอง
กรอกสลิป หรือใบคําขอตางๆ เมื่อตองการฝากเงิน หรือถอนเงิน ทั้งนีล้ ูกคาสามารถแจงความจํานงไดที่เคานเตอร ซึ่ง
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กระบวนการนี้จะชวยใหลูกคาประหยัดเวลาในการทําธุรกรรม และสรางความรูสึกสะดวกในการทําธุรกรรมที่สาขาของ
ทีเอ็มบีไดอีกดวย
4.1.4 เงินฝาก
ผลิตภัณฑประเภทเงินฝากของธนาคาร ประกอบดวยผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ :
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย (Savings Accounts) เปนบัญชีเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม โดยอัตรา
ดอกเบี้ยจะคิดในอัตราคงที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดตามอัตราประกาศของธนาคาร ลูกคาสามารถถอนเงินคืนได
ผานทาง
บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และสมุดคูฝาก ทั้งนี้ลูกคายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระคา
สินคา/บริการ ตาง ๆ ทางบัญชีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารอีกดวย
 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts) เปนการฝากเงินที่ลูกคาสามารถถอนเงินผานทางเช็ค และ
บัตรเอทีเอ็ม ทั้งนี้ลูกคายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระคาสินคา/บริการตาง ๆ ทางบัญชีผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารอีกดวย อยางไรก็ตาม ธนาคารอาจใหดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันสําหรับลูกคาที่มีเงินฝากจํานวนมาก
 บัญชีเงินฝากประจํา (Time Deposits) เปนการฝากเงินในจํานวนที่ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยลูกคาจะ
ไดรับดอกเบี้ยในอัตราประกาศของธนาคาร และอาจจะถอนเงินไดกอนกําหนด แตจะไดดอกเบี้ยในอัตราที่
ประกาศใช ระยะเวลาการฝากเงินมีตั้งแต 7 วัน ถึง 60 เดือน
ในป 2553 กลยุทธทางดานเงินฝากยังคงดําเนินตามนโยบายหลักซึ่งถือลูกคาเปนศูนยกลางอยางตอเนือ่ ง โดยใน
ปนี้ ธนาคารเนนที่เสนอผลิตภัณฑใหมที่ตรงตามความตองการของลูกคา และผลิตภัณฑในตลาดปจจุบันไมสามารถ
ตอบสนองความตองการเหลานั้นของลูกคาได โดยเสนอผลิตภัณฑเงินฝากประจําที่ลูกคาสามารถไดรับอัตราดอกเบี้ยทันที
ทั้งกอน ภายใน 7 วันหลังจากที่ทําการฝากเงิน ภายใตชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากประจํา “TMB ดอกเบี้ยดวน” ดวย
ระยะเวลาการฝากแบบ 3 เดือน และ 12 เดือน นอกจากนี้ธนาคารยังมีการนําเสนอทางเลือกบัญชีเงินเดือนพนักงานใน
รูปแบบใหมภายใตบริการ “TMB 3 D” ดวย 3 ประเภทของบัญชีเงินฝากออมทรัพย คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย “No Fee”
ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่มาพรอมขอเสนอการทํารายการทางการเงินฟรีผานชองอิเล็กทรอนิกส บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย “แทนความหวงใย” ซึ่งใหสิทธิประโยชนในการประกันอุบัติเหตุสูงสุด ถึง 1 ลานบาท และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย
“No Worry” ซึ่งใหวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในยามฉุกเฉิน ซึ่งเปน 3 ทางเลือกที่สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคา
ไดเปนอยางดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (เฉพาะธนาคาร - กอนหักดอกเบีย้ จายลวงหนา) ทั้งสิ้น
ประมาณ 418,481 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประจํารอยละ 53.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพยรอยละ 36.9 และบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันรอยละ 9.8 ธนาคารมีแผนการเพิ่มอัตราการเติบโตของจํานวนลูกคาและฐานเงินฝาก โดยเสนอผลิตภัณฑ
ใหมๆ ที่มีคุณสมบัติแตกตางจากผลิตภัณฑเงินฝากที่มีเสนออยูปจจุบนั และตรงตามความตองการของลูกคา เพื่อขยายฐาน
ลูกคาเงินฝากอยางตอเนื่อง
4.1.5 ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Network)
ธนาคารมีชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย โดยผานเครือขายสาขาของธนาคาร ทางตู
เอทีเอ็ม เอดีเอ็ม โทรศัพท และอินเทอรเน็ต
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สาขาในประเทศ
ธนาคารใชสาขาของธนาคารเปนชองทางหลักในการเสนอขายผลิตภัณฑและใหบริการทางการเงินแกลูกคา
บุคคลและลูกคาธุรกิจทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคาร มีเครือขายสาขาจํานวน 452 แหงทั่วประเทศ ธนาคารไดทําการศึกษาปจจัย
เกี่ยวกับประชากรศาสตรในบริเวณที่มีแนวโนมทางธุรกิจเพื่อประเมินความเปนไปไดในทางธุรกิจของธนาคารกอนที่จะมี
การเปดสาขา โดยธนาคารมีการตรวจสอบสาขาตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และปดสาขาที่มีผลประกอบการที่
ไมเปนไปตามเปาหมาย ไมคุมคาในการดําเนินธุรกิจ และสาขาที่อยูใกลเคียงในบริเวณเดียวกัน
ในป 2553 ธนาคารไดปดดําเนินการสาขา 36 สาขา ไดแก
- สาขาหางดง
- สาขาทัพทัน
- สาขากองบิน 4 ตาคลี
- สาขาสลกบาตร
- สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย ซิตี้
- สาขาซอยบัวขาว พัทยา
- สาขาลาดพราว 136
- สาขาเมืองใหมบางพลี
- สาขาบางปลาสรอย ชลบุรี
- สาขาพระประโทน นครปฐม
- สาขาศูนยการคาปูเจาสมิงพราย
- สาขารามคําแหง
- สาขารังสิต
- สาขาบางโพ
- สาขาถนนพหลโยธิน-สะพานใหม
- สาขาลาดพราว 42
- สาขาสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก
- สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
- สาขาซันไชน พัทยา
- สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน ศรีราชา
- สาขาหนองแค
- สาขาสามพราน
- สาขาบางแค
- สาขาบางครุ
- สาขาถนนเอกชัย
- สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- สาขาเกาะพะงัน
- สาขาแมน้ํา เกาะสมุย
- สาขาหาดละไม เกาะสมุย
- สาขาหาดเฉวง 2 เกาะสมุย
- สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม
- สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
- สาขาตากใบ
- สาขาดานนอก
- สาขาดาวคนอง
- สาขาอินทราสแควร
ธนาคารเปดสาขาใหมเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวม 5 สาขาไดแก
- สาขาคารฟูร สวนหลวง
- สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน
- สาขา รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
- สาขาอยุธยาพารค
- สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร เอ)
การเปดสาขาใหมของธนาคาร เปนการขยายเครือขายในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุก
กลุม โดยพิจารณาเปดสาขาในพื้นที่ที่สะดวกตอการเขาถึง เชน ภายในศูนยการคาซึ่งเปดใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด
ธนาคารไดปรับปรุงรูปแบบสาขาใหมีความทันสมัย โปรงใส สะอาด สวยงาม และพัฒนาเครื่องมือในการอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคา พรอมมีบริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม เปนบริการที่จะชวยเพิ่มความสะดวกสบายใน
การทําธุรกรรม ทั้งการฝาก ถอน หรือโอนเงินสด รวมถึงการเปดบัญชีใหม ใชเพียงบัตรประชาชนในการปอนขอมูลลูกคา
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ธนาคารเรงที่จะเสริมสรางความสามารถของพนักงานเพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการอยางครบวงจร ใหแก
ทุกสาขาของธนาคาร โดยการฝกอบรมพนักงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อที่ลูกคาของธนาคารจะไดรับคําแนะนําและ
ผลิตภัณฑที่ทันสมัย รวมถึงการใหบริการที่แตกตางจากเดิมเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สาขาตางๆ ของธนาคาร กระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ตามที่ปรากฏในตาราง
ดังตอไปนี้
จํานวนสาขา(1)
208
49
50
46
46
53
452

ภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต
รวม
(1)

รอยละของทั้งหมด
46
11
11
10
10
12
100

จํานวนสาขาตาง ๆ ไมรวมสาขาของธนาคาร ในตางประเทศจํานวน 3 แหง

สาขาในตางประเทศ
ธนาคารมีสาขาในตางประเทศจํานวน 3 แหง คือสาขาหมูเกาะเคยแมน สาขาฮองกง และสาขานครหลวง
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาขาในหมูเกาะเคยแมน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริษัทของหมู
เกาะเคยแมน (แกไขเพิ่มเติมในป 2550) ธนาคารดําเนินกิจการสาขาโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารประเภท
บี ตามกฎหมายวาดวยธนาคารและบริษัททรัสตของหมูเกาะเคยแมน (แกไขป 2550 และเพิ่มเติมในป 2552) ซึ่งใบอนุญาต
ดังกลาวอนุญาตใหสาขาประกอบธุรกิจกับผูร ับใบอนุญาตรายอื่น ๆ และบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศได แตไม
สามารถประกอบธุรกิจในหมูเ กาะเคยแมนกับประชาชนทั่วไปหรือผูอยูอาศัยในหมูเกาะเคยแมนได ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดโดยหนวยงานราชการ อนึ่ง สาขาของธนาคารในหมูเกาะเคยแมนทําหนาที่หลักเปนศูนยกลางในการระดมทุน
ตางประเทศใหแกธนาคาร ซึ่งที่ตั้งสาขาของธนาคารในหมูเกาะเคยแมน คือ Close Brothers (Cayman) Ltd. ชั้น 4 ฮารเบอร
เพลส เลขที่ 103 ถนนเซาทเชิรช พีโอบอกซ 1034 แกรนด เคยแมน เค วาย 1-1102 หมูเกาะเคยแมน บริติช เวสท อินดีส
สํานักงานตัวแทนของธนาคารในฮองกง จัดตั้งขึ้นในป 2530 และในป 2535 ไดรับการยกระดับเปนสาขาประเภท
จํากัดธุรกิจ (Restricted-License Bank) ภายใตการกํากับดูแลของ Hong Kong Monetary Authority สาขาฮองกงใหบริการ
อยางหลากหลายแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งรวมถึงการบริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเล็ตเตอรออฟเครดิต สินเชื่อ
เพื่อการสงออก (Packing Credit) และการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินคาสินคาออก (Export Bills) นอกจากนี้ สาขาฮองกงยังให
บริการสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวแกลูกคาดวย ที่ตั้งของสาขาฮองกง คือ หองเลขที่ 1601 ชั้น 16 อาคารนิวเวิลด ทาวเวอร
1 เลขที่ 18 ถนนควีนส เซ็นทรัล ฮองกง
สาขาของธนาคารในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2536 โดยไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบ (Full Banking License) จากผูวาการธนาคารแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทั้งนี้ การดําเนินกิจการของสาขาอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว สาขาในประเทศลาวใหบริการดานธนาคารพาณิชยแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมถึงบริษัทที่ทําการคาระหวางประเทศและบริษัทรวมทุน โดยมีบริการผลิตภัณฑที่หลากหลายใหแกลูกคา
เชน การใหบริการดานเงินฝาก เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว เล็ตเตอรออฟเครดิต การออกหนังสือค้ําประกัน และการโอน
เงินตางประเทศ ที่ตั้งสาขาของธนาคารในประเทศลาว คือ 2/34 ถนนสามเสนไท จันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
 สํานักงานเขตลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Zone Offices)
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีลูกคาเงินฝากและสินเชื่อ SME จํานวน 136,128 ราย และมียอดสินเชื่อธุรกิจรวม
107,520 ลานบาท มีสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจของธนาคารจํานวน 50 แหง กระจายอยูในพื้นที่ศูนยกลางของธุรกิจใน
กรุงเทพ ปริมณฑล และในตางจังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยมีผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Relationship
Manager) รวมถึงผูชวยผูจ ัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้น 494 คน เพื่อดูแล
และใหคําปรึกษาในเรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางดานการเงินใหกับลูกคา SME ไดอยางทั่วถึง
 สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธนาคารใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศผานทางสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
โดยมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติและผูที่จะเดินทางไปยังตางประเทศเปนกลุมเปาหมายหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ธนาคารมีสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 90 แหงทั่วประเทศ (รวมรถใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเคลื่อนที่) โดยเปนอันดับที่สองในตลาด ทั้งนี้ สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 18 แหง ตั้งอยู
ภายในอาคารผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งธนาคารเปนเพียงหนึ่งในสองของธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ธนาคารมีประสบการณทางดานธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศมาเปนเวลายาวนาน และเปนธนาคารแรกที่ใหบริการนี้ในทาอากาศยานดอนเมือง
รถใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเคลื่อนที่ของธนาคารเปนหนวยเคลื่อนที่ ซึ่งใหบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
 ศูนยธุรกิจ (Business Centers)
เพื่อมุงเนนถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก ธนาคารมีกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางดานการใหบริการ ให
ความสําคัญกับการเติบโตอยางมีคุณภาพพรอมกับสรางรากฐานความสัมพันธกับลูกคา
โดยจะดําเนินการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและขยายการใหบริการของศูนยธุรกิจตางประเทศ ใหเปนศูนยธุรกิจที่ครบวงจร มอบบริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญ และนําเสนอผลิตภัณฑดา นธุรกรรมทางการเงินประเภทตาง ๆ เพิ่มความสามารถในการ
รองรับและใหบริการลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
สอดคลองกับธุรกิจทีก่ ําลังขยายการเติบโตและสอดรับกับแผนกลยุทธการ
ดําเนินงานของธนาคาร
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มใหบริการ 2,300 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารไดมีการปรับ
กลยุทธในการเลือกจุดติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม โดยอาศัยเกณฑการจําแนกประเภทของลูกคา และความชอบรวมทั้งพฤติกรรม
ของลูกคาตามผลการวิจยั ทางการตลาด นอกจากการใหบริการแกผูถือบัตรของธนาคารเองแลว เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
ยังใหบริการแกผูถือบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay
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ธนาคารไดมีขอตกลงรวมกันกับธนาคารอื่น
ซึ่งอนุญาตใหลูกคาผูถือบัตรของธนาคารสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินผานเครือขายเอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ ได ทํานองเดียวกัน ลูกคาผูถือบัตรตางธนาคารสามารถทําธุรกรรมผาน
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยไดเชนกัน
ป 2553 ธนาคารเริ่มมุงเนนไปที่การปรับปรุงคุณภาพของทําเลที่ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม โดยมีแผนโยกยายไปยังจุดที่
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคา นอกจากนี้ ธนาคารไดเริ่มดําเนินการติดตั้ง
เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคาที่สาขาของธนาคาร โดยมีจํานวนเครื่องรับฝาก
เงินสดอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 2 เทาจากป 2552 ถึงป 2553
 บริการ Merchant Services
ในสวนธุรกิจการใหบริการ Merchant Services ของธนาคาร ธนาคารไดใหบริการธุรกรรมการขายตามจุดแก
ลูกคาของธนาคาร
 บริการทางอินเทอรเน็ต
ธนาคารมีการใหบริการอินเทอรเน็ตแบงคกิ้งภายใตชื่อบริการ TMB Internet Banking โดยผานเว็บไซต
www.tmbdirect.com ในเดือนพฤศจิกายน2552 ธนาคารไดมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมเพื่อใหเว็บไซตดูสวยสะอาดตา และจัด
ระเบียบการใชงานของอินเทอรเน็ตแบงคกิ้งเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้ ธนาคารมีเปาหมายที่จะพัฒนาขีด
ความสามารถโดยการเพิ่มบริการใหม ๆ ควบคูกับการเพิ่มความปลอดภัยในการใหบริการเหลานี้อยางตอเนื่องในอนาคต
เพื่อรองรับการใชงานของลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น ลูกคาสามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือ เรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชี
โอนเงินไดทั้งภายในธนาคารเดียวกัน และโอนไปบัญชีธนาคารอื่น อีกทั้งยังสามารถชําระคาสินคาและบริการ เติมเงิน
โทรศัพทมือถือ ตรวจสอบเช็คคืนและระงับเช็คสําหรับบัญชีกระแสรายวัน อนึ่ง บริการทางอินเทอรเน็ตของธนาคารเปด
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และใชระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสูงและมีความปลอดภัยในระดับสากล SSL 256-bit
AES และยังไดเสริมสรางความปลอดภัยใหกับระบบเพื่อผูใชงาน โดยมีการลงทุนเพือ่ ติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบ
ตรวจสอบตัวตนผูเขาใชงานสองชั้น (Two Factor Authentication System) และปรับเสริมรูปแบบการใชงานของระบบ
อินเทอรเน็ต เพือ่ ใหบริการตอลูกคาไดมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ภายใตระบบที่มีความมั่นคง รวดเร็ว และปลอดภัย
 บริการทางโทรศัพทมือถือ
ธนาคารมีการเพิ่มชองทางการใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปดใหบริการผานทางโทรศัพท ภายใต
ชื่อ TMB M-Banking ซึ่งเปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคาบุคคลทั่วไป โดยธนาคารได
พัฒนาขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานผานโทรศัพทมือถือโดยมีระดับความปลอดภัยในการใชงานสูงเทียบเทา TMB
Internet Banking ลูกคาสามารถใชโทรศัพทมือถือเพื่อทําธุรกรรม เชน การสอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน ชําระคาสินคา
และบริการทํารายการโอนเงินไปตางธนาคารไดแบบ Online Real-Timeโดยผูรับเงินปลายทางจะไดรับเงินทันที พรอมสง
SMS แจงผลถึงผูรับเงิน พรอมระบุชื่อผูส งไดโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยตางๆ ของธนาคาร โดยสามารถเขาใชบริการไดที่ www.tmbdirect.com จาก
โทรศัพทมือถือ
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหบริการ TMB SMS Alert ซึ่งเปนบริการแจงเตือนผานทางโทรศัพทมือถือ โดยแจง
รายการธุรกรรมทางการเงินผาน SMS (Short Message) และเปนการใหบริการแบบ Real-Time คือลูกคาจะไดรับ SMS แจง
ทันทีภายหลังจากที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก สามารถทําการสมัครไดที่ตูเอทีเอ็มของธนาคารและใชไดทันที
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บริการแกลูกคาทางโทรศัพท (Call Center)
ธนาคารมีศูนยใหบริการแกลูกคาทางโทรศัพท โดยใชหมายเลขโทรศัพทพิเศษ 4 หลัก 1558 เพื่อรองรับการ
ใหบริการลูกคาใหไดรับความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน เจ็ดวันตอสัปดาห ทั้งนี้ ศูนยบริการลูกคาของธนาคารมีบริการ
2 รูปแบบคือ บริการผานระบบอัตโนมัติ โดยลูกคาสามารถสอบถามขอมูลบัญชี รายการเดินบัญชี โอนเงิน ชําระคาสินคา
และบริการไดดวยตนเอง ขอสําเนาใบสรุปบัญชีทางโทรสาร สอบถามยอดเช็คคืน เปนตน และบริการผานเจาหนาที่บริการ
ลูกคา ซึ่งลูกคาสามารถสอบถามขอมูลในบัญชีลูกคา เชน ยอดเงินคงเหลือหรือยอดเงินที่ตองชําระ คะแนนสะสมบัตรเดบิต/
บัตรเครดิตและแลกของรางวัล ขอมูลผลิตภัณฑและบริการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ใหบริการกรณีฉุกเฉิน
เชน เปนศูนยรับแจงอายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ใหบริการการเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตกรณีฉุกเฉิน
เชน เดินทางไปตางประเทศหรือเปนคารักษาพยาบาล รวมทั้งยังมีการเพิ่มหนวยงานใหบริการขอมูลผลิตภัณฑและบริการ
แกลูกคาทางโทรศัพท โดยเจาหนาที่บริการลูกคา และเพิ่มศูนยรับเรื่องรองเรียน เพื่อเปนชองทางสําหรับลูกคาในการรับคํา
ติชมและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับบริการของธนาคาร
 การขายตรง (Direct Sales Force)
การขายตรงเปนชองทางหนึง่ ที่ธนาคารใชในการเสนอขายผลิตภัณฑสินเชือ่ ทั้งประเภทมีหลักประกันและไมมี
หลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อสวนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตใหแกลูกคารายยอยโดยตรง
โดยพนักงานขายตรงและ
พนักงานขายผานทางโทรศัพทของธนาคาร จะเปนผูขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันของธนาคาร ซึ่งพนักงาน
ขายตรงและพนักงานขายผานทางโทรศัพทของธนาคารเปนพนักงานขายที่เปนนายหนาอิสระตามสัญญา
และบริหาร
จัดการโดยผูจัดการขายตรง หรือผูจ ัดการขายผานทางโทรศัพท ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขาย ตามผลการ
ดําเนินงานของพนักงานขายภายใตเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
สําหรับการขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีหลักประกันจะ
ดําเนินการโดยพนักงานขายตรง ซึ่งจะทํางานรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียง เพื่อใหไดมาซึ่งลูกคาราย
ใหม และบริหารจัดการโดยผูจดั การฝายขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีหลักประกัน
4.1.6 การใหบริการอื่น ๆ ของธนาคาร
 บริการตัวแทนธนาคารตางประเทศ (Correspondent Banking)
ธนาคารรักษาสัมพันธกับเครือขายทั่วโลกของธนาคารตัวแทนตางประเทศ
เพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศ และธนาคารใหบริการธุรกรรมตาง ๆ ทั่วโลกโดยผานทางธนาคารตัวแทนตางประเทศ ซึ่งบริการตาง ๆ
เหลานี้ รวมถึงบริการธุรกรรมระหวางประเทศ บริการโอนเงินระหวางประเทศ และบริการบริหารเงินอื่น ๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังใหบริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทสําหรับผูไมมีถนิ่ ที่อยูในประเทศไทยแกธนาคารตางประเทศเพื่อใหธนาคาร
เหลานั้นสามารถทําการชําระเงินเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ธนาคารไดแลกเปลี่ยนรหัส หรือ Bilateral Keys Exchange (BKE)
กับธนาคารตัวแทนตางประเทศประมาณ 1,000 แหงทั่วโลก เพื่อสนับสนุนธุรกรรมระหวางประเทศ ในปจจุบันกลุม
ธนาคารไดจัดสรรวงเงินเพือ่ รองรับธุรกรรมใหกับธนาคารตาง ๆ มากกวา 300 แหงทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังหาโอกาส
ที่จะขยายเครือขายของธนาคารตัวแทนตางประเทศเพื่อเปนการสนับสนุนการประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ และ
ธุรกิจบริการดานเงินตราตางประเทศอยางตอเนื่อง
 การบริหารเงินสด (Cash Management)
ธนาคารมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารเงินสด (Cash Management) จนเปนที่ยอมรับและให
ความไววางใจในบริการจากกลุมลูกคาจํานวนมาก โดยเนนการใหบริการแบบครบวงจรไมวาจะเปนการรับเรียกเก็บเงิน
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(Collection) บริการดานชําระเงิน (Payment) บริการทางบัญชีเงินฝาก (Liquidity Management) นอกจากนี้ ยังมีบริการ
TMB BizDirect ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามมารตรฐานสากล ชวย ใหลูกคาสามารถ
ดําเนินธุรกรรมและตรวจสอบการบริหารเงินสด การบริการธุรกรรมระหวางประเทศ และการบริการทางบัญชีออนไลนได
อยางสะดวกสบายทําใหธนาคารประสบความสําเร็จสามารถใหบริการที่ดีแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
ธนาคารยังมีการพัฒนาและขยายการใหบริการดานตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลายและ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น
จากการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องรวมทั้งการใหบริการแบบครบวงจร ทําใหธนาคารเปนที่ยอมรับจากกลุม
ลูกคาบริษัทขนาดใหญหลายแหงในประเทศ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
กลุมบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) บริษัทบางจาก
ปโตรเลียม (มหาชน)
 บริการวาณิชธนกิจ
ธนาคารใหบริการวาณิชธนกิจที่ครอบคลุมแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ อาทิเชน บริการการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน การจัดจําหนายหลักทรัพย ตัวแทนจําหนายหลักทรัพย การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินกู การปรับ
โครงสรางองคกร
การประเมินมูลคาหุน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุน
นอกจากการใหบริการ
ดานวาณิชธนกิจสวนใหญแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญแลว ธนาคารยังไดใหบริการบางประเภทแกลูกคาในกลุมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอีกดวย
ธนาคารไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดจําหนายตราสารหนี้ และไดใหบริการการจัดจําหนายตราสารหนี้
ทั้งแบบเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ซึ่งธนาคารไดจัดจําหนายตราสารหนี้หลายประเภท รวมถึง
หลักทรัพยที่มีสินทรัพยค้ําประกัน ทั้งโดยธนาคารเปนผูจัดจําหนายเองและโดยรวมกับผูจ ัดจําหนายอื่นๆ ทั้งนี้ ในการเสนอ
ขายหลักทรัพย สําหรับการเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ ธนาคารจะทําการจําหนายหลักทรัพยผาน
ทีมการตลาดลูกคาสถาบันของธนาคาร ที่มีความใกลชิดกับกลุมนักลงทุนสถาบันเปนอยางดี และกลุมบริการลูกคาธนบดี
ซึ่งมีความใกลชิดกับกลุมผูลงทุนรายใหญ นอกจากนี้ สําหรับการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป ธนาคารจัดจําหนายผาน
เครือขายสาขาของธนาคารที่มีอยูทั่วประเทศ
 การจัดการกองทุน
ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ที่ธนาคารถือหุนอยูร อยละ 75 และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ING Funds”) หนึ่งในกลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจรระดับโลก โดยทั้ง 2 บลจ.ไดใหบริการดาน
จัดการกองทุน แกลูกคาของธนาคาร ผานชองทางสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ซึ่งจะทําใหธนาคารมีผลิตภัณฑที่
หลากหลาย ที่จะนําเสนอตอลูกคาธนาคารไดมากขึ้น
 ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารไดใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ผานชองทางการ
ใหบริการของธนาคาร (Bancassurance) โดยดําเนินการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งในปจจุบันพันธมิตรดาน
ธุรกิจประกันชีวิต คือ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด โดยผลิตภัณฑประกันชีวิตที่นําเสนอใหแกลูกคาในปจจุบัน เปน
แบบสะสมทรัพยพรอมความคุมครองชีวิต และรวมถึงประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อทีม่ ีกับธนาคาร สําหรับธุรกิจประกัน
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วินาศภัย ธนาคารดําเนินการรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยหลายแหง โดยใหบริการรับประกันภัยหลักประกันสินเชื่อ นอก
ไปจากนั้นยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เชน ประกันภัยรถยนต เปนตน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ธนาคารไดเปดตัวการเปนพันธมิตรรวมกับไอเอ็นจี กรุป อยางเปนทางการ พรอมที่
จะผลักดันธนาคารใหเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่ใหบริการครบวงจรชัน้ นําของประเทศ และพรอมนําเสนอผลิตภัณฑ
ของไอเอ็นจี ประกันชีวิต ที่ตรงตามความตองการของลูกคาที่มีหลากหลาย ผานชองทางตาง ๆ ของธนาคารทหารไทย
 ผลิตภัณฑธุรกิจตลาดเงิน (Treasury Products)
ธนาคารประกอบธุรกิจตลาดเงินทั้งในและตางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และตลาดอนุพันธ
เพื่อลดความเสีย่ งของลูกคาในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ รายไดที่สําคัญของธนาคารที่ไมใช
ดอกเบี้ยมาจากการใหบริการและผลิตภัณฑทางการเงินที่เสนอกับลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระยะสั้นสําหรับ
กระแสรายรับและหนี้ที่ตองชําระในอนาคตที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เชน สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศทันที
(Spots) สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps) และสัญญาสิทธิเลือกซื้อ
ขาย (Options) ธนาคารยังใหบริการสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงใน
ระยะกลางและระยะยาวซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย อนึ่ง ธนาคารมีบทบาทที่สําคัญใน
ตลาดตราสารหนี้ของไทย โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่เปนสกุลเงินบาท โดยในป 2553 ธนาคารไดรับการจัด
อันดับของผูคาตราสารหนี้อยูในอันดับที่ 5 ตามมูลคาการซื้อขายแบบ Outright ของตราสารหนี้ทุกประเภท โดยนับเฉพาะ
มูลคาการซื้อขายของตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 1 ป และอันดับที่ 10 สําหรับการจัดอันดับประเภท
เดียวกันของตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกวา 1 ป โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารเชื่อวาความตองการใชผลิตภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
และธนาคารกําลังดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพในการขยายการใหบริการของผลิตภัณฑและฐานลูกคา ทั้งนี้ ธนาคารมุงเนนการใหขอมูลเพิ่มมากขึ้นใน
ผลิตภัณฑตาง ๆ นี้ โดยผานชองทางการขายของธนาคาร เพื่อขยายฐานลูกคาและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่
นับวันจะมีความซับซอนและหลากหลายขึ้น
นอกเหนือจากการใหบริการแกลูกคาทางดานผลิตภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศแลว ธนาคารยังใหบริการดานธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมถึงบริการคาเงินตราตางประเทศ
การโอนเงินทางไกล (Telegraphic Transfers) การโอนเงินผานระบบ MONEYGRAM บริการเงินฝากในสกุลเงินตรา
ตางประเทศและการโอนเงินระหวางประเทศ โดยธนาคารไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑและบริการ
ดังกลาว
4.2
4.2.1

ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2552
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทยในป 2553 ฟนตัวจากปกอนหนาอยางมาก สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่
ขยายตัวอยูในเกณฑคอนขางสูง ทั้งสินเชื่อและเงินฝากลวนกลับมาเติบโตดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงไตรมาสสุดทายที่การ
เติบโตเรงตัวอยางมาก สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในอัตรามากกวาการเพิ่มของเงินฝาก ทําใหอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากโดยเฉลี่ย
สูงขึ้นเปนรอยละ 98 จากรอยละ 93 ของปกอ นหนา ขณะที่อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากรวมเงินกูยืมโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเชนกัน
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เปนรอยละ 87 จากรอยละ 84 ทําใหสภาพคลองเฉลี่ยลดลง 1.8 แสนลานบาทเปน 7.5 แสนลานบาท ดานเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง ณ สิ้นป สูงขึ้นจากปกอนมาอยูที่รอยละ 16.1 โดยสัดสวนของกองทุนขั้นที่ 1 เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเชนกัน
เปนรอยละ 11.9 สําหรับสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เปน 10.0 ลานลานบาท
สินทรัพย เงินฝาก และ เงินใหสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชยไทย
สินทรัพย
เงินฝาก
เงินใหสินเชื่อสุทธิ
จํานวน สัดสวน
จํานวน
จํานวน
ธนาคาร
สัดสวน
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)
กรุงเทพ
1,915,986 19.1% 1,368,493 19.9% 1,140,425 17.3%
กรุงไทย
1,756,064 17.5% 1,248,192 18.2% 1,205,868 18.3%
ไทยพาณิชย
1,465,949 14.6% 1,090,524 15.9% 1,003,483 15.3%
กสิกรไทย
1,454,540 14.5% 1,102,229 16.0% 1,032,122 15.7%
ขนาดใหญ 4 แหง
6,592,539 65.7% 4,809,438 70.0% 4,381,898 66.7%
8.5%
567,970
8.6%
กรุงศรีอยุธยา
828,727
8.3%
581,241
ทหารไทย
589,426
5.9%
413,236
6.0%
342,037
5.2%
3.5%
319,080
4.9%
ธนชาต
481,974
4.8%
242,791
นครหลวงไทย
400,482
4.0%
290,183
4.2%
259,540
3.9%
ขนาดกลาง 4 แหง
2,300,609 22.9% 1,527,451 22.2% 1,488,627 22.6%
สแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
281,071
2.8%
96,239
1.4%
93,062
1.4%
2.2%
156,700
2.4%
ยูโอบี
248,113
2.5%
152,139
ทิสโก
162,346
1.6%
48,609
0.7%
141,329
2.2%
เกียรตินาคิน
143,949
1.4%
75,933
1.1%
102,744
1.6%
ซีไอเอ็มบี ไทย
139,210
1.4%
93,944
1.4%
89,729
1.4%
0.7%
27,020
0.4%
50,322
0.8%
ไอซีบีซี (ไทย)
72,221
ขนาดเล็ก 6 แหง
1,046,911 10.4%
493,884
7.2%
633,886
9.6%
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
62,363
0.6%
27,089
0.4%
42,030
0.6%
ไทยเครดิตเพื่อรายยอย
16,824
0.2%
11,427
0.2%
13,720
0.2%
ธ.พ. เพื่อรายยอย
79,187
0.8%
38,516
0.6%
55,750
0.8%
0.2%
5,780
0.1%
13,213
0.2%
เมกะ สากลพาณิชย
16,390
รวม
10,035,637 100.0% 6,875,069 100.0% 6,573,373 100.0%
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ สิ้นธันวาคม 2553)

สําหรับการดําเนินงานดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้
 ดานสินเชื่อ
ป 2553 ธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณสินเชื่อสุทธิทั้งสิ้น 6.6 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 รอยละ 12.6
เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศดีขึ้นจากป 2552
โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศที่กลับมาเติบโตอยางกาว
กระโดด ตางจากในปกอนหนาที่เศรษฐกิจหดตัว ความตองการสินเชื่อจึงเพิ่มขึ้นมาก ผนวกกับ ธนาคารพาณิชยมีความ
มั่นใจในการปลอยสินเชื่อขึ้นเชนกันเพราะความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียนอยลง สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือสินเชื่อ
รายยอย ยังมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตของสินเชื่อรวม โดยเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 19 สวนสินเชื่อรายใหญ และ สินเชื่อ
SME เติบโตรอยละ 9-10 สินเชื่อรายยอยคิดเปนสัดสวนตอสินเชื่อรวมมากขึ้นกวาปกอนหนาเปนรอยละ 26 ขณะที่
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สินเชื่อภาคการผลิตเติบโตเพียงรอยละ 6 อีกทั้ง มีสัดสวนตอสินเชื่อรวมลดลงดวย สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง เพิ่มขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2553 ในขนาด 27 basis points เปนรอยละ 6.12 นอยกวา
การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้น 75 basis points จากรอยละ 1.25 เปนรอยละ 2.00
โครงสรางสินเชื่อป 2553 แยกตามประเภทธุรกิจ
ขนสง
2.8%

คาสงคาปลีก
13.1%

การเงิน
19.0%

อสังหาริม ทรัพย
6.1%

การผลิต
19.6%
กอ สราง
1.7%

โรงแรม
3.3%

อื่นๆ
8.5%

บริโภคสวนบุคคล
25.8%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2553)

ดานเงินฝาก
ป 2553 เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณทั้งสิ้น 6.9 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 ถึงรอยละ 4.9
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเงินฝากขยายตัว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเทาๆกับการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย,
สินเชื่อที่ขยายตัวสูง ทําใหการแขงขันดานเงินฝากของธนาคารพาณิชยมีมากขึ้น ประกอบกับการลงทุนในตางประเทศที่เคย
ทดแทนเงินฝากได กลับมีระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ
ดานโครงสรางเงินฝาก
พบวา เงินฝากออมทรัพยยงั คงมีสัดสวนเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากปกอนเปนรอยละ 50 (จากรอยละ 47) ขณะที่เงินฝากประจํายัง
ลดลงเปนรอยละ 44 (จากรอยละ 48)
ทั้งนี้ การระดมเงินผานตั๋วแลกเงินทดแทนเงินฝากมีมากขึ้นเปนลําดับ โดย
อัตราสวนการระดมเงินผานเงินฝากตอตั๋วแลกเงินเปน 7.5 ตอ 1 ลดลงตอเนื่องจากป 2551 และ 2552 ที่มีอัตราสวน
ดังกลาวอยูที่ 12 ตอ 1 และ 10 ตอ 1 ตามลําดับ


โครงสรางเงินฝากป 2553 แยกตามอายุเงินฝาก
มากกวา 3 ถึง
6 เดือ น
5.9%

มากกวา 2 ป
6.9%

ไมเ กิน 3 เดือ น
13.6%

มากกวา 6
เดือ น ถึง 1 ป
9.2%

กระแสรายวัน
5.3%
มากกวา 1 ถึง 2 ป
8.8%
ออมทรัพย
50.3%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2553)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ดาน NPLs
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)ของธนาคารพาณิชยไทย ณ สิ้นป 2553 อยูที่ 303,158 ลานบาท (Gross NPL)
ลดลงจากสิ้นป 2552 จํานวน 61,204 ลานบาท และมีสัดสวน NPL ตอสินเชื่อรวมลดลงเปนรอยละ 3.89 จากรอยละ 5.23
คุณภาพสินทรัพยปรับตัวดีขึ้นทุกไตรมาสตอเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจดีขึ้นรวดเร็ว และ ความพยายามบริหารจัดการหนี้เสีย
เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน


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

จํานวน
(ลานบาท)
4,769
1,594
118,465
12,256
41,566
8,283
37,422
9,146
31,899
47,189
16
312,605

สัดสวนรอยละ
ตอ NPL รวม
1.53
0.51
37.90
3.92
13.30
2.65
11.97
2.93
10.20
15.09
0.00
100.00

สัดสวนรอยละ
ตอสินเชื่อ
5.46
2.27
6.90
9.05
3.85
0.40
9.70
2.12
6.71
2.28
0.01
3.57

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ ธันวาคม 2553)
หมายเหตุ: เปนขอมูล NPLs (gross) ทั้งระบบของธ.พ.ไทย สาขาธ.พ.ตางประเทศ และ บริษัทเงินทุน

ดานผลการดําเนินงาน
ในป 2553 ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกําไรสุทธิรวม 110,638 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
หนาเกือบ 28,000 ลานบาท เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิและเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 โดยอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net
Interest Margin - NIM) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 3.1 ในป 2552 เปนรอยละ 3.2 สวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการมี
อัตราการเติบโตรอยละ 16 โดยสวนสําคัญมาจาก ธุรกรรมคาธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งรวมรายไดคานายหนาการขายประกัน
ผานธนาคารพาณิชย (Bancassurance) สําหรับธุรกรรมที่มีบทบาทรองลงมาคือ บัตรเครดิต คาธรรมเนียมการจัดการดาน
สินเชื่อ และ บัตรเอทีเอ็มและธนาคารอิเล็คทรอนิคส
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
--คาธรรมเนียมและบริการ
--กําไรจากการปริวรรต
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
-- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
กําไรสุทธิ

ป 2552
(ลานบาท)
370,136
103,016
267,120
51,214
117,063
83,544
16,818
218,684
80,590
82,774

ป 2553
เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท)
380,527
2.81%
87,953
-14.62%
292,574
9.53%
41,109
-19.73%
135,209
15.50%
96,572
15.59%
17,234
2.47%
234,369
7.17%
89,130
10.60%
110,638
33.66%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการป 2553

อาวัล และ L/C
6.7%

ATM, e-banking
19.1%

บัตรเครดิต
16.1%

อื่นๆ
2.2%
คาธรรมเนียม
จัดการ
4.8%

จําหนายตราสารหนี้
3.1%

คาธรรมเนียม
และบริก ารอื่นๆ
28.4%

เช็ค
2.2%

โอนและ
เรียกเก็บเงิน
17.2%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2553)
หมายเหตุ : รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ ไดแก คารักษาบัญชีเงินฝาก คานายหนาจากการประกัน การใหเชาตูนิรภัย เปนตน

4.2.2

แนวโนมภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชยป 2554
ธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2554 ยังเติบโตตอเนื่องจากปที่ผานมา แตในอัตราชะลอลง ตามอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจ โดยคาดวาสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นรอยละ 8 สําหรับประเด็นหลักๆที่เกี่ยวของโดยตรงกับทิศทางการแขงขันและการ
ปรับตัวในธุรกิจธนาคารพาณิชย ไดแก
 การคุมครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก จะเริ่มกําหนดเพดานการคุมครองขั้นสูงสุดที่ 50
ลานบาทตอรายตอธนาคาร ตั้งแต 11 สิงหาคม 2554 จนถึง 10 สิงหาคม 2555 (โดยหลังจากนั้น จะคุมครองเงินฝากสูงสุดไม
เกิน 1 ลานบาทตอรายตอธนาคาร) ซึ่งในปนี้ ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผูฝากเงินเพียงประมาณหมื่นกวารายจากจํานวนผูฝ าก
เงินทั้งสิ้นเกือบ 60 ลานราย แตจํานวนเงินที่เกินการคุมครองจะอยูในระดับ 1.7 ลานลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวนเกือบ
หนึ่งในสี่ของเงินฝากรวม เงินจํานวนนี้ อาจยังไหลเวียนอยูในระบบธนาคารพาณิชย หรือ อาจจะออกไปสูตราสารการเงิน
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อื่นก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินฝากและสลากออมทรัพยของธนาคารเฉพาะกิจที่มีความเสี่ยงต่ําหรือไรความเสี่ยงและยังมีกล
ยุทธสงเสริมการลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินที่นาสนใจอีกดวย ดังนั้น การแขงขันดานเงินฝากในปนี้ จะมีสูงมากเพราะ
ไมเพียงธนาคารพาณิชยแตละแหงตองแขงขันกันเอง หากยังตองแขงขันกับทางเลือกการออมอื่นๆมากขึ้นดวย อีกทั้ง ยัง
ตองเตรียมรับมือกับพฤติกรรมของผูฝากเงินที่อาจเปลี่ยนแปลงจนมีผลกระทบ เมื่อการคุมครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ลาน
บาทตอรายในกลางป 2555
 การสงเสริมและการผลักดันจากทางการใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ ลูกคาระดับรากหญา
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและสินเชื่อใหมากขึ้น อันเปนงานหลักในแผนแมบทการพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ 2 (พ.ศ.
2553-2557) จะทําใหการแขงขันในการปลอยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูงขึ้น เชนเดียวกับการปลอยสินเชือ่
ระดับรากหญาหากมีอัตราหนี้เสียอยูในเกณฑต่ํานาพอใจจากผลการดําเนินงานนํารองของสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคาร
พาณิชยก็จะเขามาแขงขันกันมากขึ้น
 การแขงขันผลิตภัณฑที่สรางรายไดคาธรรมเนียมจะทวีความรุนแรงยิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑ
ประกันผานทางธนาคาร (แบงกแอสชัวรันซ) และ บริการดานอิเล็คทรอนิคสตางๆ
 การปลอยสินเชือ่ ใหไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น โดยเปนแรงสนับสนุนจากมาตรการบรรเทาการแข็งคา
ของบาทจาก ธปท. รวมถึงการสรางโอกาสและความพรอมตอการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในป 2558 และ การหา
แหลงตนทุนแรงงานราคาถูกเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้นชดเชยแนวโนมการแข็งคาของบาท ซึ่งลวน
แลวแตที่จะทําใหธนาคารพาณิชยตองใหความสําคัญในการประเมินความเสี่ยงระดับมหภาคของตางประเทศมากขึ้น
กวาเดิม
 มาตรฐานการบัญชีใหมที่จะสงผลกระทบตอการลงบัญชีและกําไรของธนาคาร ซึ่งแมวาอาจไมกระทบตอ
ผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ แตจะตองทําใหไดตามมาตรฐานเพื่อพรอมรับการแขงขันในโลกาภิวัตน
4.3
4.3.1

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
แหลงที่มาของเงินทุน
สวนประกอบของแหลงเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินฝาก เงินกูยืม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้น
ประมาณ 413,236 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประจํารอยละ 53.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพยรอยละ 36.8 และบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันรอยละ 9.6 ของเงินฝากรวม โดยเงินฝากรวมคิดเปนรอยละ 82.2 ของแหลงเงินทุน นอกจากนี้ แหลงเงินทุน
ธนาคารยังประกอบดวย เงินกูย ืม จํานวน 62,118 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 23,491 ลานบาท
และหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 3,725 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.4, 4.7 และ 0.7 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ
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ตารางตอไปนี้แสดงแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
จํานวน
จํานวน
(ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ
เงินฝากประจํา..........................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย…………………
บัญชีกระแสรายวัน..................................
บัตรเงินฝาก……………………………..
รวมเงิน
ฝาก…………………………
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน.....
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม………………
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน………
เงินกูยืม………………………………….
รวม……………………………………

2551
จํานวน
(ลานบาท) รอยละ

221,411
151,924
39,901
-

44.1
30.2
7.9
-

205,572
159,430
42,947
-

43.3
33.6
9.1
-

276,025
152,536
21,999
0

52.1
28.8
4.2
0.0

413,236
23,491
3,725
62,118
502,570

82.2
4.7
0.7
12.4
100.0

407,949
10,738
4,958
50,647
474,292

86.0
2.3
1.0
10.7
100.0

450,560
9,299
3,297
66,342
529,498

85.1
1.8
0.6
12.5
100.0

 นโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนและการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารดําเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหลงตางๆ ที่กลาวขางตน ใหมีจํานวนและอายุเงินทุน
ที่เหมาะสมและสอดคลองหรือใกลเคียงกับความตองการใชเงินของธนาคาร นอกจากนีย้ ังพิจารณาปจจัยการดํารงสภาพ
คลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
พรอมทั้งคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนเปรียบเทียบระหวาง
แหลงเงินตางๆ สวนนโยบายดานอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพคลองของตลาดเงินและของ
ธนาคารเอง ประกอบกับปจจัยจากภายนอก อาทิ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของธนาคาร
แหงประเทศไทย ภาวะการแขงขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
 นโยบายในการบริหารภาระหนี้สิน
ธนาคารมีนโยบายการบริหารภาระดานหนี้สินใหสอดคลองกับดานทรัพยสิน หรือความตองการใชสินเชื่อของ
ลูกคา เพื่อปองกันความเสี่ยงทั้งทางดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารไดใชเครื่องมือทางการเงินตางๆ
อาทิเชน FX Swap, Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดําเนินนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่
ผานมาธนาคารมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของธุรกรรม Swap และ Derivatives ที่เปนระยะยาวอยู
ประมาณ 5.3 ลานเหรียญสหรัฐ และระยะสั้นอยูประมาณ 118 ลานเหรียญสหรัฐ จากการบริหารความเสี่ยงดานหนี้สินตาม
นโยบายดังกลาวขางตนแลว ทําใหธนาคารมีรายรับและรายจายเปนเงินสกุลตาง ๆ ที่สอดคลองกัน
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4.3.2

การใหสินเชื่อ
การใหบริการดานสินเชื่อเปนธุรกิจที่ทํารายไดหลักใหแกธนาคาร
แตขณะเดียวกันการใหสินเชื่อก็กอใหเกิด
ความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมีผลตอรายไดและการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบริหารความ
เสี่ยงดานสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อและการใหสินเชื่ออยางมี
ประสิทธิภาพเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความมั่นคงและแข็งแกรงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อเปน
กระบวนการในการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยูใ นกระบวนการใหสินเชื่อตลอดจนพอรตสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมสินเชื่อโดยยึดมั่นในหลักการในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่ออยาง
รัดกุมและเขมงวดในการทํางานดวยความเขาใจในผลลัพธและผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยง
 หลักการในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Core Credit Risk Management Principles )
หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร มีดังนี้
 การบริหารพอรตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ธนาคารมีการกําหนดสวนประกอบของพอรตสินเชื่อในเชิงกลยุทธและกําหนดเพดานความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่ธนาคารยอมรับได เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อและเพื่อให
มั่นใจวาพอรตสินเชื่อของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ธนาคาร
กําหนด
 การตรวจสอบและถวงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Check and Balance)
ธนาคารมีการแบงแยกบทบาทและหนาที่ระหวางหนวยงานที่นําเสนอสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยง
ของสินเชื่อและผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหการพิจารณาใหสินเชื่อ
ของธนาคารทําโดยเจาหนาที่หรือคณะฯ ที่มีประสบการณและความรูในระดับที่เหมาะสม
 การใหสินเชื่ออยางรัดกุมเขมงวด (Sound Credit Granting)
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อเปนกรอบในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการ การวิเคราะหสินเชื่อและการวัดความเสี่ยงดานเครดิต มีการกําหนด
วิธีปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร
ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะเปนแนวทางใหแกพนักงาน
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปตามกระบวนการของการใหสินเชื่อ
 มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมีความมั่นใจวาพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการใหสินเชื่อ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของการ
เปนพนักงานธนาคาร รวมทั้ง มีความเขาใจและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติงาน กฏหมาย และกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของธนาคารไดอยางเหมาะสม ธนาคารไดจัดใหมี
การอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิต เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานของธนาคารมีความรูเกี่ยวกับความ
เสี่ยงดานเครดิตที่ไดมาตราฐาน
 การตรวจติดตามและควบคุม (Monitoring and Control)
ธนาคารไดกําหนดมาตรฐานของรายงานตาง ๆ อยางเหมาะสมเพื่อใชในการติดตามและควบคุมการ
บริหารพอรตสินเชื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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 โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Governance)
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่จะทบทวนและ
พิจารณาประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ คณะพิจารณาสินเชื่อ คณะ
ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1 และ คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2 มีหนาที่พิจารณาและอนุมัติสินเชื่อที่นําเสนอโดยหนวย
ธุรกิจ สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนาสินทรัพย และ สายงานสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอีมีหนาที่
วิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อที่นําเสนอโดยหนวยธุรกิจตางๆ รวมถึงการจัดทํามาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ คูมือการ
ปฏิบัติงาน และเครื่องมือที่ใชในการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารพอรตสินเชื่อเชิงรุก การทบทวนสินเชื่อ รวมทั้งติดตาม
และแกไขหนี้ดอยคุณภาพ
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและนโยบาย รับผิดชอบในการจัดทํานโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารในภาพรวม การทดสอบความถูกตองของแบบจําลอง จัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต และ
จัดทําบทวิเคราะหรายภาคธุรกิจ รวมถึงจัดระดับความเสี่ยงรายภาคอุตสาหกรรม (internal industry rating)
สายงาน
บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ รับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามดูแลแบบจําลองความเสี่ยงดานสินเชื่อ สนับสนุน
ดานขอมูลสินเชื่อ รวมทั้งจัดทํารายงานความเสี่ยงดานสินเชื่อ รวมถึงการคํานวณการตั้งสํารอง
หนวยงานสอบทานสินเชื่อ ทําหนาที่สอบทานสินเชื่ออยางเปนอิสระรวมถึงสอบทานกระบวนการใหสินเชื่อ
นอกจากนี้ยังมี หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงมหภาค ทําหนาที่ประเมินและคาดการณสถานการณของเศรษฐกิจมหภาค
หนวยธุรกิจ ในฐานะของแนวปองกันความเสี่ยงเบื้องตน (Fist line of defense) มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของตน
เพื่อสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงใหมากที่สุดเพื่อให
สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ของธนาคาร
 นโยบายความเสี่ยงดานสินเชือ่ (Credit Risk Policies)
ธนาคารไดกําหนดนโยบายสินเชื่อเพื่อเปนแนวทางในการใหสินเชื่ออยางชัดเจน ธนาคารจะไมใหสินเชื่อแก
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณของเจาหนาที่สินเชื่อ หรือ การปฎิบัติอื่นใดที่อาจกระทบตอชื่อเสี่ยงของธนาคาร
นโยบายสินเชื่อของธนาคารครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1. ธนาคารมีการกําหนดนโยบายคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบงเปนลูกหนี้กลุมที่ธนาคารไม
สนับสนุนสินเชื่อ กลุมที่หลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อ และกลุมสินเชื่อที่ตองพึงระมัดระวัง เพื่อใชเปนหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อไมใหมีการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรม หรือ
ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ ลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีการถวงดุล
ระหวางหนวยงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ หนวยงาน
วิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ และผูมีอํานาจอนุมัติ ออกจากกันอยางชัดเจน
3. ธนาคารกําหนดขั้นตอนการทํางาน และวิธีปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานดานสินเชื่อทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้
การวิเคราะห
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ และหลักประกัน รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงของ
ธนาคาร
สินเชื่อรายยอยของธนาคาร ซึ่งประกอบดวยสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารไดมีการบริหาร
portfolio บนพื้นฐานของผลิตภัณฑเปนหลัก ดังนั้น นโยบายและเงื่อนไขขอกําหนดดานสินเชื่อ จึงมีการกําหนดใหเปน
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มาตรฐานแยกรายผลิตภัณฑ ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารจัดการ และการรับชําระหนี้ มีความนาเชื่อถือและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ยังไดมีการนํา Scorecard และ เครื่องมือที่ใชในการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต
(Credit risk rating tools) มาใชรวมกันอยางเหมาะสม
 การวัดความเสีย่ งดานเครดิตและการรายงาน
การวัดความเสีย่ งดานเครดิตทําใหธนาคารสามารถบริหารพอรตสินเชื่อ จากการประเมินโดยใชขอมูลเชิงปริมาณ
ในการวัดความเสี่ยงตั้งแตระดับลูกหนี้แตละรายจนถึงระดับภาพรวม portfolio ของธนาคาร
ปจจุบันธนาคารใชแบบจําลองการวัดความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default models : PD
models) ความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given default : LGD) และ ยอดหนี้คงคางเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้
(Exposure at Default :EAD) ในการคํานวณทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) และเงินสํารองสวนเกิน รวมถึงการ
ติดตามดูแลพอรตสินชื่อ ปจจุบันธนาคารใชขอมูลเชิงสถิติรว มกับ expert judgment ในการประเมินคุณภาพของลูกหนี้
ธนาคารมีการกําหนดระดับความเสี่ยงดานตางๆที่ยอมรับไดในแตละ portfolio (Risk Appetite Statement) และมี
การติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับระดับความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว
ธนาคารไดจัดใหมีการรายงานปริมาณความเสี่ยงและคุณภาพของพอรตสินเชื่อผานทาง credit dashboard และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน ซึ่งรายงาน credit dashboard ประกอบดวยขอมูลคุณภาพ
พอรตสินเชื่อของธนาคาร ปริมาณการกระจุกตัวของสินเชื่อ การกระจายตัวของสินเชื่อตามระดับความเสี่ยง รวมถึงความ
เพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑของทางการและทุนทางเศรษฐกิจ
 กระบวนการอนุมัติสินเชื่อและการติดตามดูแล
ธนาคารมีการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชือ่ แกลูกหนี้แตละรายและทั้งกลุมโดยเจาหนาที่หรือคณะฯ
ที่
รับผิดชอบ ตามอํานาจอนุมัตทิ ี่ไดระบุไว นอกจากนี้ ธนาคารยังไดนําแบบจําลองการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิตรวมกับ
ประสบการณและการตัดสินใจทางดานสินเชื่อมาประกอบในการประเมินความเสี่ยงสําหรับลูกคากลุมธุรกิจรายใหญ
(Corporate) และลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สําหรับลูกคารายยอยนั้น ธนาคารไดมีการใช Application
Scorecards เปนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง
ธนาคารมีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่แยกหนาที่ความรับผิดชอบสินเชื่อออกเปนสายธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย
กลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อรายยอย รวมถึงการแบงแยกบทบาทในกระบวนการดาน
สินเชื่อเปน 2 ดาน ไดแก งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship Management) และงานพิจารณาเครดิต (Credit
Underwriting) เพื่อสามารถทําการควบคุมและถวงดุลระหวางกันไดอยางเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารที่กํากับดูแลแตละกลุมธุรกิจ ในขณะที่งานพิจารณาเครดิต
รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจประกอบไปดวย
เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาและเจาหนาที่ผลิตภัณฑธุรกรรม (Lending and Structuring Product (LSP)) จะมีหนาที่
รับผิดชอบดานการตลาด การขาย ขยายธุรกรรม รวมทั้งใหบริการลูกคาและเตรียมคําขอสินเชื่อ เพื่อทําการประเมินความ
เสี่ยงดานสินเชื่อ รวมถึงใหความเห็นชอบตอโครงสรางการใหสินเชื่อ ขอกําหนดและเงื่อนไข ใหสอดคลองกับฐานะ
ทางการเงิน กระแสเงินสด และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นคําขอสินเชื่อจะถูกสงไปยังเจาหนาที่พิจารณาเครดิตเพื่อ
พิจารณาและทําขอเสนอแนะการตัดสินใจ และนําสงตอใหเลขานุการดานเครดิตเพื่อนําเสนอตอผูมอี ํานาจอนุมัติหรือคณะฯ
ที่รับผิดชอบตามอํานาจอนุมัตทิ ี่ไดระบุไวตอไป ซึ่งจะพิจารณาตามพื้นฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมและของผูกู รวมถึง
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นโยบายของธนาคาร และกฏขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship
Management) มีความรับผิดชอบที่จะบริหารลูกคาใหครบวงจรของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแตการเริ่มใหสินเชือ่
การติดตาม การบริหารและทบทวนกลุมลูกคาที่รับผิดชอบดวยการมีกระบวนการการติดตามและจัดการอยางเหมาะสม
สินเชื่อที่มีสัญญาณวาผลประกอบการดอย ตองมีการดูแลเปนพิเศษ เพื่อปองกันการคางชําระ ในกรณีที่ลูกคาคางชําระและ
ตองมีการปรับโครงสรางหนี้ จะโอนความรับผิดชอบไปยังฝายพัฒนาสินทรัพย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการปรับโครงสราง
หนี้เปนผูดําเนินการแกไขหนี้ดังกลาวตอไป
ในสวนของสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี กระบวนการอํานวยสินเชือ่ ไดถูกวางรูปแบบเปนมาตรฐานตาม
ผลิตภัณฑ ในสวนของการตลาดและการบริหารจัดการสินเชื่อ นั้นไดถูกแยกออกจากกัน โดยการตลาดจะรายงานตรงตอ
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในขณะที่หนวยงาน
ที่บริหารจัดการสินเชื่อจะรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง การเขาถึงลูกคาจะดําเนินการโดย
ผานชองทางสาขา, ผูจัดการความสัมพันธ หรือผานชองทางทางการตลาดอื่นๆภายใตการแผนการตลาดตลอดจนการแนะ
แนวทางการขายของผูจัดการผลิตภัณฑและผูจัดการภาคธุรกิจ ระบบการอนุมัติสินเชื่อ (LOS: Loan Origination System)
อยูระหวางกระบวนการพัฒนา
ซึ่งจะนํามาใชกับสินเชื่อผูบริโภคทั้งสินเชื่อแบบที่มีหลักประกันและสินเชื่อแบบที่ไมมี
หลักประกัน คาดวาจะดําเนินการไดภายในป 2554
Credit Scoring ยังคงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพิจารณาสินเชื่อ
ผูบริโภคแบบที่ไมมีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมดวย
Application Score สําหรับผลิตภัณฑสินเชื่อ
ผูบริโภคแบบที่มีหลักประกันอยูระหวางกระบวนการพัฒนา
หนวยงานติดตามหนี้รายยอย อยูภายใตสายงานสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี มีหนาที่ในการแกไขและ
ติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อผูบริโภคและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่มีความเสี่ยงสูงหรือหนีผ้ ดิ นัดชําระ ตลอดจนการแกไข
ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อผูบริโภคแบบไมมีหลักประกัน ในสวนของสินเชื่อผูบริโภคแบบมีที่มี
หลักประกันและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม จะถูกดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญภายใตกลุมพัฒนาสินทัพยรายยอย สายงานสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญและพัฒนาสินทรัพย
4.3.3 การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 สัดสวนเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถอื หุนรายใหญ รอยละ 1.27
 สัดสวนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถ ือหุนรายใหญ
รอยละ 13.89
4.3.4 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารมีการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมต่ํากวาอัตรารอยละ 8.5 และเปนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไมต่ํา
กวา 4.25 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 66,556 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนการดํารง
เงิ น กองทุ น ที่ ร อ ยละ 16.59 ของสิ น ทรั พ ย เ สี่ ย ง (ดั ง แสดงในตารางเงิ น กองทุ น ต อ สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งข า งล า ง) โดยเป น
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 45,474 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.33 ของสินทรัพยเสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่สอง 21,082 ลานบาท
จะเห็นไดวาธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนที่สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินกองทุนตามความเสี่ยง สินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามความเสี่ยงสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร ที่คํานวณตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยและตามมาตรฐานการ
บัญชีของไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

2551

(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนต่ํากวามูลคาหุนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ......................
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ...............................
สํารองตามกฎหมาย......................................................................................
สํารองอื่น...........................................................................................................
กําไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร.....................................................
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน ...........................................................................
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาอาคาร …………………………………………..……
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ...............................
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ..............................................................
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน....................................................................
หุนกูดอยสิทธิ.....................................................................................................
สวนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย.
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก...........................................................
หัก สวนต่ํากวาทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย..........................................
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

435,287
(303,088)
5,758
2,100
8,717
(102,868)
45,906

435,287
(303,088)
6,897
2,100
8,717
(103,927)
45,986

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

2,145
1,043
4,600
10,205
6
17,999
63,905

1,302
660
615
5,040
200
9,977
17,794
63,780

66,556

63,905

(675)
63,105

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

(หนวย:รอยละ)

* ตามเกณฑ Basel I

อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนตาม
กฏหมาย

2553
11.32
16.55

งบการเงินรวม
2552
2551
12.30
12.25*
17.03
16.81*

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2551
11.33
12.31
10.14
16.59
17.13
13.91

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่ อให เป นไปตามประกาศธนาคารแห งประเทศไทย เรื่อง การเปด เผยขอ มูล เกี่ย วกั บการดํ ารง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย ธนาคารไดจัดทําการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนระดับกลุม solo consolidation
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไวใน Website ของธนาคารฯที่ www.tmbbank.com เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
สําหรับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินระดับกลุม full consolidation
(Basel II Pillar III) ซึ่งเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยนั้น ธนาคารจะจัดทําการเปดเผยขอมูลการดํารง
เงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินระดับกลุม full consolidation ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไวใน
Website ของธนาคารที่ www.tmbbank.com ภายในเดือนเมษายน 2554 และจะเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป
2553 ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และเอกสารแนบของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)
4.3.5 สภาพคลอง
 นโยบายในการบริหารสภาพคลอง
ธนาคารมีนโยบายการบริหารสภาพคลองของธนาคารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารจะสามารถจัดหาสภาพคลองเพียงพอสําหรับรองรับภาระผูกพันตางๆ เมื่อครบกําหนด ภายใต
การดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) ซึ่ง
ประกอบดวยผูบ ริหารระดับสูงเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร ใหทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
และใหมีสภาพคลองเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินจะไดรับรายงาน
ความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินสภาพคลอง และอัตราดอกเบี้ยในตลาดรายสัปดาห โดยมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมออยางนอยเดือนละครั้ง
และมีการประชุมวาระพิเศษกรณีเรงดวนที่ตองพิจารณาเพื่อใหมีความพรอมในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธดานสภาพคลองของธนาคาร และดําเนินการไดทันตอเหตุการณ
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5.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารเปนเจาของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและอาคารอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ ตั้งอยู
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 8 ไร 2 งาน 21 ตารางวา และเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและอาคารในสาขาบางแหง
มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และหักคาเผื่อการดอยคา สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551-2553 มีรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายการ
1.
2.
3.
4.

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ

2553
7,298
8,234
5,001
20,533
7,769
648
12,116

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
8,083
8,433
4,748
21,264
7,314
731
13,219

5.2

2551
8,196
8,423
4,838
21,457
7,074
736
13,647

สิทธิการเชา
1. สัญญาเชาระยะยาว
ธนาคารเช า พื้ น ที่ อาคาร ตึ ก แถว จากหน ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชน เพื่ อ ใช เ ป น ที่ ทํา การของ
สํานักงานภาค สาขา สาขายอย สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่จอดรถ และติดตั้งตูเอทีเอ็ม รวม 1,785 แหง โดย
มีอายุตามสัญญาเชา 1-30 ป มีภาระคาเชาที่ตองจายตามสัญญาเชาปละประมาณ 331.88 ลานบาท
2. สิทธิตามสัญญาเชา
สิทธิตามสัญญาเชาเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคารตามอายุสัญญาเชา รวม 5 แหง เปนจํานวนเงิน 121.39 ลานบาท
ระยะเวลาการเชา 10-30 ป โดยใชเปนที่ทําการของสาขา
รายละเอียดสัญญาเชาระยะยาว ที่ดิน และอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารไดทําการเชาที่ดินและอาคาร จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
รวมทั้งสิ้น 1,785 แหง โดยแบงเปนสถานที่เชาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 977 แหง ตางจังหวัด 808 แหง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง

คูสัญญา
1. ที่ดิน (ATM)
1.1 บุคคลภายนอก
1.2 บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- กรมธนารักษ
- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (1)
2. อาคาร (สาขา)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- มหาวิทยาลัย
- กรมธนารักษ
- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

อายุสัญญา

กรุงเทพและเขต
ปริมณฑล (แหง)

ตางจังหวัด (แหง)

832

626

1-3 ป

28
11
871

1
70
697

1-3 ป
1-3 ป
1-3 ป

73

83

1-30 ป

3
11
12
7
106
977

2
8
14
4
111
808

1-3 ป
1-5 ป
1-30 ป
1-30 ป
1,785

5.3

สินทรัพยไมมตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 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

รายการสินคา/บริการ
ธนาคารพาณิชย
บัตรที่มีแถบแมเหล็ก
ธนาคารพาณิชย
บัตรที่มีแถบแมเหล็ก
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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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5.4
5.4.1

นโยบายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการใหสินเชื่อ
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย และการกันเงินสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารไดจัดชั้นสินทรัพยและกันสํารองตามแนวทางการปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง สินทรัพยที่
ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงการจัด
ชั้นหนี้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้สินเชื่อเชิงพาณิชย (Commercial Loan) เปนรายลูกหนี้ สวนหนี้สินเชื่อ
อุปโภคบริโภค หรือลูกหนี้รายยอย (Retail Loan) จะทําการจัดชั้นเปนรายบัญชีตามระยะเวลาคางชําระแตหากลูกหนี้รายใด
ใชสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทจะทําการจัดชั้นเปนรายลูกหนี้ตามแหลงที่มาของรายไดหลักของลูกหนี้รายนั้น เพื่อใหสะทอนถึง
คุณภาพของสินทรัพยที่แทจริงและกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญไดอยางพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสํารองตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวขางตน ธนาคารไดมีการกัน
สํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ โดยพิจารณา
กับเงินสํารองกลุมลูกหนี้ดังกลาวตามระดับความเสี่ยงแตละระดับตามนโยบายของธนาคาร
5.4.2
นโยบายการกันสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเปนการกันสํารองตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติในการกันเงินสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล ในการกันเงินสํารองภาระผูกพัน
นอกงบดุล ดังตอไปนี้
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
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ดังนั้น หาก ณ เวลาใดก็ตามที่ลูกหนี้ถูกประเมินวามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ บัญชีลูกหนี้ดังกลาวจะถูก
จัดระดับอยูในสถานะพึงระวัง (Watch-list Status) ผูดูแลบัญชีลูกคา (Relationship Manager) จะตองเพิ่มความสําคัญในการ
ดูแล/ควบคุม อยางใกลชิดมากขึ้น โดยเพิ่มความถี่ในการเขาเยี่ยมลูกหนี้รวมทั้งตรวจสอบถึงปญหาและหาแนวทางแกไขใน
เบื้องตนโดยเร็ว ผูดูแลบัญชีลูกคาดังกลาวอาจขอคําปรึกษาจากหนวยงานพัฒนาสินทรัพยซึ่งทําหนาที่ดูแลลูกหนี้มีปญหา
โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามหากผูดูแลบัญชีลูกคาพบวาปญหาดังกลาวไมสามารถแกไขไดในระยะสั้น และจะเปนหนี้มีปญหา
(NPL) หนวยงานพัฒนาสินทรัพยจะมีบทบาทในการเขาไปเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยตรง โดยแนวทาง
การปรับโครงสรางหนี้จะจัดใหเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ และมุงเนนการแกปญหาหรืออุปสรรคในการ
ดํา เนิ น งานของลู ก หนี้ ต ามสถานภาพของลู ก หนี้ แต ล ะราย ซึ่ ง สามารถดํา เนิ น การได ใ นหลายแนวทาง เช น การปรั บ
โครงสรางหนี้ระยะยาว, การชําระหนี้เสร็จสิ้นดวยเงินสด, การแปลงหนี้เปนทุน, การลดหนี้ เปนตน ทั้งนี้ธนาคารอาจ
พิจารณาขายหนี้เปน Portfolio หรือรายบัญชี เพื่อใหการลด NPL เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้ หนวยงานพัฒนาสินทรัพยยังคงทบทวนคุณภาพลูกหนี้และติดตามการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้อยางใกลชิด จนกวาความเสี่ยงของลูกหนี้จะลดต่ําลง ซึ่งภายหลังจากนั้นผูดูแล
บัญชีลูกคาจะกลับมามีบทบาทเปนผูดูแลหลักเชนเดิม
5.4.4 นโยบาย/เงื่อนไขการรับรูรายไดตามเกณฑของธนาคาร และตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ธนาคารและบริษัทยอยใชเกณฑคงคางในการรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดจากเงินใหสินเชื่อโดยธนาคารฯ
ระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับเงินใหสินเชื่อที่คางชําระเกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม การบันทึกรายไดดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะใชเกณฑเงินสดตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับของเงินใหสินเชื่อที่ไดบันทึกเปนรายไดออกจากบัญชีสําหรับลูกหนี้
ที่คางชําระดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระดอกเบี้ย และเมื่อเงินใหสินเชื่อถูกจัดชั้นสงสัยและสงสัย
จะสูญตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง โดยอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
การปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในงบกําไรขาดทุนตลอด
อายุการลงทุนในตราสารหนี้
เงินปนผลบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในวันที่ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสิทธิไดรับเงินปนผล
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
5.5

เงินลงทุนในหลักทรัพย
1. นโยบายการลงทุน
ปรัชญาในการบริหารเงินลงทุนของธนาคาร คือการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย โดยยึดหลักความโปรงใส
การมีจรรยาบรรณ การคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของธนาคาร สอดคลองกับเปาหมายหลักของธนาคารและ
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของหนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมีการกําหนดแนว
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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
(Trading Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานธุรกิจตลาดเงิน ขณะที่ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร (Banking Book) อยู
ภายใตการดูแลของสายงานบริหารเงิน สวนการลงทุนในตราสารทุนอยูภายใตการดูแลของสายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล (Managing Unit) โดยแบงพอรตดูแลตามประเภทธุรกิจ กลยุทธและ
วัตถุประสงคการถือครองของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (conflicts of interest) และการใช
ขอมูลภายใน
เกณฑการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร คํานึงถึงปจจัยทางดานความเสี่ยงเปนหลัก ทั้งความเสี่ยง
ดานเครดิต สภาพคลอง และสกุลเงิน จากนั้นจึงจะประเมินอายุหลักทรัพย ผลตอบแทนจากหลักทรัพย และระยะเวลาการ
ลงทุน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจหลักของธนาคาร ตลอดจน
สอดคลองกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
2. การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการควบคุมที่รัดกุม
โดยนอกเหนือจากการจัดองคกรใหมีการแยกการทํางานดานการลงทุนออกเปนสวน คือ งานดานการลงทุน การ
วิเคราะห และงานทางดานปฏิบัติการ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันแลว ธนาคารยังไดนําการกําหนดขอบเขตการทํา
ธุรกรรม (Limit) ตางๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุนเพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ยง
ตลอดจนนํากลยุทธและเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบหรือจํากัดความเสี่ยงในการ
ลงทุน พรอมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ติดตามดูแลการทําธุรกรรมใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว
รวมถึงการจัดทํารายงานความเสี่ยงตอผูบริหารตามลําดับขั้นเพื่อแจงใหทราบในกรณีที่การทําธุรกรรมใกลถึงขอบเขตที่
กําหนด 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
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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
5.6

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารมีนโยบายในการเขารวมลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่ดําเนินธุรกิจดานการเงินและธุรกิจที่
สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร การบริการทางการเงินของธนาคาร เปนไปอยางครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะตองเปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่ดี
มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ ในการรวมลงทุน ธนาคารมุงหวังที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการดําเนินงานของบริษัทที่ธนาคารจะเขาลงทุน เพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของธนาคารโดยขนาดของเงิน
ลงทุนจะมีจํานวนไมเกินวงเงินหรือสัดสวนตามกฎระเบียบขอบังคับที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดตอ
สินทรัพยรวม ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
สินทรัพยรวม

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ
(ลานบาท)
2,023
2,023
589,426

5.7

สัดสวนเงินลงทุน
ตอสินทรัพยรวม (รอยละ)
0.3
0.3
100.0

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคาร
ขอบเขต อํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการกําหนดโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดใหธนาคารพาณิชยภายใตการกํากับดูแลดําเนินการ โดยขอบเขตการกํากับดูแลของ
ธนาคารจะแบงการกํากับดูแลออกเปนดานตาง ๆ 6 ดาน เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินการของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน
ของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกํากับดูแลในดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้
1. นโยบายดานการบริหารจัดการและควบคุม
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เปนการกําหนดนโยบายในดานบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของ
ธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทํานโยบายการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตามแนวทางของธนาคาร และการแตงตั้งกรรมการผูแทน เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารรวมถึงการจัดองคกรภายในของธนาคาร เพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัท
ในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหลักเกณฑการแตงตั้งกรรมการผูแทน
ธนาคารไดมีการกําหนดแนวทางในการแตงตั้งไวโดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุมธุรกิจการเงินและเงินลงทุนทั่วไป
ทั้งหมดของธนาคาร
2. นโยบายดานการรายงานทางการเงิน
เปนการกําหนดนโยบายดานการบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหธนาคารสามารถรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารไดอยางถูกตองเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงการนําขอมูลทางการเงินและบัญชีดังกลาวมา
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 เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึง
การดําเนินการตามนโยบายการกํากับแบบรวมกลุมที่ธนาคารจัดทําขึ้น
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6.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมาย

6.1

ขอพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเปนจําเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทยอยของธนาคารทหารไทย มีขอพิพาททางกฎหมายที่
ยังไมสิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของธนาคาร ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของ
ธนาคาร ตามงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 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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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางเงินทุน

7.1
7.1.1

หลักทรัพยของธนาคาร
ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 41,903,301,555.05 บาท ซึ่งเปนทุนเรียกชําระแลว
จํานวน 41,352,301,555.05 บาท โดยเปนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 43,528,738,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.95 บาท
(ในป 2553 ผูถือหุนบุริมสิทธิ หมวด ข. ไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญแลวทั้งหมด)
7.1.2
การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารทหารไทย ไมมีการออก Thai Trust Fund
7.1.3
จํานวนหุนหรือผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR)
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
(Thai NVDR Company Limited)” ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือ NVDR สามารถ
รับสิทธิประโยชนทางการเงิน (Financial Benefit) ไดเสมือนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไมวาจะ
เปนเงินปนผล สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) แตจะไมสามารถใช
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของธนาคารไปออก NVDR เปนจํานวนมาก
จะทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งหลังสุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
มีหุนของธนาคารเปนหลักทรัพยอางอิงสําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NonVoting Depository Receipt: NVDR) จํานวน 2,745,382,859 หุน หรือคิดเปนรอยละ 6.31 ของหุนสามัญที่ออกและชําระ
แลวของธนาคาร อนึ่ง จํานวนหุนของธนาคารที่นําไปออก NVDR ไมอยูในความควบคุมของธนาคาร ผูลงทุนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลจํานวนหุนที่ถือโดย NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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7.1.4

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพยอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2553 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ประเภทหลักทรัพย

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

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

พฤศจิกายน
2562

ไมมี
หลักประกัน
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จํานวนและมูลคา
ผูแทนผู
ที่ยังไมไดไถถอน
เงื่อนไขอื่น ๆ
ถือหุนกู
(ณ 31 ธันวาคม2553 )
5.3 ลานหนวย
ธนาคารกรุง ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูทั้งจํานวน
5,300 ลานบาท
ศรีอยุธยา กอนวันครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ภายใต
เงื่อนไข ดังนี้
1. กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หากหุนกูนี้ไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถ
นับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได
หรือหุนกูนี้สามารถใชนับเปนเงินกองทุนขั้นที่
2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1
ของธนาคาร หรือ
2. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือ
ภายหลังจากนั้น ผูออกหุนกูสามารถใชสิทธิไถ
ถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนเดิมไดไม
วากรณีใดๆ หรือ
3. ผูออกหุนกูสามารถแสดงตอผูแทนผูถือหุนกู
หรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกู
ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายของผูออกหุน
กูเพื่อประโยชนทางภาษีอากรไดอีกตอไป หรือ
4. เปนกรณี หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศ
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ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2553 )

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ
ไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ใหผูออกหุนกู
สามารถไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดเดิม
ได

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

ธนาคาร ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูทั้งจํานวน
ซีไอเอ็มบี กอนวันครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ภายใต
ไทย
เงื่อนไข ดังนี้
1. กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
หากหุนกูนี้ไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถ
นับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได
หรือหุนกูนี้สามารถใชนับเปนเงินกองทุนขั้นที่
2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1
ของธนาคาร หรือ
2. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือ
ภายหลังจากนั้น ผูออกหุนกูสามารถใชสิทธิไถ
ถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนเดิมไดไม
วากรณีใดๆ หรือ
3. ผูออกหุนกูสามารถแสดงตอผูแทนผูถือหุนกู
หรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกู
ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายของผูออกหุน
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ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2553 )

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ
กูเพื่อประโยชนทางภาษีอากรไดอีกตอไป หรือ
4. เปนกรณี หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ใหผูออกหุนกู
สามารถไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดเดิม
ได

3. ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลาย
ทุน Hybrid Tier 1(วันที่ออก: 3
พฤษภาคม 2549 จํานวน 200 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา)

10 ปแรก เปนอัตราคงที่ รอย
ละ 7.75 ตอป และปที่ 11
เปนตนไป เปนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวที่ Libor USD 3 เดือน
บวกรอยละ 3.13

ไมมีกําหนด
ระยะเวลาใน
การชําระคืน
เวนแตเมื่อเลิก
กิจการ

ไมมี
หลักประกัน

หมายเหตุ : ธนาคารไดทําการซื้อคืน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลาย
ทุน Hybrid Tier 1 บางสวน เมื่อเดือน
พฤษภาคม และ มิถุนายน2552 และใน
เดือนพฤษภาคม ตุลาคม และ
พฤศจิกายน ของป 2553
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5.32 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
(160.40 ลานบาท)

Deutsche ธนาคารมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดย
Bank สาขา ตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ฮองกง ประเทศไทย โดยการชําระไถถอนคืนกอน
กําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. หลังจากปที่ 10 เปนตนไปทุกวันที่จาย
ชําระดอกเบี้ย
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีใน
ประเทศไทย หรือที่หมูเกาะเคยแมน การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่ดานภาษี ซึ่งมีผลกระทบ
ตอภาระหนี้ตราสารหนี้ดอยสิทธิคลายทุน
ของธนาคาร
3. กรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปลี่ยน
หลักเกณฑการนับเงินกองทุนและตราสาร
หนี้ดอยสิทธิกึ่งทุน Hybrid Tier 1 ของ
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ประเภทหลักทรัพย

4. หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่
ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีกําไร (TMB ITONE)
(วันที่ออก: 30 เมษายน 2552 จํานวน
4,000 ลานบาท)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

10 ปแรก เปนอัตราคงที่ รอย
ละ 7.00 ตอป และปที่ 11
เปนตนไป เปนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวที่ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 6 เดือนประเภท
ลูกคาทั่วไปของธนาคาร บวก
รอยละ 7.00 ตอป

ครบกําหนด
ไถถอน

ไมมีกําหนด
ระยะเวลาใน
การชําระคืน
เวนแตเมื่อเลิก
กิจการ

หลักประกัน

ไมมี
หลักประกัน
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จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2553 )

4 ลานหนวย
4,000 ลานบาท

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ

ธนาคารโดยไมสามารถนับเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ไดอีกตอไป
เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ธนาคารฯไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูหุนกู ที่จะแกไขเงื่อนไขของตรา
สารดังกลาวนี้ โดยใหสิทธิธนาคารฯในการ
เลือกที่จะไถถอนตราสารที่เหลือทั้งหมดได
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป จาก
เดิมที่ธนาคารฯมีสิทธิไถถอนไดหลังจากปที่ 10
เปนตนไป
ธนาคารนคร ธนาคารมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดย
หลวงไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยการชําระไถถอนคืนกอน
กําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. หลังจากปที่ 5 เปนตนไป ทุกวันที่จายชําระ
ดอกเบี้ย หรือ
2. การไถถอน ณ เวลาใดๆ ทําไดในสองกรณี
2.1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ภาษี หรือ
2.2 กรณีที่ธนาคารไมสามารถนับหุนกูเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1ของธนาคารได
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ประเภทหลักทรัพย
5. หุนกูไมดอยสิทธิ
6. ตั๋วแลกเงิน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

1.80

2554

ไมมี
หลักประกัน

1.00-5.00

2554 - 2556

-

หลักประกัน
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จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2553 )
1,000 ลานบาท
37,731 ลานบาท

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ

-

-

-

-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพยอื่นๆ (ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ)
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารทหารไทย เพื่อ
เสนอขายใหแกพนักงานของธนาคาร โดยลักษณะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร สามารถสรุปไดดังนี้
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผูถือ และโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนทางมรดก
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 กุมภาพันธ 2549
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนเสนอขาย
68,158,000 หนวย
ราคาเสนอขาย
หนวยละ 0 บาท
อัตราการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.051 หุน (เวนแตจะมีการปรับสิทธิ)
ราคาการใชสิทธิ
4.480 บาท (เวนแตจะมีการปรับสิทธิ)
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ หุนสามัญจํานวน 68,158,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
วันกําหนดการใชสิทธิ
ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ในแตละป
ตลอดอายุ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยวั น ใช สิ ท ธิ วั น แรกคื อ วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2551 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 31 มกราคม 2554
7.2
7.2.1

ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ พันธมิตรทางธุรกิจ
ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด ในดานธุรกิจประกันชีวิต
ในป 2550 ธนาคารไดเขาทําสัญญาเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต ใหแก บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด
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 (“บริษัท”)
ระยะเวลาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
(1) การแตงตั้งนายหนาประกันชีวิต
แตงตั้งใหธนาคารเปนนายหนาจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต และธนาคารตกลง
รับเปนนายหนาจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตตามขอกําหนดเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของสัญญา
(2) หนาที่ของบริษัท
 จัดทําวิจัยเกี่ยวกับการแขงขันทางดานธุรกิจประกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ
 รับประกันชีวิตของผูประกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรมของแตละผลิตภัณฑ
 สนับสนุนใหธนาคารและพนักงานของธนาคารในการเปนนายหนาจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทผานธนาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)
ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
 มีการจัดการฝกอบรมพนักงานของธนาคาร
 ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือกับธนาคารในดานการตลาด โปรโมชั่น
เชน ขอมูลลูกคา รายงานตางๆ
 ใหบริการดูแลลูกคาหลังการขายอยางเหมาะสม
 พัฒนาแผนดําเนินธุรกิจระยะกลางรวมกับธนาคาร
(3) หนาที่ของนายหนาประกันชีวิต
 จําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานสาขาตาง ๆ ของธนาคาร และจัดสรร
ฐานขอมูลลูกคาของธนาคารรวมถึงขอมูลอื่น ๆ ของธนาคาร และผลิตภัณฑอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจนายหนาประกันชีวิตของธนาคาร ใหแกบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับเกณฑการรักษาความลับของขอมูลลูกคา
นโยบายของธนาคารดานการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฏเกณฑทางการ และ
กฏหมายที่เกี่ยวของ
 จัดทําวิจัยเกี่ยวกับความตองการของลูกคา เพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน
 จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
 พัฒนาแผนธุรกิจระยะกลางรวมกับบริษัท และจัดสรรทรัพยากรดานตาง ๆ ที่ทํา
ใหแผนธุรกิจดังกลาวประสบความสําเร็จ
(4) Operation Committee
 คูสัญญาจะจัดตั้ง Operation Committee มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการภายใต
สัญญานี้ คณะกรรมการจะมีทั้งหมด 8 ทาน โดยแตละคูสัญญาคัดเลือกมาฝายละ
4 ทาน
โดยสมาชิกของ Operation Committee มีหนาที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง 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
 อนุมัติการสงเสริมการขาย
โดยรวมถึงการตลาด
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ การโฆษณา และแผนการขาย
 จัดใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 การตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรตนทุน และคาใชจายตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานระหวางธนาคารและบริษัท
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ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
(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
จะไดรับการตออายุอัตโนมัตอิ อกไปอีก 10 ป
(7) ขอจํากัดในการทําธุรกิจ
ธนาคารหรือกลุมของธนาคารจะไมดําเนินการในการเปนพันธมิตรดานธุรกิจประกัน
ผานธนาคาร กับบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ในประเทศไทย เวนแตเปนไปตามขอยกเวน
ที่ระบุไวในสัญญา

7.2.2

ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ในดานธุรกิจ
กองทุนรวม
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
จําหนายผลิตภัณฑประเภท
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
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ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
(“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
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
รายชื่อผูถือ หุนของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2553 เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 มีดังนี้
ผูถือหุนรายใหญ

จํานวนหุนสามัญ (หุน)

คิดเปนรอยละ

1. กระทรวงการคลัง

11,364,272,005

26.11

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

25.20

3. DBS BANK A/C 003

2,977,989,892

6.84

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

2,745,382,859

6.31

5. JPMorgan Special Situations(Mauritius) Limited

1,560,000,000

3.58

6. กองทัพบก

596,669,860

1.37

7. State Street Bank and Trust Company for London

425,307,542

0.98

8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

334,693,724

0.77

9. Chase Nominees Limited 57

242,839,557

0.56

10. Somers (U.K.) Limited

188,088,200

0.43

ที่มา : ขอมูลการปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สามารถเรียกดู
ไดจาก www.set.or.th

7.4
7.4.1

นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร
ธนาคารกําหนดการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงานของธนาคารและเงื่อนไขตาง ๆ ของกฎหมาย รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสํารอง
ตาง ๆ ของธนาคารดวย นอกจากนี้ การจายเงินปนผลของธนาคารยังคงตองเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดวา ในระหวางเวลาที่สถาบันการเงินยัง
ไมไดตัดสินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพย และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม
เสียหายไมครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแกผูถือหุนมิได และตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล
กําหนดวาสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล เชน
กําไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา (Mark to Market) และกําไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทาง
การเงิน เปนตน และสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทําใหสถาบัน
การเงินมีกําไรสูงกวาหรือขาดทุนต่ํากวากรณีปกติมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินรอการ
ขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขใหสถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินนั้นไดในอนาคต เปนตน
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7.4.2

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
การจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อใหความเห็นชอบ ธนาคารไมไดมีการกําหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลไว โดยการจายเงินปนผลของบริษัท
ยอยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแตละบริษัทและเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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8

การจัดการ

8.1

โครงสรางองคกร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ลูกคารายยอย

ประธานเจาหนาที่
บริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

สายงานธุรกิจสาขา

สายงานธุรกิจลูกคา
เอสเอ็มอีขนาดกลาง

สายงาน
สงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย
สายงานธนบดีธนกิจ
สายงานบริหารชอง
ทางการบริการ
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ไมมีหลักประกัน
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
มีหลักประกัน
สายงานผลิตภัณฑ
เงินฝากและ
การชําระเงิน
บริหาร Direct
Business
วางแผนธุรกิจและ
วิเคราะหขอมูล

สายงานธุรกิจลูกคา
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริหารผลการ
ดําเนินงานและบริการ
ลูกคาเอสเอ็มอี
สินเชื่อเครือขาย
ธุรกิจการคา

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ธุรกิจขนาดใหญ
สายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 1
สายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 2
สายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจทหาร
สายงานผลิตภัณฑ
ธุรกรรมสินเชื่อ 1

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานการเงิน

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานปฏิบัติการ

สายงาน
กลยุทธองคกร

สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญและ
พัฒนาสินทรัพย

สายงานควบคุม
ทางการเงิน

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงานสินเชื่อ
ธุรกิจรายยอย
และเอสเอ็มอี
สายงานบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาด
สายงานบริหาร
ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงและ
นโยบาย
สายงานบริหาร
ความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ
สายงานกํากับ
การปฏิบัติงาน

สายงานวางแผนและ
วิเคราะหทางการเงิน

สายงานปฏิบัติการ
และบริการ

สายงานบริหารเงิน

สายงาน
บริการสวนกลาง

พัฒนาระบบวัดผล
การดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการ

สายงาน
บรรษัทภิบาล
สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ
องคกร

สายงานผลิตภัณฑ
ธุรกรรมสินเชื่อ 2
สายงาน
ธุรกรรมทางการเงิน
สายงานธุรกิจ
ตลาดเงิน
ผลิตภัณฑ
สินเชื่อธุรกิจ
การตลาดธุรกิจ
ขนาดใหญ
บริหารธุรกิจสายงาน
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
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8.2

โครงสรางการจัดการของธนาคาร
โครงสรางการจัดการของธนาคารประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยซึ่งแตงตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใน
ดานตางๆ และศึกษากลั่นกรองงานที่สําคัญเพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนชวยใหการดําเนินการ
ตางๆ 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
คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จะพิจารณาเพื่อ
ทบทวนหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอย
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการใหความเห็นเกี่ยวกับผูถูกเสนอชื่อเขา
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการแกผูถือหุนเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความเหมาะสม โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีทักษะดานวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญดานธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ความรูในหลากหลายอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน
และการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
กรรมการธนาคารยกเวนประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนพนักงานของธนาคารและไมมีสวนรวมในการ
บริหารงานของธนาคาร กรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลใหธนาคารมีธรรมภิบาลที่ดี
ปฏิบัติตามกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน โดยกรรมการจะตองอุทิศเวลา ความตั้งใจ และกําลังความสามารถใหเพียงพอ
กับการปฏิบัติหนาที่ดวยหลักความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) หลีกเลี่ยง
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นโดยไมเขารวมตัดสินใจในธุรกรรมใดๆ ที่ตนเองหรือผูเกี่ยวของมีสวนไดเสีย
รวมถึงกรรมการมีบทบาทในการปกปองรักษาชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับของธนาคารโดยเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 4 คน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระเปนไปตามที่ธนาคารกําหนดซึ่งเขมงวดกวาขอกําหนดของทางการ ทั้งนี้
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องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารจะตองเปนไปตามขอกําหนดของทางการ ประกอบดวย ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีวากรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนรายยอย
โดยการเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของทางการรวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระจาก
บุคคลในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถใหความเห็นที่เปนอิสระและมีความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารตอไป
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ธนาคารไดกําหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ใหหมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถทําหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกรายไดอยางเทา
เทียมกัน โดยธนาคารไดกําหนดใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดแตตองไมนอยกวา 3 คน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระใหเขมงวดกวาหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 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
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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
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
8.2.1 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเปนกรรมการที่เปน
ผูบริหารจํานวน 1 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 7 คน และกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นางเสาวนีย
กมลบุตร
2. พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา*
3. นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
4. ดร.วิจิตร
สุพินิจ
5. นายอวิรุทธ
วงศพุทธพิทักษ
6.
7.
8.
9.

นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
นายกฤษฎา
อุทยานิน
นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
นายอมร
อัศวานันท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ
กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล
1. นางเสาวนีย
กมลบุตร
น า ย ค ริ ส โ ต เ ฟ อ ร
10.
(Mr. Christopher John King)
11. นายธารา
ธีรธนากร
12. นายบุญทักษ
หวังเจริญ
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
จ อ ห น คิ ง กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

หมายเหตุ :

* เปนกรรมการธนาคารตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2553

โดยมี ม.ล.อยุทธ ไชยันต ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคาร
นางเสาวนีย กมลบุตร ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ หวังเจริญ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
ดานนโยบาย
(1) กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย
ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป
(2) แตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินกลยุทธ
และดําเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(3) พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนองคประกอบ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงตั้งขึ้น
(4) พิจารณาทบทวนหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของธนาคารใหมีความเหมาะสมและเปนที่รับรูของผูถือ
หุน
(5) พิจารณาแผนการเพิ่มทุน
(6) ทบทวนและพิจารณาอนุมัติธุรกรรมภายใตขอกําหนดของทางการ พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อในปริมาณ
จํากัดแกผูที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
(7) อนุมัติวงเงินสินเชื่อใหกับกลุมธุรกิจเดียวกันที่เกินอํานาจอนุมัติของฝายจัดการ
ดานการกํากับดูแลการบริหารงาน
(1) กํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศน นโยบาย และภารกิจที่คณะกรรมการ
กําหนดให มีการดําเนินธุรกิจที่แขงขันไดดี ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลประโยชนสูงสุดของ
ธนาคารและผูถือหุน
(2) ดูแลใหฝายจัดการของธนาคารมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมดานการบริหารความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยทบทวนและอนุมัตินโยบายของธนาคารที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน
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นโยบาย กลยุทธ การปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอ นโยบายที่ตองพิจารณา ไดแก ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การตลาด การลงทุน
การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมถึงความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของอัตรา
ดอกเบี้ย และดานอื่นๆ ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
(3) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งผูกพันธนาคารกับบุคคลที่สาม รวมถึงการใหบุคคลที่สามปฏิบัติงานแทน
ธนาคาร
(4) ดูแลใหฝายจัดการและคณะกรรมการชุดยอยรายงานเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการอยางทันเวลา
และเหมาะสม
(5) ติดตามผลรายงานการประชุมและตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยคณะตางๆ
(6) ทบทวนโครงสรางองคกรอยางสม่ําเสมอเพื่อใหแนใจวาฝายจัดการมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ดานการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
(1) กํากับดูแลใหการบริหารธนาคารมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
(2) พิจารณารายงานการบริหาร และรายงานทางบัญชีเปนประจําทุกไตรมาส
(3) พิจารณาเพื่อใหมั่นใจวา ธนาคารและฝายจัดการไดมีการปฏิบัติตามกฎขอบังคับและนโยบายของทางการ
และของธนาคาร เชน เรื่องระดับเงินทุนที่เหมาะสม โดยจัดใหมีการกํากับดูแลเปนประจํา
(4) ดําเนินการใหธนาคารมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบที่
เพียงพอ รวมทั้งการแตงตั้งและกํากับดูแลใหคณะกรรมการชุดยอยตางๆ มีการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
(5) จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
(6) พบปะผูบริหารระดับสูงเปนประจําเพื่อทบทวนนโยบาย สื่อสาร และติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับการ
ดําเนินเปาหมายของธนาคาร รวมถึงใหคําแนะนําและแนวปฏิบัติที่ดีแกฝายจัดการตามสมควร
ดานการพนักงาน
(1) พิจารณาอนุมัติ การจาง การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดผลตอบแทน กําหนดโทษทางวินัย เลิกจาง
การลาออกของผูบริหารระดับสูง รวมทั้งขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(2) พิจารณาคัดเลือกและปรับเปลี่ยนผูบริหารในระดับที่สําคัญตามความจําเปน รวมทั้งใหธนาคารมีแผนการสืบ
ทอดตําแหนงผูบริหารที่เหมาะสม รวมถึงผูสืบทอดตําแหนงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารงานของธนาคาร
(3) ดูแลใหสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานมีความเหมาะสม สอดคลองกับเปาหมาย กลยุทธ และ
เปนไปตามขอกําหนดทางการที่เกี่ยวของ
(4) ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารดานตางๆ
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการธนาคาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
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
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8.2.2

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารเล็งเห็นประโยชนของการตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทําหนาที่ในการดูแล กลั่นกรอง
และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการธนาคารในเรื่องที่ตองใชความชํานาญเฉพาะดาน โดยมีการกําหนดองคประกอบ อํานาจ
หนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ไดกําหนดให
คณะกรรมการชุดยอยรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการธนาคารดวย
ธนาคารจะมีการทบทวนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยทุกปโดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาลและอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอยแตละคณะจะพิจารณาถึงความจําเปน ประสบการณของกรรมการ ประโยชน ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาตาม
กฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการชุดยอยของธนาคารประกอบดวย
(1) คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
2. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
3. นายกฤษฎา อุทยานิน
4. นายอมร
อัศวานันท
5. นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

โดยมี ม.ล.อยุทธ ไชยันต ทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จําเปน โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่ทบทวนการดําเนินธุรกิจในรายละเอียด โดยแบงตามกลุมธุรกิจและบริษัทยอย
ตั้ ง แต ก ารให ค วามเห็ น ชอบแผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจํ า ป ข องธนาคาร แผนการลงทุ น รวมถึ ง ติ ด ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานตามสายงานธุ ร กิ จ ฐานะการเงิ น การลงทุ น ขนาดใหญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แผนงานและกลยุ ท ธ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารยังมีหนาที่ติดตามดูแลความคืบหนาการบริหารแบรนดและการสื่อสารขององคกร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ธนาคารและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีรายชื่อดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.วิจิตร

2.

สุพินิจ

นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

กรรมการ

3.

หมายเหตุ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ โ ด ย มี ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณเพียงพอที่สามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ โ ด ย มี ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณเพียงพอที่สามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
กรรมการอิสระ

นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
กรรมการ
(Mr. Christopher John King)
โดยมีนายพีระ ชินวรรณบุตร ทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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
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
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
8. ดําเนินการสอบสอบสวนโดยไมชักชาเมื่อไดรับแจงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัย และ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญชี
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี และรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามี
รายการหรือการกระทํา ดังตอไปนี้
(ก) ผลประโยชนทับซอน
(ข) กรณีทุจริตหรือขอบงชี้วาอาจมีการทุจริต หรือบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของ หากคณะกรรมการธนาคารหรือ
ผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
จะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9. สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดําเนินการแกไขของฝายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบ
และการสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
10. สอบทานความถูกตองนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ธนาคารกําหนดขึ้น เพื่อใหบริษัทในเครือถือปฏิบัติ รวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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(3) คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
1. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นายกฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
4. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(Mr. Christopher John King)
โดยมีนายอครินทร ภูรีสิทธิ์ 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
(1) ใหคําแนะนําคณะกรรมการธนาคารในการกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของธนาคาร และการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนด ติดตาม และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารใหผูที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกธนาคารไดรับทราบ
(2) กําหนดหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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(3) พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการเสนอแนะ
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
(4) ติดตามแนวทางการปฏิบัติของหนวยราชการและที่เปนสากลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนํามา
ทบทวนและใชปฏิบัติอยางเหมาะสมกับธนาคาร
(5) กํากับดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของ
ธนาคาร
(6) รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร พรอมความเห็นในแนว
ปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไข ปรับปรุงในประเด็นตางๆ ตามความเหมาะสม พรอมทั้งดูแลใหธนาคารมีการรายงาน
และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแกหนวยงานทางการ ผูถือหุน และสาธารณชนตามขอกําหนดทางการ หรือตามความ
เหมาะสม
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
1. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
(Mr. Willem Frederik Nagel)
2. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
3. นายธารา
ธีรธนากร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
4. นายบุญทักษ หวังเจริญ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
5. นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส กรรมการ
ผูบริหารธนาคาร
(Mr. Bart F.M. Hellemans)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน โดยคําสั่งของประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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
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กรรมการบริหารความเสี่ยงคณะตางๆ ในระดับของฝายจัดการ
(7) รายงานผลการบริหาร ประเด็นและมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง ใหแกคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางเหมาะสม
(5) คณะกรรมการสินเชื่อ
รายชื่อคณะกรรมการสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
1.
นายกฤษฎา
อุทยานิน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
2.
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
(Mr. Willem Frederik Nagel)
3.
นายอมร
อัศวานันท
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
4.
นายบุญทักษ หวังเจริญ
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการที่เปนผูบริหาร
5.
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส กรรมการ
ผูบริหารธนาคาร
(Mr. Bart F.M. Hellemans)
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
เหมาะสมแกคณะกรรมการธนาคาร
(5) ทบทวนสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร
8.2.3
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ
ดานนโยบาย ประกอบดวยคณะกรรมการหลัก 4 คณะ ไดแก
1. คณะประธานเจาหนาที่บริหาร
มีภาระหนาที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กํากับดูแลใหมีการทบทวนการดําเนินงาน
ใหบรรลุตามเปาหมาย และกลยุทธของธนาคาร พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหความเห็นชอบแผนธุรกิจ
งบประมาณประจําป และควบคุมจํานวนพนักงานใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการ
สํ า คั ญ ต า งๆของธนาคาร ภาพลั ก ษณ อ งค ก ร การสื่ อ สาร การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ และการดํ า เนิ น การเพื่ อ กอบกู
สถานการณ ตลอดจนแกไขปญหาในภาวะการณที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
และทบทวนผลการดําเนินงาน
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2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
มีภาระหนาที่กําหนด วางกฎเกณฑและการปฏิบัติการในนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพย และหนี้สิน
รวมทั้งใหความเห็นชอบ / อนุมัติการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีภาระหนาที่ประเมินความถูกตองและความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ทบทวนและรับรอง
หรืออนุมัตินโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ เกณฑการอนุมัติสินเชื่อสําหรับผลิตภัณฑตางๆ
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ตามอํานาจอนุมัติที่ไดรับมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
มีภาระหนาที่ พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใชในการวัดความเสี่ยง อนุมัติมาตรฐานขั้นต่ําและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ กําหนดคาเปาหมายสําหรับดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก กําหนด / ริเริ่มแผนการ
ดําเนินการสําหรับเหตุการณความเสี่ยงที่ไดรับรายงาน รวมทั้งอนุมัติผลิตภัณฑใหม
ดานสินเชื่อ ประกอบดวย
1. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีภาระหนาที่พิจารณาสินเชื่อของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ และลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม ตามอํานาจอนุมัติ
รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสินเชื่อ
2. คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
มีภาระหนาที่อนุมัติรายชื่อผูประเมินราคาอิสระภายนอก กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ราคาตามความเหมาะสม และอนุมัติผลการประเมินราคาหรือผลการตีราคาทั้งที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระภายนอก
และผูประเมินราคาภายใน สําหรับทุกมูลคาทรัพยสิน
3. คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1
มีภาระหนาที่ทบทวนดูแล และพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพและสินทรัพยรอการขายตาม
อํานาจอนุมัติ รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการสินเชื่อ
4. คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2
มีภาระหนาที่ทบทวนดูแล และพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพและสินทรัพยรอการขายตาม
อํานาจอนุมัติ
ทั้งนี้ คณะตาง ๆ และเจาหนาที่มีอํานาจอนุมัติการใหสินเชื่อและการพัฒนาสินทรัพยตามวงเงินสินเชื่อประเภท
ธุรกิจ ประเภทหลักประกัน ภายใตขอบเขตอํานาจอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
ดานเทคโนโลยี ประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภาระหนาที่ใหความเห็นชอบแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
ธนาคาร รับทราบความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่สําคัญที่เกี่ยวกับธนาคาร รวมทั้งผลการบริหารและปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยี
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ดานทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
มีภาระหนาที่พิจารณาอนุมัติกรอบการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการ
กําหนดคาตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ แผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน
การจายโบนัสและเงินรางวัลของพนักงานระดับที่ต่ํากวาเจาหนาที่บริหารสายงานและผูบริหารระดับสูง อนุมัติโครงสราง
การจัดลําดับชั้นงาน (Job Grade) การจัดตําแหนงตามลักษณะงาน (Functional Title) และประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการ HR Transformation รวมถึงโครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองคกร
ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบดวย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีภาระหนาที่พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน สงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย รวมทั้งการกําหนดระเบียบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหเปนไปตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

8.3

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจะกําหนดวันประชุมลวงหนาทั้งปเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได
ทุก ครั้ง นอกจากนี้ อาจจัด ใหมีการประชุม วาระพิเ ศษขึ้น ตามความจําเปน โดยความเห็น ชอบของประธานกรรมการ
ธนาคาร วาระการประชุมกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และเห็นชอบโดยประธานกรรมการธนาคารโดยแบงเปน
หมวดหมู ชัด เจน และเลขานุก ารคณะกรรมการธนาคารจะสง หนัง สือ เชิญ ประชุม พรอ มระเบีย บวาระและเอกสาร
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
ในระหวา งเดือ นมกราคม – ธันวาคม 2553 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุม รวมทั้ง สิ้น 15 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังนี้
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จํานวนครั้งของการเขาประชุมของกรรมการธนาคาร ในแตละคณะ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553
(หนวย: ครั้ง)

ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กําหนด
บ ริ ห า ร
ธนาคาร
บริหาร
สินเชื่อ
ตรวจสอบ
คาตอบแทนและ
ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล

จํานวนการประชุมตั้งแต ม.ค. – ธ.ค. 53 15
1. นางเสาวนีย กมลบุตร

15/15

2. พลเอก อนุพงษ เผาจินดา 1/
(ถึง 30 กันยายน 2553)
3. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 2/
(ตั้งแต 7 ตุลาคม 2553)
4. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)
5. ดร.วิจิตร สุพินิจ

1/11

22

21

12

13

12

3/4
14/15

17/22

12/13

15/15

11/12

6. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
7. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
8. นายกฤษฎา อุทยานิน
9. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายอมร อัศวานันท

13/15
7/15

12/12

11. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
12. นายธารา ธีรธนากร

12/15
14/15

13. นายบุญทักษ หวังเจริญ

13/15

13/13

8/21

14/15
12/15

17/22
18/22

20/21

14/15

21/22

19/21

7/12
12/13

11/12
10/12

10/13
12/12

19/22

13/21

7/12

1/ ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
2/ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 มีผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553
หมายเหตุ

(1)

นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2553, 4/2553, 13/2553,17/2553 และ 21/2553 นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส รวมในการประชุม
ผานระบบ teleconferencing / videoconferencing
(2) นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
 ในการประชุม คณะกรรมการสินเชื่อ ครั้งที่ 2/2553, 3/2553, 6/2553, 8/2553, 9/2553, 11/2553, 14/2553 และ 21/2553 และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2553, 2/2553 และ 3/2553 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล รวมในการประชุมผานระบบ teleconferencing /
videoconferencing
(3) นายวอน นิเจล ริกเตอร เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2553, 4/2553, 5/2553, 7/2553, 11/2553, 15/2553, 17/2553 และ 21/2553 นายวอน นิเจล ริกเตอร
รวมในการประชุมผานระบบ teleconferencing / videoconferencing
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8.4
8.4.1

การสรรหากรรมการ และผูบริหาร
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
ธนาคารกําหนดกระบวนการแตงตั้งกรรมการธนาคารอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหนาที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ทั้งนี้ ผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของธนาคาร และของทางการ รวมทั้ งมีคุณสมบัติสวนตนที่
เหมาะสมแลว ยังจะตองเปนผูที่มีทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ มีความเปนผูนํา พรอม
ดวยวิสัยทัศนและความคิดเชิงกลยุทธที่จะสามารถนําธนาคารไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา
เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารดวย
ในกรณีตําแหนงกรรมการธนาคารวางลงกอนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูแตงตั้งกรรมการที่จะมา
ดํารงตําแหนงแทนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยใหอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนนั้นจะตองไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
8.4.2
หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารระดับสูง
ในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารสายงานขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะมีหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
ธนาคารที่จะดํารงตําแหนง และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง โดยกระบวนการเปนไปตาม
ขอกําหนดและขอบังคับของธนาคาร
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารระดับเจาหนาที่บริหารฝายงานลงมา ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้ง
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่ บ างตํ า แหน ง ได มี ก ารกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ไว ชั ด เจน คณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะดําเนินการสรรหาเปนการลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนครบวาระ
8.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการบริหารธนาคารใหบรรลุเปาหมาย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนไปตามความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รวมทั้งอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับธนาคารพาณิชยอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
จะกําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดยอย หากมีการแตงตั้งเพิ่มเติม โดยคาตอบแทนที่กําหนดเพิ่มเติมดังกลาวจะ
รวมอยูภายในจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
นโยบายคาตอบแทนกรรมการกําหนดไวอยางอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทําหนาที่พิจารณาทบทวนค าตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ
พิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
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1. คาตอบแทนรายเดือน ประกอบดวย
1. เ งิ น ป ร ะ จํ า ตํ า แ ห น ง  กรรมการที่ดํารงตําแหนงจะไดรับเงินประจําตําแหนงเพียงตําแหนงเดียว
(Retaining Fee)
2. ค า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร  กรรมการจะไดรับคาตอบแทนกรรมการสําหรับทุกคณะที่ดํารงตําแหนง
(Committee Fee)
2. ค า เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม ต อ ค รั้ ง  กรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เขารวมประชุม
(Attendance Fee)
8.5.1
1.

2.

คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย
เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
ประธาน - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
ประธาน - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
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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

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

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

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

696,000 บาทตอป
384,000 บาทตอป
422,400 บาทตอป
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- คณะกรรมการสินเชื่อ
374,400 บาทตอป
- คณะกรรมการตรวจสอบ
374,400 บาทตอป
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
374,400 บาทตอป
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
374,400 บาทตอป
3.
คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
ประธาน - คณะกรรมการธนาคาร
40,000 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
40,000 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการสินเชื่อ
32,400 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
32,400 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
32,400 บาทตอครั้ง
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
32,400 บาทตอครั้ง
กรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร
30,000 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
31,200 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการสินเชื่อ
24,600 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
24,600 บาทตอครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
24,600 บาทตอครั้ง
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
24,600 บาทตอครั้ง
ในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการรวม 13 คน ในฐานะกรรมการ
ธนาคาร และในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,444,400 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นางเสาวนีย กมลบุตร

รายละเอียด
ไดรับคาตอบแทนประธานกรรมการ จํานวนเงิน 4,200,000 บาท

2. พลเอก อนุพงษ เผาจินดา 1/
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร จํานวนเงิน 606,000 บาท
(ถึง 30 กันยายน 2553)
3. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 2/ ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร จํานวนเงิน 282,000 บาท
(ตั้งแต 7 ตุลาคม 2553)
4. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
ได รั บ ค าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการสรรหา
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas) กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 5,033,600 บาท
5. ดร.วิจิตร สุพินิจ
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงิน
2,582,400 บาท
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รายชื่อกรรมการ
6. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
7. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
8. นายกฤษฎา อุทยานิน

9. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายอมร อัศวานันท

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3,256,800 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ได รั บ ค า ตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการสิ น เชื่ อ และ
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 4,466,400 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.

ได รั บ ค า ตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริ ห าร กรรมการสิ น เชื่ อ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3,790,800 บาท
11. นายคริ ส โตเฟอร จอห น คิ ง ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กําหนด
(Mr. Christopher John King) คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 2,368,800 บาท
12. นายธารา ธีรธนากร
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 1,857,600
บาท
13. นายบุญทักษ หวังเจริญ
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของธนาคาร
หมายเหตุ: 1/ ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
2/ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 มีผลเมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2553

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี 8.5.2
คาตอบแทนผูบริหาร
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารจํานวน 47 คนของธนาคารไดรับคาตอบแทนรวมเปน
จํานวนเงิน 288.37 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ (ทั้งนี้ ตาม
นิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ผูบริหาร หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา
ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา)
นอกจากนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ธนาคารไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
ธนาคารทหารไทย (“ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ”) ให แ ก พ นั ก งานภายใต โ ครงการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ใ ห แ ก พ นั ก งาน
จํานวน 68,158,000 หนวย ในราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ป นับจากวันที่ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.051 หุน และราคาการใชสิทธิเทากับ
4.480 บาท (ตามที่ไดมีการปรับสิทธิในป 2549) ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของธนาคารได
ภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป โดยใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ของเดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคม ในแตละปตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และวันใชสิทธิครั้ง
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สุดทายคือวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยผูบริหารของธนาคารไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนรอยละ 0.26 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
8.6

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารของธนาคาร ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 47 คน ดังนี้

ลําดับ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1

นายบุญทักษ หวังเจริญ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2

นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส

ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

3

นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

4

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

5

นายมิฮาล ยาน ซูเรค

ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

6

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล

ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

7

นายปติ ตัณฑเกษม

ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ

8

นางจันทรเลขา วิริยะวิทย

รองกรรมการผูจัดการใหญ ที่ปรึกษาดานการเงิน

9

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานกฎหมาย

10

นายเอกพล ณ สงขลา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธองคกร

11

นางสาวแวววลัย วัฒนา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานควบคุมทางการเงิน

12

นายพีระ ชินวรรณบุตร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานตรวจสอบ

13

นายอครินทร ภูรีสิทธิ์

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

14

นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

นางพัชนี วองศิลปวัฒนา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกรรมทางการเงิน

16

นายศรัณย ภูพัฒน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิน

17

นางวัลลภา โปษยานนท

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาดกลาง

18

นายปพนธ มังคละธนะกุล

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

19

นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขา

20

ม.ล.อยุทธ ไชยันต

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบรรษัทภิบาล

21

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริการสวนกลาง

22

นายวิกรานต ปวโรจนกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ 1

23

นายศักดิ์ดา พงศเจริญยง

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ 2

24

นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ
ทหาร
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25
นางสาวอรนุช ตันติเมธ
ลําดับ ชื่อ - สกุล
26
นายสุรเกียรติ วงศวาสิน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

27

นางเฟเปยน ลิออง หลุยส มารี ลิ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกล
เบอรท
ยุทธ

28

นางอภิรดี ล่ําซํา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารเงิน

29

นายลือชา ศุกรเสพย

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารชองทางการบริการ

30

นางสาวชง เม ซานดรา ยู

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 2

31

นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

32

นางกาญจนา โรจวทัญู

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย

33

นางสาวอุทุมพร คุณากร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนา
สินทรัพย

34

นายมารติน อเลน เชอรล

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ Head of Consumer and SME Credit Group

35

นายภารไดย ธีระธาดา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณองคกร

36

ม.ล.ศิริวรรณ เกษมสันต

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานกํากับการปฏิบัติงาน

37

นายวิลเลี่ยม เฟโย เอล็กซานเดอร
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน
บารอน แวน เฮมสตรา

38

นายอูรชา พงษวัฒนา

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสินเชื่อไมมีหลักประกัน

39

นางสาวทามารา แวน เดน แบน

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน

40

นายปติ กระแสเศียร

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1

41

นางสาววิภาพร เตชะไมตรีจิตต

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานวิเคราะหความเสี่ยงและนโยบาย

42

นายคามรัน ราฟ

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารพัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน

43

นางศุลีพร ประทิพพรกุล

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารการบัญชีทั่วไป

44

นายเมธ กนกพิบูล

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี

45

นางสาวดวงจันทร แซนิ้ม

ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารบัญชีบริหาร

46

นางรวมพร นันทวงศ

ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารบริหารงบประมาณ

47

นายชาญพิชัย ชินสําราญ

ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร

หมายเหตุ:
ผูบริหาร หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารรายที่4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

8.7

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ( “ธนาคาร”) ไดดําเนินกิจการโดยยึดหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งหมายถึง การที่ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
เพื่อชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสีย (ลูกคา พนักงาน คูคา เจาหนี้ หนวยงาน
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ทางการ และความรับผิดชอบตอสังคม) จึงกลาวไดวาแนวการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาและ
สงเสริมการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกธนาคาร
การกํากับดูแลกิจการ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลตางๆ ซึ่งไดแก คณะกรรมการ
ธนาคาร ฝายจัดการของธนาคาร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกราย ทั้งนี้ โครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยให
ธนาคารสามารถกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนในการบรรลุถึง
วัตถุประสงคและเปาหมาย และวิธีการในการติดตามวัดผลการดําเนินงานของธนาคารวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
หรือไม การกํากับดูแลกิจการสามารถใหสิ่งจูงใจที่จะทําใหคณะกรรมการและฝายจัดการของธนาคารพยายามดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายอันเปนประโยชนกับธนาคารและผูถือหุน และชวยใหระบบการติดตามและประเมินผลงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร” ซึ่งไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร
และประกาศใชโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากรของธนาคารทุกระดับ ตั้งแต กรรมการธนาคาร ฝายจัดการ และพนักงาน
พึงยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังไดอนุมัติ TMB Corporate Governance
Framework ซึ่งเปนกรอบแนวทางการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยเปนการกําหนดและแบงแยกขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการธนาคาร กับประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และฝายจัดการใหมีความชัดเจน
มากขึ้น โดยประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการตางๆของธนาคารใหเปนไปตาม
นโยบาย กลยุท ธ และแผนงานต า งๆ ตามที่ค ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย นอกจากนี้ ธนาคารยั งมี คณะประธาน
เจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Committee) ซึ่งประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และประธานเจาหนาที่
บริหารดานตางๆ (Chiefs) เปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่บริหารและดําเนินงานของธนาคารในแตละวันตามแผนกลยุทธทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว กํากับดูแลใหมีการทบทวนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย และกลยุทธของธนาคาร
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และควบคุมจํานวนพนักงาน
ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการสําคัญตางๆของธนาคาร ภาพลักษณองคกร การ
สื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ และการดําเนินการเพื่อกอบกูสถานการณ ตลอดจนแกไขปญหาในภาวะการณที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธการดําเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวนผลการดําเนินงานของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารไดพยายามอยางเต็มที่ที่จะดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและโครงสรางที่
กําหนดไว รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน เหมาะสม และสอดคลองทันตอสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการนําไปปฏิบัติกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของทุก
ฝาย
ในป 2553 ธนาคารยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีดวยความโปรงใสและเปนธรรม
รวมถึงการมีเจตนารมณอันแนวแนที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของธนาคารใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากผลสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สถาบัน IOD) ในป 2553 ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ไดผลคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) อยางตอเนื่อง โดยในปที่ผานมาธนาคารไดดําเนินธุรกิจ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้
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8.7.1

สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
ผูถือหุนในฐานะที่เปนเจาของธนาคารจะแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของธนาคาร ซึ่งธนาคารทหารไทยไดถือปฏิบัติในสิทธิของผูถือหุน การสงเสริมใหผูถือ
หุนใชสิทธิของตน และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยสําหรับบริษัทจดทะเบียนและหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
ธนาคารไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐานตาง ๆ ไดแก สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ และการดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม ทั้งผูถือหุนรายใหญ รายยอย
บุคคลธรรมดา รวมถึงสถาบันดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารที่ถูกตองทันเวลา
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
ใหมีกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระดังกลาวเขารวมประชุมและปฏิบัติหนาที่แทนผูถือหุน
โดยครบถวน
ธนาคารมีนโยบายจัดประชุมผูถือ หุ นอยางโปร งใส มีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางถูกตองครบถวนตาม
ขอกําหนดและกฎเกณฑทางการที่เกี่ยวของ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไดมีการจัดสงใหผูถือหุน
ลวงหนาตามเวลาที่เหมาะสมโดยมีขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาและตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาลงมติใน
แตละวาระการประชุมโดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิไดเต็มที่ และในวันประชุมธนาคารไดจัดใหมีขั้นตอนการลงทะเบียนเขา
รวมประชุมอยางเหมาะสม และจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
ในป 2553 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง ประกอบดวย
(1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 ณ หอง ออดิธอเรียม ชั้น 7
สํ า นั ก งานใหญ มี ผู ถื อ หุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะจากผู ถื อ หุ น ลงทะเบี ย นเข า ประชุ ม จํ า นวน 1,805 ราย รวมจํ า นวนหุ น
30,207,428,507 หุน คิดเปนรอยละ 69.88 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร มีกรรมการธนาคารเขารวม
ประชุมจํานวน 9 คน
(2) การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ หอง ออดิธอเรียม ชั้น 7
สํานักงานใหญ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมจํานวน 1,619 ราย รวมจํานวนหุน
32,158,724,297 หุน คิดเปนรอยละ 73.88 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร มีกรรมการธนาคารเขารวม
ประชุมจํานวน 8 คน
ทั้งนี้ การจัดประชุมผูถือหุนของธนาคารไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
1. การดําเนินการกอนการประชุมผูถือหุน
ผูถือหุนของธนาคารทุกรายจะไดรับขอมูลรายละเอียดที่จําเปนและเพียงพอเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
ประชุม และวาระการประชุมเปนการลวงหนา โดยธนาคารไดมีการเผยแพรขอมูลรายละเอียดประกอบการประชุมผาน
สวนที่ 1 หนา 99

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เว็บไซตของธนาคารลวงหนากอนวันประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา
อยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสาร และมีการจัดสงเอกสารโดยธนาคารมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของธนาคาร เปนผูดําเนินการจัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุม
ใหแกผูถือหุนทุกรายพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม และขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน ใน
หนังสือเชิญประชุมมีการนําเสนอถึงวัตถุประสงคและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมทั้ง
รายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยางครบถวนและเพียงพอตอการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ
โดยในแต ล ะวาระมี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดให ผู ถื อ หุ น ทราบอย า งชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา หรื อ เพื่ อ ทราบ
นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมไดมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จําเปนเพื่อใหผูถือหุนนํามาแสดงตน
ในวันประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือ
หุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่ธนาคาร
ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
2. การดําเนินการในระหวางการประชุมผูถือหุน
ธนาคารไดดําเนินการจัดการประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูถือหุนทุก
รายโดยเทาเทียมกัน ธนาคารไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกให แกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยจัดเจาหนา ที่
ลงทะเบีย นแยกตามประเภทของผูเ ขา รว มประชุม ได แก มาประชุมด ว ยตนเอง หรือ เป นผู รับมอบฉัน ทะ เพื่อ ให การ
ลงทะเบียนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง พรอมจัดทําใบลงคะแนนในแตละวาระการประชุมใหแกผูเขารวมประชุมทุก
ราย รวมถึงธนาคารไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มาประชุมดวยการจัดรถรับ-สงผูถือหุน ณ จุดตาง ๆ ตลอดจน
การจัดเตรียมพื้นที่จอดรถอยางเพียงพอ
ในการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ประธานกรรมการธนาคารทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เขารวมประชุม ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทําหนาที่
ชี้แจงและตอบขอซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ และมีประธานเจาหนาที่บริหารดานตางๆ เขารวมประชุมดวย โดยกอนเริ่ม
เขาสูการประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ใหผูถือหุน
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระและวิธีการนับคะแนนใหผูถือหุนรับทราบอยางชัดเจน และ
เพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ธนาคารไดจัดเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่การแปลเปนภาษาอังกฤษระหวางการ
ประชุมเพื่อ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนตางชาติ นอกจากนี้ ธนาคารไมมีการลิดรอนสิทธิใด ๆ ของผูถือหุนใน
การศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เชน ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุม
ของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
ในระหวางการประชุม ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในวาระใดที่กรรมการ
ผูเขารวมประชุมมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออก
ตามวาระ ประธานจะแจงใหผูถือหุนทราบ และกรรมการทานนั้นไมรวมประชุมในวาระดังกลาว นอกจากนี้ ธนาคารยัง
สนั บ สนุ น ให ผู ถื อ หุ น ใช สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย ง ตลอดจนในระหว า งการประชุ ม ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถาม
คณะกรรมการในทุกวาระอยางเต็มที่ รวมทั้งใหความสําคัญกับขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูถือหุนโดยไดมีการชี้แจง
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ขอซักถามที่สําคัญอยางละเอียดชัดเจน และรับจะนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนไปพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับการ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารไดดําเนินการเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส โดยการประชุมสามัญผูถือหุน
ในป 2553 ธนาคารไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทวีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด และอาสาสมัครจากผูถือหุน
ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการตรวจสอบวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผล
การลงคะแนนในทุกวาระ
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดประชุมผูถือหุนของธนาคาร เพื่อรวมรวมความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน ทั้งนี้ธนาคารจะไดนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผูถือ
หุนของธนาคารในครั้งตอๆ ไปใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูถือหุนมากยิ่งขึ้น
เลขานุการบริษัท ไดบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน โดยมีการสรุปสาระสําคัญของแตละวาระที่เสนอ
ตอที่ประชุม ขอซักถามของผูถือหุน คําชี้แจงของคณะกรรมการธนาคาร และประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนมติที่
ประชุมพรอมคะแนนเสียงอยางถูกตองครบถวนในทุกวาระ
3. การดําเนินการภายหลังการประชุมผูถือหุน
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ธนาคารไดนํารายงานการประชุมผูถือหุนที่จะเสนอ
เพื่อรับรองในการประชุมผูถือหุนในครั้งตอไป สงใหหนวยงานทางการที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด และไดมีการ
เผยแพรในเว็บไซตของธนาคารเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ รวมถึงไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนอยางเปนระบบเพื่อ
การตรวจสอบและอางอิงได
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมในรูปแบบ DVD เพื่อใหผูถือหุนที่
ไมไดเขารวมประชุมสามารถติดตามการประชุมได โดยธนาคารไดประกาศแจงบนเว็บไซตของธนาคารในการที่ผูถือหุนจะ
ติดตอขอรับ DVD ดังกลาวได
จากการดําเนินการดังกลาว ธนาคารไดรับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ “ดีเยี่ยม และ สมควรเปนตัวอยาง”
8.7.2
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ธนาคารมีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดใหความสําคัญตอผูถือหุน
ทุกรายเพื่อใหมั่นใจวาสิทธิของตนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยทุกรายจะไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งธนาคารไดมีการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเสมอภาค ดังนี้
1. การใหสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการเขารวมประชุมแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
แทน โดยธนาคารไดจัดใหมีกรรมการอิสระ ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมเปนบุคคลที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นมาเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนดวยก็ไดเชนกัน
2. การใหสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน
ถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนเปนไปอยางรวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงเปนไปอยาง
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เปดเผยถูกตอง โดยธนาคารจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ ยกเวนมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนแบบ 3 ชอง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก
เสียง เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดตามที่ตองการ โดยธนาคารไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกราย
ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง และดําเนินการตรวจนับคะแนนดวยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็วและถูกตอง
นอกจากนี้ ในระหวางการประชุมธนาคารไดแจงผลคะแนนการออกเสียงใหผูถือหุนทราบในแตละวาระโดยแบงผล
คะแนนการออกเสียงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และจํานวนบัตรเสีย รวมถึงธนาคารไดมีการ
บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
3. สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดมีวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดยธนาคารเปดโอกาส
ใหผูถือหุนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละคน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ผูถือหุนมีสิทธิที่จะ
เลือกบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดความ
หลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีวาระการนําเสนอคาตอบแทนกรรมการ
เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกปดวย
4. การดูแลความขัดแยงของผลประโยชน
ธนาคารไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการดูแลความขัดแยงของผลประโยชนทั้งของธนาคารและ
บริษัทในเครือ ใหเปนไปอยางรอบคอบ โปรงใส และเปนธรรม รวมทั้งจัดใหมีการเปดเผยขอมูลรายการตาง ๆ อยาง
ครบถวนสมบูรณและทันเวลา ตลอดจนดูแลสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับใหความสําคัญและ
ไมปฏิบัติผิดกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหวางกันนั้น ธนาคารไดกําหนดใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับกฎเกณฑทางการและมาตรฐานสากล โดยธนาคาร
เนนใหการทํารายการลักษณะดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งจะพิจารณารายการ
เหลานี้เสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก โดยผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมเกี่ยวของในกระบวนการ
อนุมัติรายการดังกลาว และธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง ในการที่ จ ะมิ ใ ห ธ นาคาร กรรมการและ/หรื อ พนั ก งานนํ า ข อ มู ล หรื อ
ความลับของลูกคาไปใชในการทําธุรกิจแขงขันกับลูกคาของธนาคาร และธนาคารไมสนับสนุนใหพนักงานกระทําการใดที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการหาประโยชนจากอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ โดยธนาคารไดกําหนด
ระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน ประกอบดวย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพยธนาคาร
สําหรับพนักงานธนาคาร และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายหลักทรัพยในบัญชี Watch List / Restricted List และ
Blackout Period สําหรับพนักงานธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของธนาคารดวย
นอกจากนี้ ในเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน ธนาคารไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ทางการกําหนดโดยครบถวนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และเปดเผยขอมูลการถือ
หลักทรัพย รวมถึงรับทราบถึงขอหาม และบทลงโทษในการใชขอมูลภายในธนาคารเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
หรือผูอื่น และการนําขอมูลไปเปดเผยตอสาธารณะชนกอนเวลาอันควร
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5. การใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การพิจารณาใหดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน โดยธนาคารไดเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตของธนาคาร เพื่อใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและหลักเกณฑการพิจารณาของธนาคารอยางชัดเจน รวมถึงการกําหนด
ระยะเวลาใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลไดเปนการลวงหนา และแจงขอมูลเผยแพรผานระบบ
ขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
8.7.3
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 แ ละประสิ ทธิภ าพในการทํ างานให แ กพ นั กงานและมีก ารกํา หนดผลตอบแทนที่เ ป น ธรรม รวมทั้ ง เสริ ม สร า ง
วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองคกร
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. ผูถือหุน
ธนาคารมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และใหมีการเติบโตของผลตอบแทนที่
ตอเนื่องและยั่งยืนอันเปนการเพิ่มมูลคาของธนาคารแกผูถือหุนใหสูงขึ้น ทั้งในรูปการเพิ่มมูลคาหุนและการจายเงินปนผลที่
จูงใจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน รวมทั้งดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน
2. พนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของธนาคาร ธนาคารจึงไดมุง
พัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจาง แตงตั้งและโยกยายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของความ
เปนธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะใหมีการพัฒนาอบรมความรูความสามารถใหแกพนักงานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคาร รวมถึงจัดใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานโดยไดรับ
ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมอันจะกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน
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3. ลูกคา
ธนาคารมุงเนนการใหบริการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) เพื่อใหลูกคาของธนาคาร
ไดรับบริการและผลิตภัณฑที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความตองการของลูกคาแตละรายไดเปนอยางดี ตลอดจน
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแกลูกคา
4. คูคา
ในการดําเนินธุรกิจรวมกับคูคา ธนาคารจะใหความสําคัญในการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาวและยั่งยืน
ในลักษณะการเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตอกัน ธนาคารไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางชัดเจนทั้งในดานการ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ การจาง การเชา และเชาซื้อทุกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑอยางเปนระเบียบรัดกุม เพื่อให
เกิดความเปนธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดรวมกันทั้งในสวนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขตางๆ จากสินคาและบริการตางๆ
โดยธนาคารมีแนวปฏิบัติตอคูคาดังตอไปนี้
1. พนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาตองปฏิบัติหนาที่อยางยุติธรรม ซื่อสัตย เปน
อิสระ และโปรงใส ในการติดตอและประสานงานกับผูขาย
2. หามไมใหพนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ซึ่งมีสวนไดเสียกับ
การจัดซื้อและการจัดจางไมวาโดยทางตรงหรือทางออมรวมเปนผูพิจารณาการจัดหาครั้งนั้นๆ เชน เปนพนักงาน กรรมการ
หุนสวนหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทผูขาย ไมวาจะไดรับคาตอบแทน หรือไมก็ตาม
3. หามไมใหพนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว รับอามิสสินจางจาก
ผูขายไมวาจะเปนรูปแบบของ คานายหนา คาธรรมเนียม หรือสินน้ําใจ
4. กรณีพนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัวจะรับของขวัญ และ/หรือ
ของกํานัลจะตองปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง การรับของขวัญ ของกํานัล (ACCEPTING GIFTS)
5. พนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของรวมถึงสมาชิกโดยตรงของครอบครัว ไมควรเปนผูที่ไดกูเงินจากหรือ
ใหกูยืมแกผูขายปจจุบันหรือผูขายที่กําลังเสนองานตอธนาคาร
6. พนักงานจัดหาและผูที่เกี่ยวของในการจัดหาตองไมเปดเผยรายชื่อผูรวมคัดเลือกผูขาย ราคา ขอเสนอ
หรือขอมูลดานเทคนิคของการจัดหานอกเหนือจากขอมูลสาธารณะ ของผูเขารวมคัดเลือกใหผูที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือผูเขารวมคัดเลือกรายอื่นทราบ เพื่อปองกันความไมโปรงใสของการคัดเลือกผูขายและเพื่อใหเกิดความยุติธรรม
แกผูขายทุกรายที่ไดเขารวมในการเสนอราคา
5. เจาหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โดยจะควบคุมดูแลให
มีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้เงินกูยืมทุกประเภทอยางครบถวนตามกําหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
กูยืมเงินตามขอตกลงอยางเครงครัดโดยไมใชเงินกูยืมไปในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน นอกจากนี้ธนาคารจะ
ดําเนินงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีของธนาคาร ตลอดจนมีการ
รายงานขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ถูกตองและครบถวนแกเจาหนี้
6. ผูลงทุน
ธนาคารไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน ตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอตอการตัดสินใจ
ของผูลงทุน
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7. หนวยงานทางการ
ธนาคารมุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
8. ความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY) และมีความตั้งใจในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง โดยจะเขาไปมีสวนรวมสนับสนุน
ชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม
ตอไป
ธนาคารไดจัดใหมีหนวยงานภาพลักษณองคกรและกิจกรรมสังคม สังกัดสายงานสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร เพื่อทําหนาที่ดูแลและสงเสริมใหการดําเนินโครงการและกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมของธนาคารเปนไป
อยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพเยาวชนใน
สังคมไทย จึงสงเสริมใหเยาวชนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรคและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผานกิจกรรมศิลปะ
ดนตรี ทักษะอาชีพ และอื่นๆ ที่หลากหลาย โดยไดรับความรวมมือจากพนักงาน ลูกคา วิทยากรอาสา ศิลปน และผูเกี่ยวของ
รวมกันนําความรูและความสามารถถายทอดใหเยาวชนอยางตอเนื่องภายใตโครงการ “ไฟฟา” แหลงเรียนรูศิลปะและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยมุงตอบสนองความสนใจของเยาวชนเพื่อใหสามารถใชเวลาวางหลังเลิกเรียนและวันหยุด
ในการทํากิจกรรมและเรียนรูอยางสรางสรรคในดานตางๆ เชนดานศิลปะ ดานดนตรี ดานสันทนาการ และการเสริมทักษะ
ดานวิชาการ เปนตน
2. การแจงเบาะแส หรือการรองเรียน
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ไวเปนลายลักษณ
อักษร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลวิธีปฏิบัติในการแจงเบาะแส (Whistleblower Procedure) เพื่อใหผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมของธนาคารสามารถติดตอสื่อสาร แจงเบาะแส หรือรองเรียนในการกระทําที่ไมถูกตอง เชน การปฏิบัติผิด
กฎหมาย กฎเกณฑของทางการ การกระทําผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การยักยอก การทุจริต โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่
มีความเสียหายที่เปนไดทั้งตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือรองเรียนไดโดยการแจง
เปนลายลักษณอักษรหรือการแจงผานทางเว็บไซตของธนาคาร www.tmbbank.com ซึ่งขอมูล หรือขอรองเรียนตางๆ จะถูก
สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแกไขอยางรวดเร็ว และจะมีการแจงกลับใหทราบถึงการ
ดําเนินการของธนาคาร รวมถึงธนาคารจะเก็บชื่อและเรื่องของผูรองเรียนไวเปนความลับ
8.7.4
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
ธนาคารได จั ด ให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล อย า งโปร ง ใส และเพี ย งพอต อ ผู ล งทุ น ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น โดย
คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่จัดทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของธนาคารและเหตุการณสําคัญในรอบปเพื่อใหผู
ถือหุนไดรับทราบ ตลอดจนรับรองความถูกตองครบถวนของรายงานทางการเงินตอผูถือหุนตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และไดมีการเปดเผยรายละเอียดในรายงานประจําป รวมถึงธนาคารยังไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปดวย
นอกจากการเปดเผยรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ธนาคารยังไดให
ความสําคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชน อยางรวดเร็ว โดยธนาคาร
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ไดกําหนดใหหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) สังกัดสายงานกลยุทธองคกร มีหนาที่รับผิดชอบในการ
เปดเผยขอมูลตอผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย อยางชัดเจน โดยมีนโยบายและเปาหมายที่จะมุงเนนการเปดเผย
สารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของธนาคารใหแก ผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและบริษัทจัด
อันดับความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเหตุการณ และเปนไปตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน ชวยสรางความเชื่อมั่น ภาพลักษณที่ดี
และความนาเชื่อถือของธนาคารใหเกิดกับนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในป 2553 ที่ผานมา ธนาคารไดพบและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสสําคัญตาง ๆ ดังนี้
รูปแบบการเขาพบ
จํานวนครั้ง จํานวนบริษัท
การเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-one Meeting)
24
34
การประชุมทางโทรศัพท (Teleconference Call)
6
7
การจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุนกลุมยอย
(Group Analyst and Investor Meeting)
3
88
การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน (Non-deal Roadshow)
5
69
รวม
38
198
นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของธนาคาร ผานชองทางตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.)
3. กระทรวงพาณิชย
4. หนังสือพิมพ / นิตยสาร
5. โทรทัศน
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซตธนาคารทหารไทย
7. การจัดประชุมและแถลงขาวประชาสัมพันธธนาคารทหารไทย (Press Release)
8. บริการใหสอบถามขอมูลทางอีเมล และบริการใหสอบถามขอมูลทางโทรศัพท
ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลขาวสารของธนาคารไดที่
นักลงทุนสัมพันธ สายงานกลยุทธองคกร
ชั้น 28 สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 02-299-1178
โทรสาร 02-299-1211
Email address : ir@tmbbank.com
Website: http://www.tmbbank.com
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สอบถามขอมูลผูถือหุน
เลขานุการองคกรและบริการผูถือหุน สายงานบรรษัทภิบาล
ชั้น 28 สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 02-299-2769, 02-299-1406
โทรสาร 02-299-2758
8.7.5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการธนาคารประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหาร
ซึ่งเปนองคประกอบที่หลากหลายโดยมีสัดสวนที่เหมาะสมทั้งในดานความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการ
ถวงดุลอํานาจการบริหารจัดการ รวมทั้งกรรมการของธนาคารเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะและ
ประสบการณจากสาขาวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งกรรมการแตละทานไดนําความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตาง ๆ มาใชใน
การประชุมกรรมการ รวมทั้งไดใหความสําคัญและใหเวลาตอธุรกิจของธนาคารเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
เวลาแกการประชุมคณะกรรมการธนาคารและกรรมการชุดยอยชุดตาง ๆ อยางเต็มที่ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งการกําหนด
นโยบาย เปาหมายและทิศทางการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
โดยนโยบายตาง ๆ ที่กําหนดนั้นสามารถปฏิบัติไดจริงมีความคลองตัวและปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณภายใตธุรกิจ
การเงินที่มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงมีแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้
คณะกรรมการยังทําหนาที่ติดตามใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดวยความโปรงใส รวมถึงการติดตามเพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม โดยมีระบบ
การตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดี ซึ่งอยูภายใตกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ของทางการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทที่สําคัญในการสรรหา สงเสริม และเสริมสรางบุคลากรของธนาคารใหมี
ความรูความสามารถพรอมดวยความมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการแขงขัน
ในตลาดการเงินและการขยายตัวของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของธนาคาร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
1.
โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 12 คน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
1 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
7 คน
กรรมการอิสระ
4 คน
ธนาคารไดกําหนดโครงสรางของกรรมการธนาคาร พรอมดวยขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โปรงใส
ไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด และเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจที่เหมาะสม
โครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตามที่ทางการกําหนด
และมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามกฎหมายหรือ ขอบังคับที่เกี่ย วของในปจจุบัน โดยธนาคารได กําหนดคุณสมบั ติ
กรรมการอิสระใหมีความเขมงวดกวาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นไดโดย
อิสระเปนกลางเพื่อกอประโยชนสูงสุดตอธนาคารและปองกันมิใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน
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เพื่อเปนการแบงเบาภาระการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการดําเนินงาน กลั่นกรองหรือพิจารณาศึกษา
เรื่องตาง ๆ ที่สําคัญตอธนาคารอยางรอบคอบ คณะกรรมการจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่ชวยกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของธนาคารในดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส โดยคณะกรรมการชุดยอย
มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจแทนคณะกรรมการในบางกรณี ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ อํ า นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการแตละชุดที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการชุดยอยของธนาคาร ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และอื่น ๆ ที่อาจกําหนดขึ้นตามความจําเปน
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาคัดเลือกกรรมการแตละชุดโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ทักษะ และประสบการณที่
เหมาะสมในแตละดานรวมถึงพิจารณาตามกฎเกณฑทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการกําหนดขอบเขตหนาที่อยางชัดเจน
และมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยการประชุมแตละครั้งกรรมการไดใหเวลาอยางเต็มที่เพื่อติดตามการดําเนินงานของ
ธนาคารในแตละดานใหเปนไปตามแผนงานพรอมกับมีรายงานใหคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบอยางสม่ําเสมอ
2.
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน โดยมีการกําหนดวัน และ
เวลา ประชุมลวงหนาเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง นอกจากการประชุมตามปกติแลวอาจจัด
ใหมีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจําเปน วาระการประชุมกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และเห็นชอบโดย
ประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการลวงหนาเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการแตละทานสามารถนําเสนอวาระเขาประชุมได และใชเวลาอยางเต็มที่ในการพิจารณา
เรื่องตาง ๆ รวมถึงกรรมการแตละทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ กรรมการที่มีสวนไดเสียใน
วาระใดจะไมเขารวมประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระในการพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ประธานกรรมการเปนผูประมวลขอคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุม
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการธนาคารไดจัดทํารายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษรและไดมีการเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่
ไดรับการรับรองแลว เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะดําเนินการจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบและสะดวกในการสืบคน
อางอิงพรอมสําหรับการตรวจสอบไดตลอดเวลา
3.
การแตงตั้งเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้ง ม.ล.อยุทธ ไชยันต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงาน
บรรษัทภิบาล ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกฎหมายที่กําหนด
และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้ง ยังมีหนาที่ในการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานตางๆ ของคณะกรรมการ
ธนาคาร และธนาคารใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร ฝายจัดการ และธนาคารเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance)
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บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ เปนดังนี้
1. บทบาทหนาที่ตอธนาคาร
(1) ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลให ธ นาคารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในภาพรวมให เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
กฎเกณฑ ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
(2) ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารสําคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณหสนธิ ทะเบียนผูถือหุน
ขอบังคับ ใบอนุญาตตางๆ และ หนังสือมอบอํานาจ เปนตน
(3) ผลักดันแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อใหธนาคารมีการจัดทํานโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยูเสมอ
2. บทบาทหนาที่ตอคณะกรรมการ
(1) เปนที่ปรึกษาในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง
(2) ดูแล และควบคุมใหดําเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอย
ที่ตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับธนาคาร กฎบัตรของแตละ
คณะกรรมการและขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
(3) เปนเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกตองครบถวน พรอมแจงมติที่ประชุม
ตอผูบริหารที่เกี่ยวของและมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
(4) ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการ
ใหม ตามขอกําหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบตอธนาคารแหงประเทศไทย
(5) สอบทานให กรรมการธนาคารมีคุณสมบั ติครบถว นตลอดระยะเวลาในการดํ ารงตํ าแหน ง เป น
กรรมการธนาคาร ตามขอกําหนดของทางการอยูเสมอ
(6) ดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของกรรมการ
(7) สงเสริมการพัฒนากรรมการ
(8) จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
(9) ดูแลใหกรรมการและผูบริหาร ไดรับความคุมครองทางกฎหมายอยางครบถวนในเรื่องการประกัน
ความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)
3. บทบาทหนาที่ตอผูถือหุน
(1) กํากับดูแลการจัดประชุมผูถือหุน ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับธนาคารและ
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมผูถือหุน
(2) ดูแลเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูถือหุน
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4.
4.1

การสรรหากรรมการ และผูบริหาร
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
ธนาคารกําหนดกระบวนการแตงตั้งกรรมการธนาคารอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหนาที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ทั้งนี้ ผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของธนาคาร และของทางการ รวมทั้ งมีคุณสมบัติสวนตนที่
เหมาะสมแลว ยังจะตองเปนผูที่มีทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ มีความเปนผูนํา พรอม
ดวยวิสัยทัศนและความคิดเชิงกลยุทธที่จะสามารถนําธนาคารไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา
เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารดวย
ในกรณีตําแหนงกรรมการธนาคารวางลงกอนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูแตงตั้งกรรมการที่จะมา
ดํารงตําแหนงแทนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยใหอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนนั้นจะตองไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
4.2
หลักเกณฑการสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีวา กรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนรายยอย
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามขอกําหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารจึงไดกําหนดแนวทางในการ
พิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถให
ความเห็นที่เปนอิสระ รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้ง
กรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตองเปนไปตามที่ธนาคารกําหนดซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3
หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารระดับสูง
ในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารสายงานขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะมีหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
ธนาคารที่จะดํารงตําแหนง และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง โดยกระบวนการเปนไปตาม
ขอกําหนดและขอบังคับของธนาคาร
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารระดับเจาหนาที่บริหารฝายงานลงมา ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้ง
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่ บ างตํ า แหน ง ได มี ก ารกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ไว ชั ด เจน คณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะดําเนินการสรรหาเปนการลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนครบวาระ
5.
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่เหมาะสม มีความโปรงใส และเพียงพอใน
การจูงใจและดํารงไวซึ่งกรรมการและผูบริหารที่มีความสามารถโดยคาตอบแทนดังกลาวธนาคารไดมีการพิจารณาจาก
ประสบการณ ความชํานาญ ความรูความสามารถ ความตั้งใจและความทุมเทในการปฏิบัติงานประกอบกับผลงานหรือ
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คุณประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารรายนั้นทําใหแกธนาคาร นอกจากนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสามารถ
เทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ
จะไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนและมีการเปดเผยคาตอบแทนกรรมการไวในรายงานประจําปตามที่ทางการกําหนด โดย
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเปนดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนสําหรับการเปนกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการ
ธนาคารแตงตั้งขึ้นเพื่อ มีหนา ที่และความรับผิดชอบในการควบคุมติดตามการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด อันไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล กําหนดไวดังนี้
1.1 กรรมการที่เปนบุคคลภายนอก ไดรับคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และคาเบี้ยประชุมตอครั้ง (Attendance Fee)
1.2 กรรมการที่เปนพนักงานธนาคาร ไมไดรับคาตอบแทน
2. คาตอบแทนผูบริหาร ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
6.
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให
มั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับการดูแลอยางเหมาะสม คณะกรรมการไดมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของธนาคาร และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีสายงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณา และประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน พรอมทั้งเสนอรายละเอียดตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําดวย
7.
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
การกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคารของกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารโดยไดกําหนดชวงเวลา
ในการหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของธนาคาร (Blackout Period) ใหสอดคลองกับขอกําหนดของทางการ นอกจากนี้
กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และประธานเจาหนาที่บริหารดานตางๆ รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับผูบริหาร
ฝายหรือเทียบเทาในสายงานควบคุมทางการเงิน และสายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงินมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
และรายงานการถือหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวทุก
ครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
8.
จรรยาบรรณกรรมการ
กรรมการธนาคารเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูนําธนาคารไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
โดยเปนผูกําหนดแนวนโยบายและชี้นําพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง รวมถึงกํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจของธนาคารใหเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการ
ธนาคารจึงไดบัญญัติ “จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร” ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมในระดับสูงเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสําหรับ
พนักงานของธนาคารทุกระดับ โดยมีหลักสําคัญดังนี้
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ความซื่อสัตยสุจริตและความซื่อตรง
กรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและความซื่อตรง ไมแสวงหาประโยชนสวนตน ไมเลือก
ปฏิบัติ ไมเลนพวกเลนพอง และไมเขาไปมีสวนรวมหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจในธุรกรรม หรือกิจการใดๆ ที่ตน
และผูที่เกี่ยวของมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of
Interest) รวมถึงตองสอดสองดูแลไมใหเกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ อันจะทําใหธนาคารเกิดความเสียหาย
การรักษาความลับ
กรรมการจะตองรักษาขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจของธนาคารและขอมูลลูกคาไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลอื่น
รวมทั้งไมนําขอมูลความลับของธนาคารและลูกคาไปแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น ทั้งโดยเจตนา และ
ไมเจตนา เวนแตจะไดรับการยินยอมจากธนาคารหรือเปนไปตามกฎหมาย ทั้งในระหวางที่ดํารงตําแหนง หรือเมื่อพนจาก
ตําแหนงกรรมการของธนาคารไปแลวไมเกิน 1 ป
การเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน
กรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยยึดถือหลักการปฏิบัติ
หนา ที่มิ ให เกิ ดความขั ดแยง ทางผลประโยชน โดยต องเป ดเผยข อมู ลส ว นตัว และขอ มูล ของผูที่ เกี่ ย วขอ งกั บตน ตาม
กฎเกณฑของทางการและของธนาคาร รวมถึงเปดเผยขอมูลในเรื่องที่เปนหรืออาจจะเปนความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้การดําเนินการใดๆ ระหวางธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร ตองอยูในระดับที่เหมาะสม
(arm’s length Basis) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเขาใจวาเกิดขึ้น
การดําเนินธุรกิจและธุรกรรมสวนตัว
กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีลักษณะอยางเดียวกันและ/หรือเปนการแขงขันกับกิจการของธนาคาร
ไมวาจะเปนเพื่อประโยชนของตนเองหรือประโยชนของบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางออม หรือเขาเปนกรรมการของ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะเดียวกันและ/หรือเปนการแขงขันกับกิจการของธนาคาร
การตัดสินใจทางธุรกิจ
กรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และกระทําการดวยความระมัดระวัง (Duty of honesty and Duty
of Care) ภายใตกรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจหรือลงมติบนพื้นฐานขอมูลที่เพียงพอมีความสมเหตุสมผล ใน
ระดับที่ผูประกอบวิชาชีพดานการเงินและการธนาคารพึงมี
9.
จรรยาบรรณพนักงานและจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคาร มีหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่เปนไปตามกฎหมายในการรายงานการกระทําที่ขัดหรือผิดตอ
หลักเกณฑ กฎหมาย หรือกฎระเบียบ ในดานการจางงาน การรักษาความลับ การปกปองและใชทรัพยสินธนาคารอยาง
เหมาะสม ผลประโยชนทับซอน ธุรกรรมของผูที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกัน ความปลอดภัยสวนบุคคล และธุรกรรมการเงิน
อื่นๆ ซึ่งกรรมการและพนักงานตองเขาใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดังกลาว
ธนาคารมุ ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และมี จ ริ ย ธรรม ซึ่ ง นอกเหนื อ จากการที่ ธ นาคาร
กําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารแลว คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีจรรยาบรรณพนักงาน (Code
of Conduct) เปนลายลักษณอักษร ซึ่งปรับปรุงครั้งลาสุดในป 2550 ซึ่งเนื้อหาหลักๆ ในจรรยาบรรณไดครอบคลุมถึง
ประเด็นตางๆ ที่สําคัญ ประกอบดวย อาทิ ความซื่อสัตย การรักษาความลับ ความขัดแยงของผลประโยชน การใชตําแหนง
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หนาที่ในทางมิชอบ การประพฤติตนไมเหมาะสม เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังไดจัดใหมีคูมือพนักงาน
(Staff Handbook) เปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดปรับปรุงครั้งลาสุดในป 2552 โดยนํามาเรียบเรียงเปนหมวดหมูและกําหนด
แนวทางปฏิบัติไวอยางชัดเจนเพื่อใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง
ธนาคารไดยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยางตรงไปตรงมาอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และมาตรฐานของทางการและของธนาคารเอง เพื่อประโยชนสูงสุดแกลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
10.
การพัฒนากรรมการ
ธนาคารมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใน
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของการเปนกรรมการ ไดแก หลักสูตรการเปนกรรมการบริษัทของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) เปนตน สําหรับกรรมการชาวตางประเทศที่ไมไดพํานักอยูในประเทศไทยก็ไดมีการเขา
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการจากตางประเทศ ซึ่งเทียบเคียงไดกับหลักสูตรของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งชวยใหกรรมการไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมีการใหความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
สําหรับกรรมการ รวมถึงกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม ธนาคารยังไดจัดเตรียมเอกสารคูมือกรรมการ ซึ่งมี
เนื้อหาตาง ๆ ที่สําคัญเพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของทางการและในสวน
ของธนาคารเอง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ รวมถึง
สรุปแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน เสมือนการปฐมนิเทศใหแก
กรรมการใหม โดยมีรายละเอียดเอกสารหลักอันไดแก
1. คูมือกรรมการ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑของ
ทางการที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการธนาคารและอื่น ๆ
2. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีเนื้อหาที่สําคัญ ๆ ไดแก บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและคณะกรรมการ แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และการรักษาสิทธิและการจัดประชุมผูถือหุน
3. เอกสารอื่น ๆ ไดแก หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ รายงานประจําป นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร และจรรยาบรรณของกรรมการ รวมทั้งคูมือกรรมการสถาบันการเงินและหนังสือ/ประกาศของทางการที่เกี่ยวของ
ซึ่งไดประมวลหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อสรางความ
เขาใจแกกรรมการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ และการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยปรับปรุงคูมือดังกลาวให
เปนปจจุบันอยูเสมอ
11.
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
(Self-Assessment) เปนประจํา ทั้งนี้ เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดมีโอกาสทบทวนบทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการที่ผานมา รวมถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางป ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ
ประกอบดวย
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1. การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ (Board of Directors)
2. การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ (Committees) ประกอบดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว จะประเมิน
โดยกรรมการทุกทาน และกรรมการธนาคารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ก็จะมีการประเมินแยก
เปนรายคณะ รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการแตละคณะก็จะรวมในการประเมินดวย
8.8
8.8.1

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายใน
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไม
เปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ธนาคารจึงไดกําหนดใหงานงบการเงิน ฝายงบการเงิน
เปนหนวยงานเดียวที่ทําหนาที่ในการนําสงงบการเงินและรายงานทางการเงินตาง ๆ ตอตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยไดผานกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกตอง ครบถวน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลภายในของธนาคารจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอกกอนเวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อใหการกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของธนาคารเปนไปตามกฏหมายและกฏระเบียบที่
เกี่ยวของ และเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลการรับรูขอมูล
ภายใน (Confidential and Insider Information) การใชขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ (Chinese Wall) และการซื้อ/ขาย
หลักทรัพยของพนักงาน (Insider Trading and Personal Account Dealing) เพื่อใหการเก็บรักษาขอมูลภายในเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ธนาคารไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพยธนาคาร เพื่อกํากับดูแลการซื้อ/ขาย
หลักทรัพยของพนักงาน เพื่อปองกันมิใหพนักงานซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะที่มีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของธนาคาร
แสวงหาผลประโยชนจากขอมูลนั้นเพื่อตนเองและ/หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยกําหนดใหพนักงานที่มีโอกาสไดรับขอมูล
ภายในเปนประจํา หรือบุคคลที่มีโอกาสไดรับขอมูลภายในเพียงบางโอกาส หามซื้อขายหลักทรัพยธนาคารในชวงเวลาที่
กําหนด (Black-out period) ทั้งนี้ สายงานกํากับการปฏิบัติงานจะทําหนาที่ชวยเหลือคณะผูบริหาร ในการบังคับใชและ
ทบทวนนโยบาย รวมทั้งจัดใหมีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
8.8.2
มาตรการลงโทษ
ธนาคารไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใชขอมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดวินัยและการกระทําผิดจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
เปนไปดวยความโปรงใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม
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8.9
8.9.1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 8,750 คน แบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร

2

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

5

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

52

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

49

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

97

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ

34

ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

71

สายงานกฎหมาย

79

สายงานกลยุทธองคกร

11

สายงานกํากับการปฏิบัติงาน

37

สายงานควบคุมทางการเงิน

102

สายงานตรวจสอบ

62

สายงานทรัพยากรบุคคล

97

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

215

สายงานธนบดีธนกิจ

41

สายงานธุรกรรมทางการเงิน

193

สายงานธุรกิจตลาดเงิน

51

สายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาดกลาง

282

สายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

346

สายงานธุรกิจสาขา

4,192

สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน

30

สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมีหลักประกัน

34

สายงานบรรษัทภิบาล

34

สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

สายงานบริการสวนกลาง

415

สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1

127
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8.9.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2

34

สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจทหาร

11

สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด

17

สายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

45

สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ

73

สายงานบริหารเงิน

27

สายงานบริหารชองทางการบริการ

448

สายงานปฏิบัติการและบริการ

667

สายงานผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน

16

สายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1

35

สายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 2

24

สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

32

สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและนโยบาย

33

สายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย

52

สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนาสินทรัพย

194

สายงานสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี

354

สายงานสื่อสารและภาพลักษณองคกร

30

ผลรวมทั้งหมด

8,750

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในชวง 3 ปที่ผานมา
ในชวงป 2551-2553 พนักงานของธนาคาร มีจํานวนทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 9,051 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,236 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,750 คน
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8.9.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา

ณ 31 ธันวาคม 2553

ประเภทคดี
1. กรณีธนาคารฟองรองพนักงาน
1.1 เรื่องการทุจริตของพนักงาน
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
1.2 เรื่องการปฏิบัติหนาที่โดยประมาท
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
2. กรณีพนักงานฟองรองธนาคาร
2.1 เรื่องการเกษียณอายุงาน
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
2.2 เรื่องการเลิกจางไมเปนธรรม
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
2.3 เรื่องขอใหจายเงินรางวัลพิเศษ
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
2.4 เรื่องขอใหขึ้นเงินเดือนใหพนักงาน
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
2.5 เรื่องขอใหแกไขผลการประเมินผลงานป 2549
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว

จํ า น ว น สถานะ
คดี
4
4
10
8
2
1
1
1
1
-

อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
อยูระหวางการพิจารณา

อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี
ไมมี
ไมมี
อยูระหวางการพิจารณา
ไมมี

8.9.4

ผลตอบแทนของบุคลากร
ธนาคารตระหนักดีวาพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคาของธนาคาร และเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธนาคาร
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ธนาคารจึงใหความสําคัญในการดูแลใหพนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกําลังใจที่ดีใน
การทํางาน ใหไดรับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และใหไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ อยาง
เหมาะสม เปนธรรม และอยูในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
 ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป และการขึ้นเงินเดือนประจําปตามผลงานประจําป
นอกจากนี้ ธนาคารจายเงินชวยเหลือตางๆ เพื่อตอบแทนการทํางาน ไดแก เงินชวยเหลือการทํางานตางภูมิลําเนา ซึ่งเพิ่มให
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ในกรณีที่ทํางานบนพื้นที่เกาะ พื้นที่ดอย และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเงินชวยเหลือเพื่อตอบแทน
การทํางานสําหรับพนักงานสาขาที่เปดใหบริการ 7 วัน เปนตน
ในป 2553 พนักงานของธนาคารทั้งหมดไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาครองชีพ เงินรางวัล เงินชวยการ
ทํางานตางภูมิลําเนา เงินประจําตําแหนง คาทํางานลวงเวลา และผลตอบแทนอื่น เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,664 ลานบาท
 เงินชวยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารมอบเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาสตาง ๆ ไดแก เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลือกรณี
พนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงานหรือ
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารไดจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑของธนาคาร
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในป 2541 ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยธนาคารสมทบเงินรอยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 2-10 ของเงินเดือนของพนักงานแตละ
ราย เพื่อใหพนักงานมีเงินออมที่จะใชหลังจากเกษียณอายุ หรือลาออก
สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
ธนาคารดูแลพนักงานเมื่อเจ็บปวย โดยใหพนักงาน คูสมรสและบุตร เบิกคารักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑที่
กําหนด การรักษาพยาบาล รวมถึง ทันตกรรม ตรวจสุขภาพประจําป จัดหองพยาบาลที่สํานักงานใหญ มีแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะโรคมาตรวจรักษา และใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพใหกับพนักงาน
 การทําประกันชีวิตกลุม ทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกลุม และทํ าประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุระหวา ง
เดินทางตางประเทศในธุรกิจของธนาคาร
เพื่อใหพนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการทํางานกับธนาคาร ธนาคารไดทําประกันประเภทตาง ๆ ใหกับพนักงาน
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 รวมทั้งจัดสถานที่ใน
สํานัก งานใหญ เปน หอ งสําหรับเลนกี ฬาและออกกํ าลัง กาย และมีสโมสรพนัก งานตั้ง อยูที่อํ าเภอลาดหลุ มแก ว จั งหวั ด
ปทุมธานี เพื่อเปนสถานที่พักผอนและใหพนักงานสาขาตางจังหวัดเขาพักไดเมื่อมาเขารับการอบรม/สัมมนา
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หองอาหารและรานคาสหกรณ
เพื่อเปนสวัสดิการและเปนการอํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน ธนาคารจึงไดจัดบริการหองอาหารสําหรับ
พนักงาน ณ อาคารสํานักงานใหญ และมีรานคาสวัสดิการที่จําหนายสินคาในราคาประหยัด
 หองสมุดธนาคาร
เพื่อสงเสริมใหพนักงานศึกษา คนควา และเพิ่มพูนความรู ธนาคารไดจัดใหมีหองสมุด เพื่อบริการหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนรู
 มอบของที่ระลึกเมื่อครบอายุงาน และเมื่อครบเกษียณ


เพื่อเปนการตอบแทนที่พนักงานทํางานกับธนาคารดวยความมั่นคงตลอดมา ธนาคารมอบของที่ระลึก
ใหกับพนักงานที่ทํางานกับธนาคารครบ 20 ป 25 ป 30 ป 35 ป 40 ป และพนักงานที่จะเกษียณอายุ
8.9.5

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับแผนธุรกิจเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การเสริมสรางความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประกอบธุรกิจ
(Business Intelligence Development) และการสรางผูนําในทุกระดับชั้น (Leadership Development) ถือเปนเรื่องที่มี
ความสํ า คั ญ ในการปลู ก ฝ ง รากฐานที่ เ ข ม แข็ ง ให กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของธนาคาร ควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของบุคลากรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Expertise) ในแตละสายธุรกิจ
ธนาคารถือวาการลงทุนเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน เปนการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมีหลักสูตรฝกอบรมที่มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และการสรางวิทยากรภายใน (Internal Facilitator) รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูรวมกันภายในระหวางหนวยงาน
ทั้งนี้ ธนาคารมุงหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสํานักงานกรุงเทพฯ และในสํานักงานระดับภูมิภาค โดยปลูกฝง พื้นฐาน
ที่สําคัญของธุรกิจ (TMB Core Value – TMB Way) เพื่อใหเปนบุคลากรของธนาคารเปนคนดีของสังคม และมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธนาคาร สืบไป
การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
ในป 2554 ธนาคารจะเริ่มนําระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิงจากระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช โดยแบง
สมรรถะที่จําเปนสําหรับบุคลากรออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก หมายถึงคุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่พนักงานทุกคนในองคกรจําเปนตองมี
ไมวาจะปฏิบัติงานในตําแหนงใดก็ตาม สมรรถนะหลักจะเปนตัวกําหนดหรือผลักดันใหองคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วิสัยทัศน และพันธกิจ และเปาหมายกลยุทธในการดําเนินงานที่กําหนดไว
2. สมรรถนะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของ
หัวหนางานในการบริหารจัดการทีมงานใหสามารถทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
3. สมรรถนะประจําตําแหนงงาน หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่พนักงานในแตละกลุม
วิชาชีพจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ ซึ่งจะมีสมรรถนะที่แตกตางกันไปตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
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3.1 สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงในกลุมอาชีพ หมายถึง คุณลักษณะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่
บุคลากรในทุกตําแหนงงานในสายวิชาชีพเดียวกันหรือกลุมอาชีพเดียวกัน จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสบความสําเร็จ
3.2 สมรรถนะเฉพาะตําแหนงในกลุมอาชีพ หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ของ
แตละตําแหนงในกลุมอาชีพ/ สายวิชาชีพเดียวกันจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
โดยไดมีการกําหนดองคประกอบของแตละสมรรถนะไวดังนี้

คิดเชิงการ
แขงขันทางธุรกิจ
สอนงาน
และสรางทีมงาน
เปนผูนําทาง
การเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะผูนํา
มุงมั่น
ใหบริการลูกคา

สมรรถนะหลัก

มุงมั่นปฏิบัติ
เพื่อผลงาน
บริหารความเสี่ยง

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน
อยูระหวางการพัฒนา

เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของการพัฒนาบุคลากรดังกลาว ขางตน ธนาคารจะจัดโครงสรางของหลักสูตร
การพัฒนาความรูใหมีความสอดคลองไปกับรูปแบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรอิงแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะ
(Competency Development) โดยจะเริ่มจากการประเมินระดับความเชี่ยวชาญของสมรรถนะในปจจุบันของพนักงานแตละ
คนเปรียบเทียบกับระดับความเชี่ยวชาญที่อ งคกรคาดหวังใหพนั กงานในระดับตางๆมี ซึ่งระดั บความเชี่ ยวชาญของ
สมรรถนะที่คาดหวังนี้ จะแตกตางกันไปตามระดับของตําแหนงงาน หรือลําดับชั้นงานของตําแหนงงานนั้น ดังนี้
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ประเมินสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะผูนํา
5

ระดับความเชีย่ วชาญของแตละสมรรถนะ

ประเมินสมรรถนะหลัก

4
3
2

กําหนด

นํา

นํา

ชํานาญ

ชํานาญ

ชํานาญ

ชํานาญ

1

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

เรียนรู

เรียนรู

เรียนรู

เรียนรู

เรียนรู

เรียนรู

เรียนรู

สมาชิกทีม
(ลําดับชั้นงาน 1)

สมาชิกทีม
(ลําดับชั้นงาน 2)

สมาชิกทีม

สมาชิกทีม

หัวหนาทีม

หัวหนาหนวยงาน หัวหนาสายงาน

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (Functional Expertise Enhancement)
นอกจากหลักสูตรตางๆ ที่จะใชเพื่อการสนับสนุนบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจของ
ธนาคารแลว ธนาคารยังไดจัดใหมีโปรแกรมฝกอบรมพนักงานในสายวิชาชีพตางๆ เชน ดานการตลาด/ขาย/บริการ การ
บัญชีและการเงิน คอมพิวเตอร และการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานแกตัวบุคลากรและ
ธนาคาร
 การจัดรูปแบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม (TMB Orientation and Core Course)
ธนาคารจะจัดใหมีการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรที่เขามารวมงานกับธนาคาร โดยมีรูปแบบผสมผสานทั้งเปน
หองเรียน และบางหัวขอรายวิชาที่จะพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู (E-learning Technology) โดยจะพัฒนา
หลักสูตรใหมีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ (Pre – Post Test) และ สามารถสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยเนื้อหาและ
รูปแบบที่นาสนใจ (Interactive Interface) ธนาคารจะประยุกตการใชเทคโนโลยีกับงานฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรไดรับ
ความรูอยางรวดเร็ว และทั่วถึงทันตอความตองการ โดยผานระบบเครือขายของธนาคาร (TMB Intranet) และเทคโนโลยี
สื่อสารในปจจุบัน เชน การนํา e-Learning มาใชแบบผสมผสาน (Blended Learning) การนําเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษานอกหองเรียน เปนตน ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา และยกระดับการเรียนรูของ
บุคลากรทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลโดยตรงตอธุรกิจ (Business Impact)
และสอดคลองกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร
8.9.6
มาตรการดานความปลอดภัยของพนักงาน
ธนาคารไดใหความสําคัญในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยไดปฏิบัติตามมาตรการดานความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด โดยกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน รวมทั้งไดกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยของธนาคารเพิ่มเติม ดังนี้
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แนวทางตามกฎหมาย
1. ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อทําหนาที่
ดูแลเกี่ยวกับการกระทําและ/หรือสภาพการทํางานใหปลอดจากเหตุอันทําใหเกิดการประสบอันตราย การ
เจ็บปวยของผูปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการทํางาน หรือความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการทํางาน
หรือเกี่ยวกับการทํางาน
2. ธนาคารจัดใหมีการฝกซอมอพยพหนีไฟใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ เปนประจําทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. ธนาคารจัดใหมีการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยใชเครื่องมือดับเพลิงพื้นฐาน ใหแก
พนักงานที่เปนผูแทนประจําฝายตาง ๆ
4. ธนาคารจัดใหมีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ของทุกหนวยงาน โดยเฉพาะ
หนวยงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจหลัก ตามมาตรฐานธนาคารแหงประเทศไทย และจัดใหมี
การฝกซอมการปฏิบัติตามแผนฯ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
 แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร เชน ระบบโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) และบันทึกในระบบ Digital ระบบปองกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบแจงเหตุเพลิง
ไหม (Fire Alarm) ภายในอาคารและศูนยสํารองขอมูลคอมพิวเตอร ระบบดับเพลิงระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation Systems)
2. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลดานระบบควบคุมอาคาร และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร ใหแกพนักงาน
และทรัพยสินของธนาคาร ทุกวันทําการและวันหยุดทําการ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
3. จัดใหมีการอบรมและฝกซอมการอพยพพนักงานออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จนไดรับประกาศ
เกี ย รติคุ ณเป น อาคารที่ มี ความปลอดภั ย ดานอั ค คีภั ย ได มาตรฐานป 2549 จากสํ า นัก งานที่ว า การ
กรุงเทพมหานคร และประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการซอมอพยพทุกครั้ง
4. จัดใหมีมาตรการตรวจสอบวัตถุระเบิด การผานเขา-ออก รถยนตของผูมาติดตอธนาคารทุกคัน ตลอด
24 ชั่วโมง
5. จัดใหมีเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการรักษา
ความปลอดภัย
6. ประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เชน ทหาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การไฟฟานครหลวง ผูใหบริการโทรศัพท (TOT, TRUE) การประปานครหลวง สถานีตํารวจดับเพลิง
โรงพยาบาล และสํานักงานเขตจตุจักร เปนตน เพื่อประสานความชวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. จัดการอบรมพนักงานดานการบริหารอาคาร การบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย และระบบรักษาความ
ปลอดภัย อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
8.10
โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมของธนาคารในป 2553
 โครงการไฟ ฟา
โครงการแหงการให ที่ยั่งยืนของ TMB เพื่อเยาวชน เพราะการ “ให” เพื่อคืนสิ่งดีๆกลับสูสังคม เปนสิ่งสําคัญ
TMB จึงเปดโครงการ “ไฟ ฟา” แหงแรกบนถนนประดิพัทธ ในป 2553 โดยมุงมอบโอกาสและปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชน
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ที่มีอายุ 12 – 17 ป ไดรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนผานกิจกรรมสรางสรรคหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดานดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร ศิลปะปองกันตัว รวมถึง ทักษะดานอาชีพ ทักษะดานวิชาการ และ ทัศนคติในการ
ดํารงชีวิต โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
 ทุนการศึกษาบุตรขาราชการทหาร
ธนาคารไดมีนโยบายมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรขาราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม อันไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ โดยไดดําเนินโครงการ
ตอเนื่องกันมาถึง 47 ปแลว สําหรับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุตรขาราชการ ของเหลาทัพตาง ๆ ที่เขารับทุนของ
ธนาคาร เหลาทัพจะเปนผูพิจารณาดําเนินการเองทั้งสิ้น
 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ธนาคารตระหนักดีวา การสรางบุคลากรทางการเงินการธนาคารรุนใหม ๆที่มีความรูความสามารถ เปนอีก
ภาระหนาที่รับผิดชอบหนึ่งที่สถาบันทางการเงินเชนธนาคาร พึงยึดถือและมุงมั่นอยางจริงจัง ธนาคารทหารไทยจึงจัดใหมี
การมอบทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของกับการเงินการธนาคาร อาทิ เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี และวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
 ธนาคารทหารไทยรวมน้ําใจชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
จากเหตุการณอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนตุลาคม 2553 ธนาคารไดชวยเหลือบรรเทาทุกขของ
ผูประสบภัย โดยสาขาที่ตั้งอยูในพื้นที่ไดใหความชวยเหลือฉุกเฉิน ดวยการนําอาหารและเครื่องดื่มแจกจายแกประชาชนที่
อยูอาศัยในพื้นที่ใกลเคียงสาขา นอกจากนี้ ธนาคารไดบริจาคเงินสมทบเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยผานมูลนิธิราช
ประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ และเปดบัญชี “TMB เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” เพื่อใหลูกคา พนักงาน
และประชาชนไดรวมบริจาคเงิน โดยธนาคารจะนําเงินที่ไดรับจากการบริจาคสงมอบใหแกหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยทั้งหมด
 โครงการดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารทหารไทย ตระหนักดียิ่งถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ควบคูกับ
การสงเสริมการจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐในการ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ ดวยการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในโครงการดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ
ของผูประกอบการ ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดตนทุนคาใชจายดานพลังงาน เพิ่มรายไดผลตอบแทนใหแกกิจการ ตลอดจน
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทางการคา
ในป 2553 ธนาคารไดรวมมือกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนผูประกอบการที่เปนอาคาร
พาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆใหมีความรูความเขาใจในการอนุรักษพลังงาน โดยใชระบบบริษัทจัดการพลังงาน
Energy Service Company หรือ ESCO โดยธนาคารจะเปนผูสนับสนุนดานการเงินใหกับผูประกอบการในการลงทุนดาน
อนุรั กษ พลั งงานและพลังงานทดแทน ในวงเงิน สิน เชื่ อประมาณ 2,000 – 3,000 ล านบาท ซึ่งผู ประกอบการจะไดรั บ
ประโยชนทั้งในดานการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน และผลดีที่เกิดจากกระบวนการผลิต คือ สามารถใชพลังงานได
อยางเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดพลังงาน และ ลดตนทุนการผลิตไปพรอมๆกัน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับความไววางใจในการทําหนาที่เปนกลไกหนึ่งของรัฐในการบริหารกองทุนและ
โครงการดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน และเปนชองทางของเงินสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรระหวางประเทศในรูปของ
เงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินชวยเหลือใหเปลา ไปสูผูประกอบการทั่วประเทศ ไดแก
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรวมมือกับธนาคารโลก กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการบริหารโครงการลดและเลิกการใชสารทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (The Ozone Project Trust Fund)
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสาร
มอนทรี อ อล ธนาคารได ดํ า เนิ น โครงการลดและเลิ ก ใช ส ารทํ า ลายโอโซน สํ า หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ เช น
อุตสาหกรรมสารดับเพลิง อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รานซอมบํารุงและเติมน้ํายาแอรรถยนต รานซอมบํารุง
ตูเย็นและตูแช เปนตน ธนาคารไดบริหารจัดการโครงการนี้มาเปนระยะเวลา 15 ป และ กําลังพิจารณาการรวมมือกับ
ธนาคารโลกในการดําเนินโครงการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษชั้นบรรยากาศตอไป
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9.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการตอการควบคุมภายใน
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้ง
ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพื่อความมั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับการดูแลอยาง
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้สายงานตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารและรายการระหวางกัน สายงานตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รวมประชุมดวยทุกทาน ไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งนําเสนอโดยเจาหนาที่บริหาร สาย
งานตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกลาว ผูตรวจสอบไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามองคประกอบสําคัญ
5 ประการ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู
ตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารไดรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และไดติดตามความคืบหนาใน
การปรับปรุงปจจัยแวดลอมของระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนําใหฝาย
บริหารแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบอยางจริงจัง และรายงานความคืบหนา ตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารเปนประจํา คณะกรรมการธนาคารคงใหความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในใหมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารไดทบทวนและปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลใหปฎิบัติตามกฎเกณฑ
อยางเครงครัด รวมถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามขอแนะนําของผูตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวของ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่บริหารและพนักงานธนาคาร ไดปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย โดยสรุปสาระสําคัญ
ดังนี้
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอธนาคาร
4. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะแกฝายจัดการกําชับใหพนักงานปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอใหคณะกรรมการและผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีในภาระกิจอื่นนอกเหนือจาก
งานสอบบัญชี
6. กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคารอยางใกลชิด ตั้งแตการอนุมัติแผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลใหสายงานตรวจสอบ
สามารถปฎิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามขอกําหนดของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหวางป 2553 การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน
ไดรายงานไวในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการในรายงานประจําป โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงานและความรวมมือดวยดีจากฝายจัดการของธนาคาร ทั้งไดเชิญผูเกี่ยวของเขาชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรและจําเปน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและ
ผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวารายงานการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ และเชื่อถือได ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเขาทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมคี วามสมเหตุสมผล และโดยสวนใหญ
เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการคาทั่วไป ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนํา
ใหฝายจัดการแกไขปรับปรุงการควบคุมภายในใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารของธนาคาร
ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบ
บัญชีภายนอกในปที่ผานมาและเห็นชอบในการเสนอรายชือ่ ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของธนาคารประจําป 2554 ตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติ
คาสอบบัญชีตอไป
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10.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

ลักษณะรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแยงใน
อนาคต ขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนขอมูลจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
10.1

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นในระหวางป
รายได
ดอกเบี้ย

1. ผูถือหุนรายใหญทถี่ ือหุน เกินกวา
รอยละ 10 ของทุนชําระแลวของ
ธนาคาร และบริษัทที่เกี่ยวของ
กันของผูถือหุน รายใหญ
2. บริษัทยอยและบริษัทรวม
3. กิจการที่ธนาคารเปนผูถ ือหุน
ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่
ชําระแลวของกิจการนัน้ หรือถือ
หุนนอยกวารอยละ 20 และ
กรรมการหรือผูบริหารธนาคาร
เปนกรรมการที่มีอาํ นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ
4. กิจการที่ธนาคาร มิไดเปนผูถือ
หุน แตมีกรรมการหรือผูบริหาร
ธนาคารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวเขาไปถือหุน หรือ
เปนกรรมการที่มีอาํ นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ
5. กรรมการหรือผูบริหารธนาคาร
รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว

2553
รายไดที่ คาใชจาย
มิใช
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

คาใชจายที่
มิใช
ดอกเบี้ย

รายได
ดอกเบี้ย

2552
รายไดที่ คาใชจาย
มิใช
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

คาใชจายที่
มิใช
ดอกเบี้ย

คาใชจายที่
มิใช
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

113
12

290
346

195
155

389
6

113
19

1

-

3

2

657
289

575
(3,828)

88
1

125
-

784
267

388
161

70

-

-

2

73

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

6

1

-

1

-

-

-

2

-

1

-

2

-
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รายได

2551
รายไดที่ คาใชจาย
มิใช
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
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10.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารกับผูถือหุนที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ของผูถือหุนรายใหญ
(หนวย:ลานบาท)

2553
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)
(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลังถือหุนหรือมี
อํานาจควบคุม

2552

2551

59,691

45,162

16,724

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลัง
ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม

74

418

256

สินทรัพยอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

39
58
3

3
26
2

1
3

4,724
11
223

6,479
22
552

11,308
4
197

10,498
3,015
-

1,022
1,503
-

696
20

32
-

14
1

113
-

40,682
424

13,175
183

4,755
235

เงินรับฝาก (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลัง
ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
เงินกูยืม (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลัง
ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
หนี้สินอื่น
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลัง
ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
ภาระผูกพัน
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.
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10.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคาร บริษัทยอยและบริษัทรวม (ธนาคารถือหุนเกินกวารอยละ 20 ของทุนที่
ชําระแลว)
(หนวย: ลานบาท)

สัดสวนการถือ
หุนของ
ธนาคารทหาร
ไทย
(รอยละ)

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน*
ณ 31 ธันวาคม 2553

2553

2552

2551

700

1,000

2,601

100

บริษัทรวม
บริษัท ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง จํากัด

-

100

100

-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

7

10

26

100

บริษัทรวม
บริษัท ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง จํากัด

-

1

1

-

-

สินทรัพยอื่น
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

24

10

16

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายมิฮาล ยาน ซุเรค

บริษัทรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2

-

-

1

-

-

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
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นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮล
เลแมนส
นายอนุพันธ ตั้งสงา
นางสาวอุทุมพร คุณากร
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-

นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮล
เลแมนส
นายอนุพันธ ตั้งสงา
นางสาวอุทุมพร คุณากร
นายมารติน อเลน เซอรล
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สัดสวนการถือ
หุนของ
ธนาคารทหาร
ไทย
(รอยละ)

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน*
ณ 31 ธันวาคม 2553

2553

2552

2551

เงินกูยืม
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

14

12

25

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายมิฮาล ยาน ซุเรค

เงินรับฝาก
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

101

141

248

100

นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮล
เลแมนส
นายอนุพันธ ตั้งสงา
นางสาวอุทุมพร คุณากร
นายมารติน อเลน เซอรล

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

20

32

173

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายมิฮาล ยาน ซุเรค

บริษัทรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พญาไท
บริษัท ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง จํากัด

-

1

17
49

-

-

หนี้สินอื่น
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

53

12

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายมิฮาล ยาน ซุเรค
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10.4

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารกับกิจการที่ธนาคารเปนผูถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ของทุนที่ชําระแลว (ไม
รวมที่ถือเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม) หรือกิจการที่ธนาคารถือหุนนอยกวารอยละ 20 ของทุนที่ชําระแลวและ
มีกรรมการหรือผูบริหารธนาคารเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
(หนวย: ลานบาท)

เงินรับฝาก
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด
สินทรัพยอื่น
กองทุนรวมสยามรีสอรท

10.5

4

4

99.9

-

3

3

48.14

-

2553

2552

4
2

กรรมการ/ผูบริหาร
รวมกัน
ณ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคาร กับกิจการที่ธนาคารมิไดเปนผูถือหุนแตมีกรรมการหรือผูบริหารธนาคาร
รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเขาไปถือหุน หรือเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปน

เงินรับฝาก
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด
(มหาชน)
เงินกูยืม
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

10.6

2551

สัดสวนการถือ
หุนของธนาคาร
ทหารไทย
(รอยละ)

(หนวย: ลานบาท)
กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน *
ณ 31 ธันวาคม 2553

2553

2552

2551

46

18

-

นายอวิรทุ ธ วงศพทุ ธพิทักษ

1

-

-

นายอวิรทุ ธ วงศพทุ ธพิทักษ

60

-

-

นายอวิรทุ ธ วงศพทุ ธพิทักษ

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารกับกรรมการหรือผูบริหารธนาคาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
(หนวย: ลานบาท)
2553
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก

13
24
187

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
8
16
160

2551
6
14
133

*ผู บ ริ ห ารธนาคาร หมายถึ ง กรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การใหญ ขึ้ น ไป และ
ผูอํานวยการสายงานควบคุมทางการเงินและสายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน
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10.7

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา
ธนาคารใชนโยบายดานราคา และอัตราดอกเบี้ยดังนี้
 ดานสิ น เชื่ อ ใชอั ตราที่เป นไปตามราคาตลาด ยกเวน เงิ น ให สิ น เชื่ อ สวั ส ดิ ก ารใช อั ต ราตามระเบี ย บของ
ธนาคารและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยบางแหงที่ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ดานรายได คาธรรมเนียมและบริ การจากการที่ ธนาคารเปนนายทะเบี ยนและบริก ารอื่น ที่ เ กี่ย วข อง การ
ใหบริการโอนเงินและรับโอนเงินใหแกผูซื้อ/ขายหนวยลงทุนผานธนาคาร การใหบริการและเปนตัวแทน
สนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งและกิจการที่เกี่ยวของแหงหนึ่งซึ่ง
คิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการตอรองตามปกติของธุรกิจนี้ที่พิจารณาจากขนาดของกองทุนและปริมาณ
การซื้อขายหนวยลงทุน
 ดานเงินรับฝากและเงินกูยืม ใชอัตราที่เปนไปตามราคาตลาด
 ด า นรายได ค า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารประเภทอื่ น ๆ ใช อั ต ราที่ เ ป น ไปตามราคาตลาด ยกเว น รายได
คาธรรมเนียมและบริการเปนตัวแทนเรียกเก็บหนี้แกบริษัทยอยแหงหนึ่ง ที่ธนาคารกําหนดเปนอัตราเดือน
ละ 10,000 บาท
 ดานการเชาสํานักงานสาขาและการใหเชาอาคารสํานักงานธนาคาร
- ธนาคารมีสัญญาเชา และสัญญาคาบริการที่ทําการสาขากับกิจการที่เกี่ยวของ 9 แหง โดยกําหนดอัตราคา
เชา และคาบริการเปนไปตามอัตราตลาด
- ธนาคารมีสัญญาใหเชา และสัญญาใหบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของแหงหนึ่ง โดยกําหนดอัตราคาเชา และ
คาบริการเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกัน หรืออัตราตลาดขณะทําสัญญา
 ดานการโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งใชราคายุติธรรมหรือราคา
ตลาด สําหรับสินทรัพยแตละรายการ
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหธนาคารเขาทําสัญญาการดําเนินธุรกิจรวมกันกับ
บริษัทในกลุมของ ING ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารดังนี้
1.1 สัญญาแตงตั้งธนาคารเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน(Distribution Agent Agreement)
ใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ ING Funds”) โดยมีอายุสัญญา
10 ป โดยสัญญาดังกลาวใหสิทธิรวมเพียง 2 บริษัท ซึ่งไดแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ทั้งนี้กอนสิ้นสุดสัญญา
สามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขตาง ๆใหมและกรณีธนาคาร
ตองการที่จะตออายุสัญญาจะตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน อัตราคาธรรมเนียมที่จะไดรับ
ของแตละกองทุนแตกตางกันไปตามลักษณะของแตละกองทุน โดยอัตราคาธรรมเนียมรับ จะขึ้นอยูกับ
การพิจารณารวมกันของทั้ง 2 ฝาย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติ
อนุมัติการแกไขสัญญาDistribution Agent Agreement โดยธนาคารจะแนะนําลูกคาที่สนใจบริการ
บริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคลใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนผูจัดการกองทุน และธนาคารจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของ
คาธรรมเนียม รวมทั้งมีการผอนปรนขอกําหนดสิทธิของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี
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(ประเทศไทย) จํากัด ในการนําเสนอผลิตภัณฑกองทุน โดยเปดโอกาสใหธนาคารสามารถนําเสนอ
ผลิตภัณฑกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอื่นใหกับลูกคาบางกลุมของธนาคารได
1.2 สัญญาแตงตั้งธนาคารเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต (Bancassurance Product Distribution
Agreement) ใหแก บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จํากัด (“ ING Life”) แตเพียงผูเดียวโดยมีอายุสัญญา 10 ป
ทั้งนี้กอนสิ้นสุดสัญญาสามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขตางๆใหม
และกรณีธนาคารตองการที่จะตออายุสัญญาจะตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน โดยอัตรา
คาธรรมเนียมและเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นที่จะไดรับตองไดรับความเห็นชอบรวมกันทั้ง 2 ฝาย
2. วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติใหธนาคารเขาทําสัญญาการดําเนินธุรกิจ
รวมกันกับ ING Asia Private Bank Limited ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร ดังนี้
 สัญญาการแนะนําธุรกิจระหวางกัน (Referral Agreement) ระหวางธนาคารกับ ING Asia Private Bank
Limited เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกลาวได โดยแจงใหอีกฝาย
หนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือนลวงหนา
 อัตราคาธรรมเนียมนี้แตละฝายจะไดรับแตกตางกันไปตามลักษณะของผลิตภัณฑทางการเงินแตละ
ประเภท ซึ่งระบุรายละเอียดไวในสัญญาดังกลาวขางตน
 ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2553 ING Asia Private Bank Limited ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ
Oversea Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Bank”) และไดเปลี่ยนชื่อเปน Bank of
Singapore Limited
3. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ธนาคารไดทําสัญญาวาจาง ING Bank N.V. Singapore Branch ซึ่งเปนบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของธนาคาร เพื่อชวยเหลือในการเจรจาตอรองการซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไม
สะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร และครบกําหนดชําระหนี้เมื่อเลิกกิจการ ซึ่งออก
และเสนอขายเปนจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาในป 2549 และชวยเหลือในเรื่องการดําเนินการซื้อ
คืน การชําระราคา และการยกเลิกหุนกูที่ถูกซื้อคืนการวาจางนี้เปนการวาจางเพียงครั้งเดียวและจบสิ้นไปเมื่อ
ธนาคารไดซื้อ หุนกูคืนและดําเนินการยกเลิกหุนกูเปนจํานวน 22 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2552 โดยมีคาธรรมเนียมที่จายคิดตามอัตราตลาด
4. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ธนาคารไดขายหุนสามัญของบริษัท เหมืองแรโปแตซอาเซียน จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1,165,500 หุน มูลคาหุนละ 80 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 93,240,000 บาท ใหแก บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารและเปนผูเสนอราคาซื้อสูงสุด จากวิธีการ
เสนอซื้อหลักทรัพยโดยใชราคาเสนอซื้อสูงสุดในการเปดซองประมูล
5. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ธนาคารไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ บบส. พญาไท เพื่อลดหนี้ให
6. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และ 24 ธันวาคม 2553 ธนาคารไดโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแก บบส. พญาไท
ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร
กรรมการและผูบริหารของธนาคารตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารฝายขึ้นไป มิไดรับผลประโยชนอื่นใดจาก
ธนาคารทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรับตามปกติ ซึ่งไดแก คาตอบแทนกรรมการ
รายเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคารและกรรมการผูแทนของ ING Bank
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N.V. ที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑของธนาคารตนสังกัด อยางไรก็ตาม กรรมการที่พํานัก
อยูตางประเทศสามารถเบิกคาเดินทางและคาที่พักในการเดินทางมาปฎิบัติหนาที่ในธุรกิจของธนาคารไดตามที่จายจริง สําหรับ
ผูบริหารที่เปนชาวตางชาติ ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติม ไดแก คาเชาบาน รวมคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพทและคาเดินทางกลับไปเยี่ยม
บานตามหลักเกณฑที่กําหนด
10.8

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ธนาคารไดใหความสําคัญตอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการทํารายการระหวางกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของทางการ ธนาคารจึงไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไปเปดเผยขอมูลความสัมพันธ หรือความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกันเปน
ประจําทุกไตรมาส และไดจัดทํานโยบายรวมทั้งระเบียบปฏิบัติในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชนขัดแยง
โดยในการพิจารณาทํารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะดําเนินการดวยหลักความ
เสมอภาคและยุติธรรม เชนเดียวกับการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไป รวมทั้งกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสีย
กับธุรกรรมดังกลาวตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติรายการและไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
การใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงมีผลประโยชนเกี่ยวของ จะตอง
ผานการพิจารณาถึงฐานะและผลการดําเนินงานหรือวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ตองมีเงื่อนไขและราคาเหมือน
ลู ก ค า ทั่ ว ไป มี ก ารควบคุ ม ปริ ม าณการให สิ น เชื่ อ หรื อ ลงทุ น มิ ใ ห มี ป ริ ม าณเกิ น สมควร และต อ งผ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการธนาคารดวยมติเอกฉันทโดยกรรมการหรือผูบริหารที่เกี่ยวของตองไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ การอนุมัติดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑทางการที่เกี่ยวของ
ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
รายการที่อาจมีผลประโยชนขัดแยงซึ่งมีขนาดของรายการสูงกวาเกณฑที่กําหนดตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวาเปนธรรมและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนที่จะทํารายการ
ธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้ง
รายการระหวางกันอยางครบถวน โปรงใส เปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีกําหนด
10.9

การใหบุคคลซึ่งอาจมีความขัดแยงถือหุนเกินกวารอยละ 5 ในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม แทนการถือหุนของ
ธนาคารโดยตรง
ธนาคารไมมีนโยบายใหบุคคลซึ่งมีความขัดแยงถือหุนแทนธนาคาร เวนแตมีความจําเปนตองถือหุนไวเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร ผูลงทุนควรอานประกอบกับงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น บรรดาขอมูลทางการเงินที่ระบุไวในที่นี้ไดระบุไวเปนอัตราเงินบาทตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (Thai GAAP) บรรดาขอมูลทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ถึง 31 ธันวาคม 2553 ไดระบุไวเปนงบการเงินรวม นอกจากนี้ นักลงทุนควรอานหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคาร ซึ่งมี
การระบุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งในบางกรณี ฝายบริหารจะตองใชดุลพินิจและการตัดสินใจในการประมาณการขอ
สมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั้น ๆ เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
รายการดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและ
ผลประกอบการของธนาคาร คําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายบริหารนี้มีขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่สะทอน
ความเห็นในปจจุบันของฝายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตและผลการดําเนินงาน ดังนั้น ผลการประกอบการที่แทจริงของ
ธนาคาร อาจแตกตางจากการประมาณการที่ระบุไวในขอความที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต เนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ
ดังที่ไดมีการระบุไวในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และที่ไดระบุไวในที่อื่น ๆ ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้
11.1
งบการเงิน
ธนาคารจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยคุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และสําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553 คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได
ดําเนินงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวมและ งบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยงบ
การเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคาร ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553
คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดไดดําเนินงาน
ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคาร สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยมีวรรค
เนนในเรื่องเกี่ยวกับการปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้ “โดยมิไดเปนการแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 38 ในป
2553 ธนาคารฯไดปรับปรุงการวัดมูลคาเงินลงทุน และการรับรูรายไดจากเงินลงทุนในงบการเงินรวม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
และเงื่อนไขของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน โดยธนาคารไดปรับปรุงงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ ซึ่งขาพเจาไดตรวจสอบและเห็นชอบกับการปรับปรุงดังกลาว” โดยงบการเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคาร ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
งบดุล (งบการเงินรวม)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม – สุทธิ
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ
ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ
ภาระของลูกคาจากการรับรอง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
คาความนิยม – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น – สุทธิ
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอื่น – สุทธิ
รวมสินทรัพย

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 รอยละของ 2552 รอยละของ 2551 รอยละของ
สินทรัพย (ปรับปรุง สินทรัพย (ปรับปรุง สินทรัพย
รวม
ใหม)
รวม
ใหม)
รวม
14,714
2.5
15,134
2.8
11,317
1.9

77,120
4,149

13.1
0.7

59,156
2,886

10.9
0.5

62,428
3,894

10.4
0.6

1,862
1,494
84,625

0.3
0.3
14.4

1,447
3,125
66,614

0.3
0.6
12.3

2,913
3,352
72,587

0.5
0.6
12.1

46,249
48,289
94,538

7.8
8.2
16.0

59,365
22,358
471
82,194

10.9
4.1
0.1
15.1

30,547
52,097
927
83,571

5.1
8.7
0.1
13.9

363,177
565
363,742
(20,390)
(156)
343,196
6,436
26
12,116
19,304
60
793
9,244
4,540
589,592

61.6
0.1
61.7
(3.5)
(0.0)
58.2
1.1
0.0
2.0
3.3
0.0
0.1
1.6
0.8
100.0

368,091
972
369,063
(30,995)
(213)
337,855
11,132
51
13,220
9,491
60
869
3,015
3,507
543,142

67.7
0.2
67.9
(5.7)
0.0
62.2
2.0
0.0
2.4
1.8
0.0
0.2
0.6
0.6
100.0

424,286
3,296
427,582
(45,463)
(453)
381,666
19,260
102
13,648
11,365
60
740
3,655
3,602
601,573

70.5
0.5
71.0
(7.5)
(0.1)
63.4
3.2
0.0
2.3
1.9
0.0
0.1
0.6
0.6
100.0
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบดุล (งบการเงินรวม) (ตอ)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก
เงินรับฝากที่เปนเงินบาท
เงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ
รวมเงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยคางจาย
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

2553

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ 2552 รอยละของ 2551 รอยละของ
สินทรัพย (ปรับปรุง สินทรัพย (ปรับปรุง สินทรัพย
รวม
ใหม)
รวม
ใหม)
รวม

412,326
790
413,116

69.9
0.1
70.0

407,345
431
407,776

75.0
0.1
75.1

449,737
560
450,297

74.8
0.1
74.9

16,652
685

2.8
0.1

7,199
432

1.3
0.1

6,749
624

1.1
0.1

5,822
332
23,491
3,725

1.0
0.1
4.0
0.6

2,865
242
10,738
4,958

0.6
0.0
2.0
0.9

1,667
259
9,299
3,298

0.3
0.0
1.5
0.6

36,373
25,731
62,104
26
1,139
6,235
850
12,419
9,706
6,926
539,737

6.2
4.4
10.6
0.0
0.2
1.1
0.1
2.1
1.7
1.2
91.6

25,081
25,555
50,636
51
939
9,764
2,125
2,330
3,245
3,823
496,385

4.6
4.7
9.3
0.0
0.2
1.8
0.4
0.4
0.6
0.7
91.4

34,930
31,387
66,317
102
1,891
9,247
3,161
5,414
3,765
4,148
556,939

5.8
5.2
11.0
0.0
0.3
1.5
0.5
0.9
0.7
0.7
92.6
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบดุล (งบการเงินรวม) (ตอ)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ 2552
รอยละของ 2551 รอยละของ
สินทรัพย (ปรับปรุง สินทรัพย (ปรับปรุง สินทรัพย
รวม
ใหม)
รวม
ใหม)
รวม

2553

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
(2551-2552: หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
หุนสามัญ 44,108,738,479 หุน มูลคาหุนละ 0.95 บาท
(2551-2552: หุนสามัญ 41,716,741,279 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแลว
(2251-2552: หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
หุนสามัญ 43,528,738,479 หุน มูลคาหุนละ 0.95 บาท
(2551-2552: 41,536,741,279 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
สวนต่ํากวามูลคาหุน - สุทธิ
ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ทุนสํารองอื่น - การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
สวนของผูถือหุนของธนาคาร
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

41,903

7.1

19,920
417,167

3.7
76.8

19,920
417,167

3.3
69.3

41,352

7.0

19,920
415,367

3.7
76.5

19,920
415,367

3.3
69.0

-

-

(303,088)

(55.8)

(303,088)

(50.3)

4,784
66
34
19

0.8
0.0
0.0
0.0

5,155
58
12

5,288
(192)
9

0.9
(0.0)
0.0

200
3,317
49,772
83
49,855
589,592

0.0
0.6
8.4
0.0
8.4
100.0

2,100
8,717
(101,559)
46,682
75
46,757
543,142

0.4
1.6
(18.7)
8.6
0.0
8.6
100.0

2,100
8,717
(103,578)
44,543
91
44,634
601,573

0.3
1.4
(17.2)
7.4
0.0
7.4
100.0

342
1,679
15,700
906,133

0.1
0.3
2.7
153.7

846
957
16,922
396,171

0.2
0.2
3.1
72.9

3,610
1,233
27,691
359,929

0.6
0.2
4.6
59.8
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

2553

งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ และหนี้สงสัย
จะสูญ และโอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาธรรมเนียมและบริการ
การรับรองรับ อาวัลและค้ําประกัน
อื่น ๆ
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กอนกําหนด
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
2552 รอยละของ 2551 รอยละของ
รายได
(ปรับปรุง รายได (ปรับปรุง รายได
รวม
ใหม)
รวม
ใหม)
รวม

15,810
771
1,918
18,499

62.1
3.0
7.5
72.6

17,506
737
2,238
20,481

57.3
2.4
7.3
67.0

24,150
1,581
3,511
29,242

67.3
4.4
9.8
81.5

4,343
93
318
1,486
6,240
12,259
1,711
(57)

17.1
0.4
1.2
5.8
24.5
48.1
6.7
(0.2)

5,827
158
549
1,540
8,074
12,407
2,845
(218)

19.1
0.5
1.8
5.0
26.4
40.6
9.3
(0.7)

10,197
126
1,166
1,870
13,359
15,883
5,177
(101)

28.4
0.4
3.2
5.2
37.2
44.3
14.4
(0.3)

10,605

41.6

9,780

32.0

10,807

30.1

157
36

0.6
0.2

14
95

0.1
0.3

(353)
98

(1.0)
0.3

337
4,466
1,284
4

1.3
17.6
5.0
0.0

425
4,089
1,012
2,301

1.4
13.4
3.3
7.5

524
4,487
951
-

1.5
12.4
2.7
-

260

1.0

955

3.1

(69)

(0.2)

422
6,966

1.7
27.4

1,186
10,077

3.9
33.0

1,009
6,647

2.8
18.5
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม) (ตอ)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)

2553

งบกําไรขาดทุน
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย และทรัพยสิน
อื่น ๆ
เงินสมทบกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน/
สถาบันคุมครองเงินฝาก
สํารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
(กลับรายการ)
สํารองประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนธนาคาร
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนธนาคาร
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนธนาคาร

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ 2552 รอยละของ 2551 รอยละของ
รายได (ปรับปรุง รายได (ปรับปรุง รายได
รวม
ใหม)
รวม
ใหม)
รวม

5,861
2,907
628
1,424
30

23.0
11.4
2.5
5.6
0.1

6,543
2,688
672
1,333
27

21.4
8.8
2.2
4.4
0.1

6,041
2,585
884
1,249
31

16.8
7.2
2.5
3.5
0.1

948

3.7

2,737

9.0

1,123

3.1

1,613

6.3

1,745

5.7

1,863

5.2

(839)

(3.3)

309

1.0

(49)

(0.1)

(547)
2,321
14,346
3,225
14
3,211

(2.1)
9.1
56.3
12.7
0.1
12.6

(379)
2,184
17,859
1,998
33
1,965

(1.2)
7.1
58.4
6.5
0.1
6.4

1,150
2,237
17,114
340
87
253

3.2
6.2
47.7
0.9
0.2
0.7

3,202
9
3,211

12.6
0.0
12.6

1,945
20
1,965

6.4
0.1
6.4

147
106
253

0.4
0.3
0.7

0.07

0.05

0.00

0.07

0.04

0.00
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
หนวย : ลานบาท

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขายและสินทรัพยอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
กําไรจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
สํารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับรายการ)
สํารองประมาณการหนี้สินอื่น(กลับรายการ)
สํารองคาใชจายสําหรับโครงการเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายสําหรับโครงการจายโบนัสในรูปแบบของหุนสามัญสําหรับพนักงาน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ขาดทุน(กําไร)ที่ยงั ไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกูยืมและตราสาร
อนุพนั ธ
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอ ยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
สวนเกินมูลคาหุนกูตัดบัญชี
รายไดอนื่ จากการรับคืนภาษีเงินได
รายไดคางรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
คาใชจายคางจายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขาย
ลูกหนี้คางรับ
สินทรัพยอนื่
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3,225

1,998

339

1,242
14
1
948
(36)
1,711
(57)
(5)
(839)
(547)
157
34
(159)

1,168
903
7
2,737
(95)
2,846
(218)
(11)
309
(379)
244
(969)

1,159
1,100
19
3
1,123
(98)
5,177
(101)
(15)
(49)
1,150
917
(704)

(410)

(366)

256

(4)
(99)
(51)
994
6,119

(2,301)
(279)
(4)
327
5,917

(167)
128
(54)
10,183

(17,767)
599
(13,458)
4,451
1,592
394

5,715
5,906
35,082
3,844
1,559
1,869

(53,445)
27,800
(543)
26,983
4,607
(2,550)
(922)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) (ตอ)
หนวย : ลานบาท

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบกระแสเงินสด
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกูยืมระยะสั้น
ประมาณการหนีส้ ินจากการโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพ
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
เจาหนี้คางจาย
หนี้สินอื่น
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจายจากดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
ขายหลักทรัพยเผือ่ ขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนและขายเงินลงทุนทั่วไป
ลงทุนในบริษทั รวม
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษทั รวม
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ซื้ออาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา
ซื้อสินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
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5,340
12,753
(1,233)
11,598
74
(576)
430
501
10,817
(12,259)
17,087
(4,590)
99
(118)
11,036

(42,521)
1,439
1,661
(11,733)
(899)
196
(2,435)
5,600
(12,407)
20,584
(7,395)
279
(106)
6,555

(15,165)
(14,470)
(313)
(4,765)
12,442
(2,878)
17
(13,019)
(15,883)
26,686
(11,835)
(181)
(14,232)

1,632
(134,567)
122,913
(23,112)
22,176
495
214
282
(665)
(40)
(258)
178
(10,752)

1,652
(155,402)
150,313
2,713
1,058
(34)
452
140
(505)

2,801
(251,528)
262,851
(3,080)
3,735
(152)
1,735
(13)
575
122
(477)

(177)
(413)

(72)
-

117
(86)

199
16,696

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายดอกเบีย้ เงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุน กู
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนกูด อยสิทธิและตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มี
ลักษณะ คลายทุน
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุน กูดอ ยสิทธิและตราสารหนีด้ อยสิทธิที่มลี ักษณะคลาย
ทุน
เงินสดรับจากการออกจําหนายตั๋วแลกเงินระยะยาว
จายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนสวนนอยในบริษทั ยอย
เงินสดสุทธิใชไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
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(1,140)
(1,195)
(2,040)

(1,138)
(1,423)
(702)

(1,263)
(1,799)
(102)

8,000

9,300

-

(8,079)

(9,092)

(800)

3,743
(711)
(427)
7
15,134
14,714

437
(37)
(2,655)
3,814
3
11,317
15,134

2,635
(105)
(1,434)
1,030
(2)
10,289
11,317

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

11.1.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)(1)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (รอยละ)(2)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
อัตราดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ (รอยละ)(3)
อัตราดอกเบี้ยจาย (รอยละ)(4)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (รอยละ)(5)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิตอสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)(6)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินกูยืม (รอยละ)(7)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก (รอยละ)
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม (รอยละ)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)
อัต ราสว นค าเผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ และคา เผื่ อ การปรั บมู ลค าจากการปรั บ
โครงสรางหนี้ตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

66.3
12.6
6.6
3.5
1.3
2.2
2.4

60.6
6.4
4.2
3.8
1.6
2.2
2.9

54.3
0.4
0.3
5.1
2.5
2.6
3.6

2.2
0.6
0.04

2.2
0.3
0.05

2.6
0.06

10.8
75.8
87.9
76.5
-

10.6
79.4
90.3
82.1
-

12.4
81.6
94.2
80.9
-

5.7
8.3
0.2

8.5
12.7
0.3

10.8
14.3
0.8

อัตรากําไรขั้นตน = รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ / รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / (รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล + รายไดมิใชดอกเบี้ย)
อัตราดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ = รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล / สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย(8)
อัตราดอกเบี้ยจาย = คาใชจายดอกเบี้ย / หนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย(9)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน + กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย) / (เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิเฉลี่ย + เงินลงทุน
ระยะยาวสุทธิเฉลี่ย)
อัตราการหมุนของสินทรัพย = (รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล + รายไดมิใชดอกเบี้ย) / สินทรัพยเฉลี่ย
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินกูยืม = เงินใหสินเชื่อ / (เงินฝาก + เงินกูยืม + หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม)
สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได = เงินใหสินเชื่อ + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย (สินทรัพย) + เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ + เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
+ หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
หนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ย = เงินฝาก + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย (หนี้สิน) + เงินกูยืม + หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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11.2

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
11.2.1 รายการในงบกําไรขาดทุน
ตารางดังตอไปนี้แสดงองคประกอบหลักของกําไร (ขาดทุน) สุทธิของธนาคารในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
(หนวย: ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล......................................................................
18,499
20,481
คาใชจายดอกเบี้ย .........................................................................................
6,240
8,074
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ ..............................................................
12,259
12,407
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) .................................................
1,711
2,845
(57)
(218)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ) ......................................
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
10,605
9,780
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ) ......................................
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ...................................................................................
6,966
10,077
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ...............................................................................
14,346
17,859
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได ..............................................................
3,225
1,998
ภาษีเงินได ...................................................................................................
14
33
กําไร (ขาดทุน) สุทธิในสวนของผูถอื หุนสวนนอย.................................
9
20
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ................................................................................
3,202
1,945
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รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงองคประกอบหลักของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของธนาคาร
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
15,810
17,506
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
771
737
รายไดจากเงินลงทุน
1,918
2,238
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
18,499
20,481
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก
4,344
5,827
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
93
158
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้น
318
549
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาว
1,485
1,540
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
6,240
8,074
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
12,259
12,407


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

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
566,367
572,564
544,544
562,104
483,084
496,753
2.16%
2.17%
2.31%
2.26%
2.11%
2.02%

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรวมลดลงรอยละ 9.7 จากจํานวน 20,481 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เปนจํานวน 18,499 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อลดลงรอยละ 9.7 จากจํานวน 17,506 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 15,810 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อของ
ธนาคาร โดยการลดการใหสินเชื่อในธุรกิจที่ออ นแอและเพิ่มการใหสินเชื่อในธุรกิจที่มีความแข็งแกรง
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ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 จากจํานวน 737 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 771 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ดอกเบี้ยตลาดและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รายไดจากเงินลงทุนลดลงรอยละ 14.3 จากจํานวน 2,238 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 1,918 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของพอรต
การลงทุน
 คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ยรวมลดลงรอยละ 22.7 จากจํานวน 8,074 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 6,240 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ย
เงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงรอยละ 25.5 จากจํานวน 5,827 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 4,344 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณและ
ดอกเบี้ยของเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงรอยละ 41.1 จากจํานวน 158 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 93 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นลดลงรอยละ 42.1 จากจํานวน 549 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 318 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณและอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาวลดลงรอยละ 3.6 จากจํานวน 1,540 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 1,485 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณเงินกูยืม
ระยะยาว
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
สืบเนื่องจากที่กลาวขางตน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิลดลงเล็กนอยรอยละ 1.2 จากจํานวน 12,407 ลานบาท
ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 12,259 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 สํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
การตั้งสํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ลดลงเปนจํานวนมากจากจํานวน
2,628 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 1,654 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สาเหตุหลักมาจากการจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
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รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้สรุปองคประกอบหลักของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคาร ในชวงระยะเวลาที่ระบุไว



รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ...........................................................
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย................
คาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน ..............................................
คาธรรมเนียม และบริการอื่นๆ ......................................................
กําไรจากการปริวรรต........................................................................
รายไดอื่น ...........................................................................................
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย ...............................................................

2552
(หนวย: ลานบาท)

157
36

14
95

337

425

4,466

4,089

1,284

1,012

686

4,442

6,966

10,077

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยลดลงรอยละ 30.9 จากจํานวน 10,077 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 6,966 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดอื่น
กําไรจากเงินลงทุน คิดเปนจํานวน 157 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากจากจํานวน 14 ลานบาทในป 2552
รายไดคาธรรมเนียมและบริการรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 จากจํานวน 4,514 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 4,803 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ
คาธรรมเนียมจากบริการธุรกรรมระหวางประเทศ ธุรกิจบัตรเครดิต Bancassurance และกองทุนรวม
กําไรจากการปริวรรตเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 จากจํานวน 1,012 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 1,284 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณธุรกรรมผานบูธราย
ยอย การซื้อขายเงินตราตางประเทศ และธุรกรรมระหวางประเทศ ที่เพิ่มมากขึ้น
รายไดอื่นลดลงอยางมากจากจํานวน 4,442 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน
686 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรจากการซื้อคืนตราสาร
หนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนและกําไรจากการปดสัญญาอัตราดอกเบี้ยที่ผูกติดกับตราสารหนี้
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คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในชวงระยะเวลาที่ระบุไว


รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
(หนวย: ลานบาท)
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและการบริการ
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นๆ
เงินนําสงกองทุนฟนฟูฯ
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับ
รายการ)
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

5,861
2,907
628
1,424
30
948
1,613

6,543
2,688
672
1,333
27
2,737
1,745

(839)
(547)
2,321
14,346

309
(379)
2,184
17,859

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยลดลงรอยละ 19.7 จาก 17,859 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปน
14,346 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการการลดลงของการขาดทุน
จากการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายและการแบงการรับรูผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพกับบริษัทบริหาร
สินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.)

ขาดทุนจากการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายลดลงอยางมากรอยละ 65.4 จากการขาดทุนจํานวน 2,737 ลาน
บาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 948 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เนื่องจากการขายทรัพยสินรอการขายในระหวางป
สํารองประมาณการห นี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ลดลงอยางมากรอยละ 371.2 จากตั้งสํารอง
จํานวน 309 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนการกลับรายการจํานวน 839 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการจากการ Settlement หนี้ดอยคุณภาพกอนกําหนดกับ บสก.
 กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นรอยละ 61.4 จากจํานวน 1,998 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 3,225 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในขณะที่ภาษีเงินไดลดลง
รอยละ 57.0 จากจํานวน 33 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 14 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 3,202 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น
อยางมากรอยละ 64.6 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 1,945 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
11.2.2 รายการในงบดุล
 สินทรัพย
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 จากจํานวน 543,142 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 589,592 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินใหสินเชื่อรวม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ลดลงเล็กนอยรอยละ 1.3 จากจํานวน 368,092 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 363,177 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การลดลงของสินเชื่อดอยคุณ
จํานวน 18 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการของสินเชื่อดอยคุณภาพจํานวน 9.3 พันลานบาทใหแกบริษัทบริหารสินทรัพยใน
ประเทศแหงหนึ่งในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 การจัดการสินเชื่อโดยการตัดหนี้สูญ 2) 1การลดลงของสินเชื่อคุณภาพจํานวน 4
พันบาทจากการที่บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) ไดชําระหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินกอนครบกําหนด ในเดือน
ธันวาคม 2553
เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 15 จาก 82,194 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 94,538 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 27.0 จากจํานวน 66,615 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เปนจํานวน 84,625 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สอดคลองกับการบริหารสภาคลองเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของธุรกรรม
ในตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ทรัพยสินรอการขายลดลงรอยละ 42.2 จากจํานวน 11,132 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 6,436
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม2553 สาเหตุหลักมาจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายระหวางป
 หนี้สิน
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 จากจํานวน 496,385 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 539,737 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินรับฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากจํานวน 407,776 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 413,115 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีกําหนดระยะเวลา ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑเงินฝากประจํารูปแบบใหมของธนาคาร
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.6 จากจํานวน 50,636 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 62,104 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินก็ยืมระยะสั้น เนื่องจากการออกจําหนายตั๋วแลกเงินในชวงไตรมาส
ที่ 4 ของป 2553


1

ในประหวาง 2546 – 2548 บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท (บบส.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารไดทําสัญญาซื้อขายสินทรัพยกับ บสก.โดยในครั้งนั้น
บสก. ไดชําระราคาโอนเปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลีย่ นมือไดจํานวน 19.7 พันลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดในป 2558 และธนาคารไดบันทึกเปนสินเชื่อ
คุณภาพ จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2553 บสก.ไดชําระหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวกอนครบกําหนด ดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมจํานวน 15.7
พันลานบาท ทําใหเมื่อหักกลบลบกันแลวสินเชื่อที่กอใหเกิดรายไดลดลงประมาณ 4 พันลานบาท
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รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 118.8 จากจํานวน 10,738 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปนจํานวน 23,491 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
 สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 จากจํานวน 46,757 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 49,855
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 53 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรที่เกิดขึ้นในแตละไตรมาสของป 2553 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2553 ที่ผานมา ธนาคารไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ในการปรับปรุงบัญชีในสวนผูถือหุนดวยการลด
พารจาก 10 บาทตอหุน เปน 0.95 บาทตอหุน และลางขาดทุนสะสม ทําใหธนาคารมีความคลองตัวในการจายเงินปนผล (ทั้งนี้
ตองเปนตามที่กฎหมายกําหนด)
มูลคาทางบัญชีตอหนึ่งหุนซึ่งปรับลดสัดสวนการถือหุนเต็มจํานวนแลว (Fully diluted) เพิ่มขึ้นจากมูลคา 1.09 บาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนมูลคา 1.15 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
11.2.3 รายการนอกงบดุล
 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบดวยการรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันเงินกูยืม ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา
ที่ยังไมครบกําหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต ตราสารซื้อขายลวงหนา (forward bonds) ที่ซื้อมา และภาระผูกพันอื่น ทั้งนี้ ภาระผูกพัน
อื่นประกอบดวยการค้ําประกันอื่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา สัญญาอัตราดอกเบี้ย และวงเงินที่ลูกคายังไมไดถอน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ธนาคารมีภาระผูกพัน จํานวน 923,854 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 122.7 จากจํานวน 414,896 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนการใหบริการบริหารความ
เสี่ยงแกลูกคา
11.3
11.3.1

คุณภาพสินทรัพย
เงินใหสินเชื่อ
 การกระจุกตัวของสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ
ธนาคารใชกลยุทธในการสรางพอรตสินทรัพยที่หลากหลายและจํากัดความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งหรือผูกูรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม255 3 จํานวนยอดเงินใหสินเชื่อที่สูงที่สุดของธนาคารอยู
ในภาคธุรกิจตัวแทนทางการเงินมีจํานวนรอยละ 21.7 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด การใหสินเชื่อภาคการผลิตมียอดเปนอันดับ 2
ดวยสัดสวนรอยละ 20.8 เงินใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจอื่นที่มีความสําคัญ ไดแก การบริโภครายยอย (ซึ่งมีจํานวนรอยละ 17.3 ของ
เงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร) ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีก (มีจํานวนรอยละ 16.5 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร)
สวนการใหสินเชื่อสําหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ คิดเปนรอยละ 23.7 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
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ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารแบงตามภาคธุรกิจ ในชวงเวลาที่ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)

ภาคธุรกิจ
การผลิต
ตัวแทนทางการเงิน
การบริโภครายยอย
การคาสงและคาปลีก
อสังหาริมทรัพย
การไฟฟา
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสงและคลังเก็บสินคา
การกอสราง
การเกษตร
การบริการ
การบริการดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห
เหมืองแรและถานหิน
การประมง
การศึกษา
การบริหารราชการ
ของใชสวนตัวในครัวเรือน
นอกประเทศ
รวม(1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
รอยละของ
จํานวน
ทั้งหมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
90,167
20.8
94,041
21.7
75,132
17.3
71,802
16.5
17,877
4.1
25,794
5.9
13,932
3.2
18,381
4.2
4,968
1.1
4,375
1.0
3,769
0.9
853
1,090
918
797
10,382
434,276

0.2
0.3
0.2
0.2
2.4
0.0
0.0
100.0

สินเชื่อรวม รวมถึงรายการเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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2551

จํานวน

รอยละของ
ทั้งหมด
จํานวน

รอยละ
ของ
ทั้งหมด

100,316
83,070
75,650
55,776
19,055
25,789
18,363
11,776
7,524
7,723
3,973

23.5
19.5
17.8
13.1
4.5
6.1
4.3
2.8
1.8
1.8
0.9

118,229
89,866
75,912
73,692
26,380
25,962
23,400
19,914
11,949
9,802
4,320

24.2
18.4
15.6
15.1
5.4
5.3
4.8
4.1
2.5
2.0
0.9

929
1,254
909
849
13,019
1
425,976

0.2
0.3
0.2
0.2
3.1
0.0
0.0
100.0

2,900
2,247
1,142
1,069
929
487,713

0.6
0.5
0.2
0.2
0.2
0.0
0.0
100.0
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เงินใหสินเชื่อแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระของสินเชื่อ
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ ณ วันที่ระบุไว
2553
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

เงินใหสินเชื่อ

เมื่อทวง
ถาม
66,823

ภายใน 3
เดือน
73,331

มากกวา 3 12 เดือน
21,898

มากกวา
1-5 ป
88,335

5 ปขึ้นไป
112,790

รวม
363,177

2552
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

เงินใหสินเชื่อ

เมื่อทวง
ถาม
51,197

ภายใน 3
เดือน
73,748

มากกวา 3
- 12 เดือน
28,091

มากกวา
1-5 ป
5 ปขึ้นไป
71,172 143,884

รวม
368,092

เงินใหสินเชื่อแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ระบุไว

(งบการเงิน
รวม)
เงินใหสินเชื่อ

2553
(หนวย: ลานบาท)
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ย ไมมี
อางอิงตาม
คงที่
ดอกเบี้ย
อัตราตลาด
272,465
88,221
2,491

2552
(หนวย: ลานบาท)
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
รวม
อัตราตลาด
363,177 289,853
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อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่
76,137

ไมมี
ดอกเบี้ย
2,102

รวม
368,092
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินใหสินเชื่อแบงตามกลุมลูกคา
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย ตามกลุมลูกคา ณ วันที่ระบุไว
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(เฉพาะธนาคาร)
2553*
2552*
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
(1 )
กลุมธุรกิจขนาดใหญ ............................................................ 184,990
51.2% 184,112
50.2%
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(2) .................................... 107,040
29.6% 115,060
31.4%
69,089
19.1% 67,570
18.4%
กลุมธุรกิจรายยอย(3) ..................................................................
รวม(4) .................................................................................... 361,119
100.0% 366,742
100%
* ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 เปนตนไป ธนาคารแบงกลุมลูกคา ดังตอไปนี้
(1) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่ง มีรายไดตอปรวมตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป
(2) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่งมีรายไดตอปรวมนอย 500 ลานบาท
(3) สินเชื่อในกลุมธุรกิจรายยอย แสดงถึง สินเชื่อผูบริโภคสวนบุคคล

การจัดชั้นสินทรัพย
ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (ไมรวมเงินใหสินเชื่อที่ใหแกธนาคารและตลาดเงิน
- ดานสินทรัพย) จัดชั้นตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบัน
การเงินดังตอไปนี้
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
งบการเงินรวม
เงินให
เงินให
เงินให
สินเชื่อและ
สินเชื่อและ
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคาง คาเผื่อหนี้ ดอกเบี้ยคาง คาเผื่อหนี้ ดอกเบี้ยคาง คาเผื่อหนี้
รับ
สงสัยจะสูญ
รับ
สงสัยจะสูญ
รับ
สงสัยจะสูญ
(ลานบาท)
จัดชั้นปกติ
301,770
1,322
266,938
1,049
303,283
1,172
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
25,911
133
47,677
307
53,729
378
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
5,172
1,685
7,365
1,777
9,229
4,001
จัดชั้นสงสัย
1,953
263
5,302
1,518
7,505
2,490
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
28,953
9,438
41,781
18,227
53,836
29,378
รวม
363,741
369,063
427,582
22,878
37,419
บวก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สวนที่เกินจากเกณฑขั้นต่ํา
ของธนาคารแหงประเทศ
7,549
8,117
8,044
ไทย
รวม
20,390
30,995
45,463


- การกันสํารองสําหรับมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
- การกันสํารองสําหรับสินเชื่อที่ไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เปนไปตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อที่ไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรัพยประเภทจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย หรือสงสัยจะสูญ ถือเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ทั้งนี้ สินทรัพยดอย
คุณภาพรวมถึงเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้คางรับ หลักทรัพยและสินทรัพยอื่นใดของธนาคารที่สามารถจัดชั้นสินทรัพยตามที่กลาว
แลวได อนึ่งสินเชื่อดอยคุณภาพจัดเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยดอยคุณภาพ
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธปท. ธนาคารฯและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกัน สวนสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต ประมาณการสวนสูญเสีย ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ และ
ประสบการณของฝายบริหาร เปนตน
สําหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะของ
สินเชื่อและจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณของฝาย
บริหาร โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่กอใหเกิดรายได ประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่คํานวณตามอัตรา
รอยละที่ธปท.กําหนด และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําดังกลาวเพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งไดเกิดขึ้น
แลวแตยังไมไดรับรายงาน
สําหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เปนรายลูกหนี้ โดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้ และหลักประกัน เปนตน โดยคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนของยอดหนี้คงคางตาม
บัญชีที่เกินกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากการจําหนายหลักประกันซึ่งเปนไปตามวิธีการที่ธปท. กําหนด ในกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทยอยมีแผนเฉพาะเจาะจงในการ
บริหารจัดการกับสินเชื่อดอยคุณภาพเฉพาะกลุม เชน การขายสินเชื่อดอยคุณภาพ ธนาคารฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญโดยพิจารณาจากประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินเชื่อดอยคุณภาพ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนัก
ลงทุน เปนตน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี ธนาคารฯตัดหนี้สูญกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อ
ธนาคารฯไมสามารถเรียกหนี้คืนไดและหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกกลับบัญชีเพิ่มกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 สินเชื่อดอยคุณภาพ
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึง เงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินเชื่อดอยคุณภาพประเภทจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะ
สูญ ของธนาคารและบริษัทยอย มีจํานวน 36,047 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 18,048 ลานบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2552
โดยสาเหตุหลักมาจากการขายเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ความสําเร็จของการปรับโครงสรางและการจัดการหนี้เสีย รวมถึง
การตัดจําหนายสินเชื่อดอยคุณภาพ สําหรับเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของเฉพาะธนาคารไมรวมบริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 33,290 ลานบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 17,429 ลานบาท
สําหรับอัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คิดเปนรอยละ 8.3โดยลดลงจากรอยละ 12.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม
ของเฉพาะธนาคารไมรวมบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 7.7 โดยลดลงจากรอยละ 11.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯไดโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแกบริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
โดยมีภาระเงินตนประมาณ 1,410 ลานบาท ทั้งนี้ ราคาโอนขายของสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวมีมูลคาประมาณ 397 ลาน
บาท ซึ่งใกลเคียงกับราคาตามบัญชีสุทธิ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ธนาคารฯไดโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแกบริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
โดยมีภาระเงินตนประมาณ 550 ลานบาท ทั้งนี้ ราคาโอนขายของสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวมีมูลคาประมาณ 320 ลานบาท
ซึ่งใกลเคียงกับราคาตามบัญชีสุทธิ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาซื้อขายสินเชื่อดอยคุณภาพ ใหแกบริษัท
บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) โดยมีภาระเงินตนประมาณ 9,400 ลานบาท ทั้งนี้ ราคาโอนขายของ
สินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวมีมูลคาประมาณ 2,500 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับราคาตามบัญชีสุทธิ
เมื่ อ วั นที่ 7 พฤษภาคม 2552 ธนาคารฯและบริษั ท ย อ ยได ล งนามในสั ญญาซื้ อ ขายสิ น เชื่ อ ด อ ยคุ ณ ภาพและ
ทรัพยสินรอการขายใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) โดยแบงเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ
ประมาณ 15,000 ลานบาท และเปนทรัพยสินรอการขายประมาณ 4,300 ลานบาท ซึ่งเปนราคาตามบัญชีกอนหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและคาเผื่อการดอยคา ทั้งนี้ ราคาขายของสินเชื่อดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ตามสัญญาซื้อขาย
ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 4,500 ลานบาท และ 1,900 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งใกลเคียงกับราคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและคาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง จํานวน
41,972 ลานบาท และ 52,753 ลานบาท ตามลําดับ
 การปรับโครงสรางหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ดังนี้
งบการเงินรวม
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้

กอนปรับโครงสรางหนี้
จํานวนราย

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
7,843

หลังปรับโครงสรางหนี้ ณ วันสิ้นป
จํานวนราย

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
4,419

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
94
92
การปรับโครงสรางหนี้ในหลาย
ลักษณะ
รวม
94
7,843
92
4,419
ธนาคารฯและบริษัทยอยไดบันทึกขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ดวยสวนตางของมูลคาตามบัญชีสุทธิของ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ และมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคืน
ธนาคารฯและบริษัทยอยวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขชําระหนี้ โดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยดอกเบี้ยอัตราตลาด
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตารางดังตอไปนี้แสดงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารทหารไทยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
2553
คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
กลาวถึง ต่ํากวา
สงสัยจะ สวนเกินจากเกณฑ
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
ขั้นต่ําธปท.
รวม
สูญ
งบการเงินรวม
(หนวย: ลานบาท)
ยอดตนป
1,049
307
1,777
1,518 18,277
8,117
30,995
หนี้สงสัยจะสูญ
273
(174)
(92) (1,255)
3,714
22
2,488
หนี้สูญไดรับคืน
588
588
หนี้สูญตัดบัญชี
- (5,714)
(5,714)
คาเผื่อฯของลูกหนี้สวน
- (7,377)
(590)
7,967
ที่โอนขาย
1,322
133
1,685
263
9,438
7,549
20,390
ยอดปลายป


2552

งบการเงินรวม
ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
คาเผื่อฯของลูกหนี้สวน
ที่โอนขาย
ยอดปลายป

ปกติ

กลาวถึง ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะ
สูญ

1,172
(123)
-

378
(71)
-

4,001
(2,224)
-

2,490
(972)
-

29,378
6,182
807
(7,725)

1,049

307

1,777

1,518

(10,415)
18,227
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คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สวนเกินจาก
เกณฑขั้นต่ําธปท. รวม
(หนวย: ลานบาท)
8,044
45,463
73
2,865
807
(7,725)
8,117

(10,415)
30,995

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตั๋วสัญญาใชเงินของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดทําสัญญา
โอนสินทรัพย กับ บสท. ในป 2544 โดยธนาคารฯและบริษัทยอย (ในฐานะผูโอน) ขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท.
(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
ในป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยไดรับแจงขอมูลการแบงปนผลกําไรขาดทุนเบื้องตนจาก บสท. ณ สิ้นสุดปที่ 5
โดยธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี ผ ลขาดทุ น จากการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ที่ โ อนจํ า นวน 730 ล า นบาท นอกจากนี้ ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดรับแจงจาก บสท. โดย บสท.ขอปรับราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพสวนที่มีเครื่องจักรจํานํา
เปนหลักประกันจํานวน 4,341 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดปฏิเสธรายการดังกลาว เนื่องจากเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
สัญญาโอนสินทรัพย ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไมมีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารไดดําเนินคดีตามกฎหมายกับ
บสท. แลวตอมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหธนาคารฯชนะคดี ขณะนี้คดีอยูในกระบวนการ
ของศาลอุทธรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารฯและบริษัทยอยประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. จากรายการขางตน คิดเปนจํานวนเงินรวม 6,235 ลานบาท และ 6,178 ลานบาท
ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 6,205 ลานบาท และ 6,140 ลานบาท ตามลําดับ) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญตอไปนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดประเมินมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปนสวนผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ สิ้นปที่ 10
คิดเปนจํานวน 1,618 ลานบาท และ 1,561 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จํานวน 1,588 ลานบาท
และ 1,523 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่งพิจารณาจากรายงานผลการบริหารสินทรัพยของ บสท. และขอมูล
เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารฯในอดีต โดยอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับผลตอบแทนของสินทรัพยหรือตราสารทาง
การเงินที่มีความเสี่ยงคลายกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารฯไดประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการขอปรับราคาโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพสวนที่มีเครื่องจักรจํานําเปนหลักประกันจํานวน 4,617 ลานบาท (รวมดอกเบี้ย
จํานวน 276 ลานบาท)
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารฯไดบันทึกมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวา
จะไดรับปนสวนจาก บสท.โดยรับรูเปนดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุนจํานวน 65 ลานบาท และ 12 ลาน
บาท ตามลําดับ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด (บบส .พญาไท)
บริ ษัท บริห ารสิน ทรั พย พญาไท จํ ากั ด (“บบส. พญาไท” หรือ “บริ ษัท ยอ ย”) ซึ่ งธนาคารฯถือ หุน ในอัต รา
ประมาณรอยละ 100 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยดังกลาว บริษัทยอยไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 และไดจดทะเบียนกับธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจการเงินเปนบริษัทบริหาร
สินทรัพย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
เงื่อนไขในการโอนขายสินทรัพยคือ ธนาคาร (ในฐานะผูโอน) จะดําเนินการสงมอบเอกสารสินทรัพยใหแก
บริษัทยอย (ในฐานะผูรับโอน) ภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสินทรัพย (วันที่ที่ระบุในหนังสือโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ)
เวนแตคูสัญญาจะตกลงขยายระยะเวลาออกไป ทั้งนี้ผูโอนหรือผูรับโอนมีสิทธิปรับปรุงราคาสินทรัพยได โดยจะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลา 180 วันนับแตวันโอนสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารฯยังมีภาระผูกพันที่ตองโอนสิทธิจํานองในหลักประกันของ
ทรัพยสินที่โอนขายดังกลาว
การขายสินทรัพยของบบส. พญาไท ใหแก บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 บบส. พญาไท ไดทําสัญญาซื้อขายสินทรัพยกับ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด (“บสก.”) โดยกําหนดวันโอนสินทรัพยคือวันที่ 30 กันยายน 2546 ทั้งนี้ การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและ
หลักประกันเปนไปตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 โดยกําหนดราคาโอนสินทรัพยตามขอตกลงของ
บริษัทยอยและ บสก.
ณ วันโอน บสก. ไดชําระราคาสินทรัพยใหแกบริษัทยอยเปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือได โดยออกให
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เปนจํานวน 19,533 ลานบาท สําหรับราคาโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 16,634 ลานบาท
(สินทรัพยกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สอง) และราคาโอนทรัพยสินรอการขายจํานวน 2,899 ลานบาท (สินทรัพยกลุมที่สาม) วัน
ครบกําหนดชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินคือวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของ
ดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเงินฝากทุกประเภทเฉพาะที่เปนเงินบาทของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง โดย
ดอกเบี้ยงวดแรกจะชําระในวันครบรอบปที่ 6 นับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน และงวดถัดไปจะชําระเมื่อครบกําหนด 1 ป
หลังจากวันที่ชําระดอกเบี้ยงวดแรกไปจนถึงวันครบกําหนดของตั๋วสัญญาใชเงิน ทั้งนี้หามมิให บบส. พญาไทสลักหลังโอน
ตั๋วสัญญาใชเงินใหกับบุคคลใด ๆ เวนแตเปนการสลักหลังใหกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารแหงประเทศ
ไทย หรือ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเทานั้น หาก บสก. ตองเลิกกิจการกอนวันที่ตั๋วสัญญาใชเงิน
ครบกําหนด บสก.จะตองโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายและตั๋วสัญญาใชเงินใหกับนิติบุคคลที่ บบส. พญาไทให
ความเห็นชอบ
การโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสก. ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2546 จนถึง ณ วันสิ้นป 2548 บบส. พญา
ไท ไดโอนขายสินทรัพยประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกัน
ทรัพยสินรอการขาย และสินทรัพยที่เกี่ยวของเพิ่มเติมใหกับ บสก. อีกจํานวน 179 ลานบาท คิดเปนราคาโอนรวมทั้งสิ้น
19,712 ลานบาท โดยบบส. พญาไท ไดรับชําระราคาสินทรัพยที่โอนเปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือไดและไดสลัก
หลังตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวทั้งจํานวนโดยโอนใหกับธนาคารฯ เพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวที่บบส. พญาไท มีตอธนาคารฯ
บบส. พญาไท และบสก. ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ราคาขายระหว า งกั น และรั บ คื น ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ และ
ทรัพยสินรอการขายเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ จนถึงสิ้นป 2548 เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 1,011 ลานบาท ทั้งนี้ บบส. พญา
ไท ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกับ บสก. จํานวนประมาณ 1,011 ลานบาท เพื่อชําระการปรับราคาโอนและรับคืนสินทรัพย
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ดังกลาว ปจจุบันบบส. พญาไท รอออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกับ บสก. จํานวน 4 ลานบาท ซึ่งเปนผลตางราคาจากการขาย
ทรัพยสิน
รอการขายในป 2546 บบส. พญาไท ไดรับรูดอกเบี้ยจายตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหแกบสก.แลว สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนจํานวนเงินรวม 7 ลานบาท และ 9 ลานบาท ตามลําดับ โดยแสดงเปนคาใชจาย
ดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน
ในป 2549 บบส. พญาไท และบสก. มีการจัดทําบันทึกการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดในการคํานวณคาเสียหาย
ที่บบส.พญาไท ตองชดใชใหกับ บสก. ตามสัญญาซื้อขายสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งทั้งสองฝายตกลงจะขอใหมีการพิจารณา
ชดใชความเสียหายกันภายในสิ้นปที่หก หรือสิ้นปที่สิบสอง โดยใชวิธีหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่ บสก.จะตองชําระ
ตามตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
วิธีการคํานวณการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสก.
การคํานวณกําไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดซึ่งสะสมเฉพาะกรณีที่
ลูกหนี้ไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวตามเกณฑเงินสดจนถึงวันคํานวณหักดวยราคาสินทรัพยที่รับโอนและคาใชจายในการ
ดําเนินการของบสก.ที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่รับโอนรวมทั้งดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน และเมื่อสิ้นปที่หกและสิ้นปที่สิบสอง
นับแตวันโอนสินทรัพย ใหรวมผลการบริหารงานสําหรับสินทรัพยที่บสก.รับโอนจากบบส. พญาไท ตามสัญญานี้แลวนํา
ผลกําไรขาดทุนมาแบงปนระหวาง บสก. กับ บบส. พญาไท ในกรณีที่มีการตีโอนทรัพยสินชําระหนี้ใหนับเฉพาะกรณีที่ได
จําหนายทรัพยสินนั้นเพื่อชําระหนี้จนเสร็จสิ้นแลวเทานั้น
การแบงปนผลกําไรขาดทุนจากการโอนสินทรัพย บบส. พญาไท และ บสก. ตกลงกันวาการแบงปนผลกําไร
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยเฉพาะสินทรัพยกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สองโดยใหมีการคํานวณเมื่อสิ้นปที่หกและสิ้นปที่
สิบสองนับแตวันโอนสินทรัพย
กรณีที่มีผลกําไรสําหรับสินทรัพยกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สอง ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของ
ราคาโอนสินทรัพยใหบบส. พญาไท และบสก.แบงกันในอัตรารอยละ 1:1 ผลกําไรสวนที่เหลือ บบส. พญาไท จะไดรับ
ทั้งหมด แตไมเกินสวนตางระหวางมูลคาทางบัญชีและราคาโอนของสินทรัพย ทั้งนี้หากมีผลกําไรสวนที่เหลือเกินกวาสวน
ตางดังกลาวให บสก. ไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลขาดทุนสําหรับสินทรัพยกลุมที่หนึ่ง บบส. พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุ น ในอั ต ราร อ ยละยี่ สิ บถั ด ไปนั้ น บบส. พญาไท และบสก.จะแบ ง รั บ ไปในอั ต รา 1:1 ส ว นผลขาดทุ น ที่
เหลือใหบสก.เปนผูรับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลขาดทุนสําหรับสินทรัพยกลุมที่สอง
(ก) ในกรณีราคารับโอนไมมีสวนลด บบส. พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละสามสิบแรก และ
ผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไท และบสก.จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือใหบสก.
เปนผูรับไปทั้งหมด
(ข) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละหา บบส. พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบหาแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส.พญาไทและบสก.จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก.เปนผูรับไปทั้งหมด
(ค) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละสิบ บบส. พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไท และบสก.จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก.เปนผูรับไปทั้งหมด
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(ง) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละสิบหา บบส. พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบ
แรก และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไท และบสก.จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่
เหลือให บสก.เปนผูรับไปทั้งหมด
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บบส. พญาไท ไมมียอดคงคางประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพใหแก บสก. เนื่องจาก บบส. พญาไท ไดตกลงที่จะชําระผลขาดทุนแก บสก. กอนครบกําหนดสัญญา (ตามที่กลาว
ในบันทึกขอตกลงการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสก. กอนสิ้นปที่สิบสอง)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บบส. พญาไท ไดประเมินมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะไดรับการปนสวนจาก
บสก. ณ สิ้นปที่สิบสองจํานวน 3,586 ลานบาท ซึ่งพิจารณาจากรายงานผลการบริหารสินทรัพยของ บสก. และขอมูลที่
เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารฯในอดีต โดยอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับผลตอบแทนของสินทรัพย หรือตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงเชนเดียวกัน
จากการประเมินการแบงผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นดังกลาวขางตน บบส.พญาไท จึงบันทึกเงินสดรับในระหวางงวดจาก
การแบงปนผลกําไรเบื้องตนจากบสก. ณ สิ้นสุดปที่ 6 จํานวน 74 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของประมาณการหนี้สินจากการ
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บบส.พญาไทไดบันทึกประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากการรับรูดอกเบี้ยจายจํานวน 190 ลานบาทและ 196 ลานบาท ตามลําดับ ในงบกําไร
ขาดทุน
บันทึกขอตกลงการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสก. กอนสิ้นปที่สิบสอง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 บบส.พญาไท และ บสก. ไดลงนามในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับการแบงปนผลกําไร
หรือขาดทุนระหวางกันกอนสิ้นปที่สิบสอง นับแตวันทําสัญญาซื้อขายสินทรัพย โดยบบส.พญาไทยินยอมจายชําระผล
ขาดทุนจํานวน 3,020 ลานบาทใหแก บสก. และชําระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินใหที่ออกใหกับ บสก. จํานวนประมาณ 1,011
ลานบาท จากการปรับราคาโอนและรับคืนสินทรัพย (ตามที่กลาวไวในหัวขอเรื่องวิธีการคํานวณการแบงปนผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสก.) โดยหักกลบกับตั๋วสัญญาใชเงินที่บสก.ตองจายชําระใหบบส.พญา
ไท จํานวนรวมทั้งสิ้น 19,712 ลานบาท คงเหลือตั๋วสัญญาใชเงินที่ บสก.ตองจายชําระใหบบส.พญาไท จํานวน 15,681 ลาน
บาท โดยเปนการออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมโดยมีอายุของตั๋วสัญญาใชเงินคงเหลือเทากับฉบับเดิมและมีเงื่อนไขการ
ชําระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมทุกประการ ทั้งนี้ บบส.พญาไท ไดสลักหลังตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวทั้ง
จํานวนและโอนใหกับธนาคารฯเพื่อ ชําระเงินกูยืมที่มีตอธนาคารฯแลวในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 จากผลของบันทึก
ขอตกลงดังกลาว เปนผลใหขอตกลงในการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนระหวาง บบส.พญาไท กับบสก. ตามสัญญาซื้อขาย
สินทรัพยฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2546 เปนอันสิ้นสุดลง บบส.พญาไทจึงบันทึกโอนกลับประมาณการหนี้สินจากการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพที่คงเหลืออยูจํานวน 830 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ระหวางธนาคารฯ และบบส.พญาไท
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับบบส.พญาไท (บริษัทยอย) เพื่อลดหนี้
จํานวน 4,031 ลานบาทใหแกบริษัทยอย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระราคาโอนสินทรัพยระหวางบบส.พญา
ไท กับบสก. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7.1.4 ผลของสัญญาดังกลาวทําใหธนาคารฯบันทึกผล
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ขาดทุนจากการลดหนี้จํานวน 4,031 ลานบาท เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนภายใตหัวขอ “กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทยอย”
11.3.2 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายของธนาคาร ประกอบดวย ทรัพยที่ซื้อจากการขายทอดตลาด ทรัพยที่ไดรับจากการตีโอน
ชําระหนี้ และทรัพยที่ยกเลิกการใชงาน สินทรัพยเหลานี้สามารถสรางรายไดใหกับธนาคารทหารไทยไดนอย หรือไม
สามารถสรางรายไดเลย และธนาคารทหารไทยยังตองกันเงินสํารองเผื่อการดอยคาในสวนนี้ดวย โดยธนาคารไดบันทึกการ
ดอยคาทรัพยสินรอการขายตามแผนของธนาคารในการเรงจําหนายทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคารไดจําหนายทรัพยสิน
รอการขายในระหวางป 2553 และป 2552 และไดทําการตั้งสํารองสําหรับการดอยคาทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น
ตามที่ไดแสดงตามตารางดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ยอด ณ ตนงวด ...................................................................
14,052
23,579
(5,760)
(9,527)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ....................................................
ยอด ณ ปลายงวด................................................................
8,292
14,052
(1,857)
(2,920)
คาเผื่อการดอยคา ................................................................
6,435
11,132
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ .............................................
วิธีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย (เฉพาะธนาคาร)
ทรัพยสินรอการขายที่ธนาคารถือครองลดลงอยางตอเนื่องจาก 13,518 ลานบาท หรือเปนจํานวน 2,479 ชิ้น
ณ สิ้นเดือนธันวาคม ป 2552 เปน 7,997 ลานบาท หรือเปนจํานวน 1,356 ชิ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม ป 2553 ทั้งนี้ ธนาคาร
คาดวาจํานวนของทรัพยสินรอการขายจะลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากจากป 2552 เปนตนไป ธนาคารมีนโยบายที่เขมงวด
ในการรับทรัพยสินเพื่อใชแกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ธนาคารไดแตงตั้งบริษัทตัวแทนนายหนาโดยเฉพาะในการขายทรัพยสินซึ่งรวมถึงการขายตรง sealed bid
campaign sell อีกทั้ง ธนาคารยังไดรวมกิจกรรมการขายจึงจัดโดยสถาบันอื่น ๆ เชน สมาคมธนาคาร โดยกระบวนการ
อนุมัติยังคงควบคุมโดยธนาคารทั้งหมด
ทั้งนี้ในการดูแลทรัพยสิน ธนาคารไดทําการสํารวจอยางตอเนื่องและไดวาจางหนวยรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ดูแลทรัพยสินที่มีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกและโจรกรรม
11.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของธนาคาร (ไมรวมเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม) มีจํานวน 93,744 ลานบาท และ 81,509 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักธนาคารถือตราสารหนี้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน โดยธนาคารไดจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยสําหรับตราสารหนี้และตราสารทุน
โดยแบงเปน 1.เงินลงทุนชั่วคราว ประเภทเพื่อคา เผื่อขาย และถือจนครบกําหนด 2.เงินลงทุนระยะยาว ประเภทเผื่อขาย
และถือจนครบกําหนด รวมทั้งเงินลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การลงทุน และแบงสายงานรับผิดชอบในการลงทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน โดยตราสารหนี้ประเภท
เงินลงทุนเพื่อคา (Trading Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานธุรกิจตลาดเงิน ขณะที่ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร
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(Banking Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานบริหารเงิน สวนการลงทุนในตราสารทุนอยูภายใตการดูแลของสายงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล (Managing Unit) โดยแบงพอรตดูแลตามประเภทธุรกิจ
กลยุทธและวัตถุประสงคการถือครองของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (conflicts of interest)
และการใชขอมูลภายใน
ตารางดังตอไปนี้แสดงพอรตการลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
(เฉพาะธนาคาร)
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
ราคา ราคาทุนตัด
ราคา
ราคาทุนตัด
ราคา
จําหนาย
ตลาด
จําหนาย
ตลาด
จําหนาย
ตลาด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
เงินลงทุนเพื่อคา
1,866
1,804
1,803
5,003
5,010
ตราสารหนี้ .................................... 1,866
79
53
ตราสารทุน ....................................
เงินลงทุนเผื่อขาย
55,601
43,535
43,516
34,933
35,361
ตราสารหนี้ .................................... 55,654
309
278
330
248
4,137
2,399
ตราสารทุน ....................................
หลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด
33,342
36,053
ตราสารหนี้ .................................... 34,201
ตราสารทุน ....................................
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารหนี้ ....................................
3,298
3,069
ตราสารทุน .................................... 2,743
61
43
(215)
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา ....................
(1,293)
(2,320)
หัก คาเผื่อการดอยคา .......................... (1,090)
57,745
81,059
45,567
80,739
42,823
รวมเงินลงทุน ................................ 93,744
2,023
605
605
2,223
2,223
เงินลงทุนในบริษัทยอย/บริษทั รวม .. 2,023
59,768
81,664
46,172
82,962
45,046
รวม................................................ 95,767
 การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
การตั้ ง สํ า รองค า เผื่ อ การด อ ยค า เงิ น ลงทุ น ของธนาคารพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ ก ารด อ ยค า ของหลั ก ทรั พ ย
ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนเทากับ
1,040 ลานบาท และ 1,243 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับตราสารหนี้เทากับ 50 ลานบาท ทั้ง 2 ป
ณ สิ้นป 2553 และสิ้นป 2552 ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,090 ลานบาท และ 1,293
ลานบาท ตามลําดับ

สวนที่ 1 หนา 163

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตราสารระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 84,625 ลานบาท โดย
เพิ่มขึ้นจํานวน 18,010 ลานบาท หรือรอยละ 27 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเปนผลมาจากการการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินของธนาคาร


11.4

สภาพคลองและแหลงเงินทุน
 การบริหารสภาพคลอง
จุดประสงคของการบริหารสภาพคลอง คือ การจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางการเงินของธนาคารทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชนจากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสม
ตามที่เกิดขึ้นได โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชําระหนี้ที่ลงทุนเมื่อครบกําหนดไถถอน การขยาย
สินเชื่อ ความตองการแหลงเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสํารองตามที่กฎหมาย
กําหนด เปนตน
ธนาคารมีแหลงสภาพคลองเพียงพอและสามารถบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินในประเทศ และตางประเทศ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้อคืน
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคลองของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
สินทรัพยสภาพคลอง.......................................................
159,704
149,036
154,551
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (รอยละ) ..........................................
87.4
89.9
94.2
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (รอยละ)........
84.3
87.7
91.9
สินทรัพยสภาพคลอง/ สินทรัพย (รอยละ).......................
27.1
27.5
25.8
สินทรัพยสภาพคลอง/ เงินฝาก (รอยละ)..........................
38.6
36.5
34.3
สภาพคลอง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวน 159,704 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน
149,036 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 10,910 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น 4,467 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 6,443 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย
สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้น
เงินฝากของธนาคาร เพิ่มขึ้น รอยละ 1.3 จากจํานวน 407,949 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มาอยูที่จํานวน
413,236 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สําหรับเงินกูยืมของธนาคารเพิ่มขึ้น รอยละ 22.6 จากจํานวน 50,647 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มาอยูที่จํานวน 62,118 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553โดยเปนการเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะ
สั้น 11,294 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 177 ลานบาท
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11.5

รายจายฝายทุน (Capital Expenditures)
เนื่องจากธนาคารมีความตั้งใจในการที่จะทําใหผลิตภัณฑและการบริการที่เปนเลิศเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
กลุมลูกคาเปาหมาย ในป 2553 ทางธนาคารไดลงทุนและบริหารจัดการตนทุนของธนาคารโดยใหความสําคัญใน 3 ประเภท
ดังนี้
1. การลงทุนในชองทางการใหบริการ - ธนาคารมีการเพิ่มจํานวนสาขา ยายที่ตั้งและปรับปรุงภาพลักษณของ
สาขาโดยเริ่มตนในป 2552 และเปนโครงการตอเนื่องมาในป 2553 ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวรวมไปถึงการเพิ่มตู ATM/ADM
และการปรับปรุงชองทางดาน Call Center และ Internet เพื่อใหครอบคลุมการใหบริการของลูกคาที่แตกตางกันในแตละ
กลุมดวย
2. การลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน –
ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนในกระบวนการทํางานในลักษณะครบวงจรและมีการนําเครื่องมือสนับสนุนตางๆ มาชวยในการ
วิเคราะหและเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน เชน ธนาคารไดมีการจัดตั้ง Marketing Datamart เพื่อใหธนาคารสามารถ
ตอบสนองและเสนอผลิตภัณฑ พรอมทั้งการใหบริการไดตรงกับความตองการของลูกคาแตละคนไดอยางเหมาะสม
3. การลงทุนปรับปรุงมาตรฐานของระบบการทํางานพื้นฐาน – เชน การฟนฟูปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
ธนาคารในสาขาแจงวัฒนะ เพื่อโยกยายพนักงานบางสวนที่ไมใชพนักงาน front office และการเปลี่ยนอุปกรณที่มีอายุการ
ใชงานนาน หรือการซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคตางๆของธนาคารเพื่อใหใชงานไดดีอยูเสมอ
11.6

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ดํารงเงินกองทุนขั้น
ต่ําทั้งสิ้นเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเทากับ 66,756 ลานบาท
แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับ 45,674 ลานบาท เงินกองทุนชั้นที่ 2 เทากับ 21,082 ลานบาท ธนาคารดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑ Basel II เทากับรอยละ 16.6 สูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย
11.7

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
 ผูสอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 10,425,000 บาท
 สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ส อบบั ญ ชี แ ละสํ า นั ก งาน
สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,238,000 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 ใหแก
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผูสอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0.00 บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 1,670,000 บาท
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
ดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 0.00 บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่
ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0.00 บาท

สวนที่ 1 หนา 166

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

12.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือธนาคารทหารไทย
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
31 ธันวาคม 2553
ทริส เรทติ้ง
สกุลเงินบาท
A+
ระยะยาว - ตราสารหนี้
A
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิไมมีหลักประกัน
BBB+
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
Stable
แนวโนม
เอสแอนดพี
สกุลเงินตางประเทศ
BB+
ระยะยาว - ตราสารหนี้
B+
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และ
ไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid
Tier 1)
B
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
D+
ความแข็งแกรงทางการเงิน
Stable
แนวโนม

31 ธันวาคม 2552

A+
A
BBB+
Stable

BB+
B+
B
D+
Stable

มูดดี้ส
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว - เงินฝาก
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และ
ไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid
Tier 1)
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโนมทางเงินฝากและตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน

Baa3
B1

Baa3
B1

Prime-3
Stable
DStable

Prime-3
Stable
DStable

ฟทช เรทติ้งส
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ

BBBF3
BB+

BBBF3
BB+
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ฟทช เรทติ้งส (ตอ)
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1)
ความแข็งแกรงทางการเงิน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่ํา
เครดิตสันบสนุน
แนวโนม
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ
แนวโนม

สวนที่ 1 หนา 168

31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

B

B

C/D
BB+
3
Stable

C/D
BB+
3
Negative

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

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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (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 27 มกราคม 2554 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 ม.ล.อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล.อยุทธ ไชยันต กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
กรรมการ /
ประธานเจาหนาที่บริหาร

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

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล.อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 2 หนา 1

ลายมือชื่อ
.................................................
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1 หนา 1
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553
ณ 31 ธันวาคม 2553
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นางเสาวนีย กมลบุตร
- ประธานกรรมการธนาคาร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

58 - ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
พ.ค.53

- ปจจุบัน - กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค

- ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ต.ค.52

- ปจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

เม.ย.52

- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

พ.ย.51

- ปจจุบัน - กรรมการบริหาร สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)

- Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร)
ต.ค.51

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.39)

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

- The Management Development Program, Wharton School
2547

- Director Certification Program, Role of the Compensation

56 -

- ต.ค.51 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

Committee, Role of the Chairman Program และ Financial

2 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
- กรรมการธนาคาร

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

Institutions Governance Program สมาคมสงเสริมสถาบัน

2550

- ก.ย. 51 - ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพกร กระทรวงการคลัง

กรรมการบริษัทไทย

2550

- เม.ย.51 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด

2548

- เม.ย.51 - กรรมการ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด

2547

- มี.ค.50 - รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ต.ค.53
2552
2551
2550

- ปจจุบัน - ผูบัญชาการทหารบก
- ก.ย. 53 - รองผูบัญชาการทหารบก
- 2552 - เสนาธิการทหารบก
- เม.ย. 53 - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
- 2551 - กรรมการอิสระ การไฟฟานครหลวง
- 2551 - แมทัพภาคที่ 1 กองทัพบก
- 2550 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Director Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

2549
2549
2549

เอกสารแนบ 1 หนา 2
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

3 นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

60 - MBA (Accounting & International Finance), Columbia
University, New York, U.S.A.
- 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)

4 ดร. วิจิตร สุพินิจ
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

69 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- MA (Economics), Yale University, U.S.A.
- BA (Economics) (Honors), The University of Manchester,
U.K.
- Southend College of Technology, U.K.
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Director Accreditation Program, Audit Committee Program
และ Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
0.0028

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2549
2549
2544
พ.ย.51
2548

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ม.ค.53
พ.ย.52
2551

เม.ย.51
2550
2549
2549
2548
2541
2536
2533
2549
2548
2547
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2549
2549

-

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

-

ประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม
ประธานกรรมการ บริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
กรรมการ มูลนิธิกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
กรรมการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
กรรมการ มูลนิธิวัดแกวพิจิตร ปราจีนบุรี
กรรมการ มูลนิธิปวย อึ้งภากรณ
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
กรรมการ คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

-

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
5 นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

62 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ส.ค.53 - ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด

- กรรมการธนาคาร

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มี.ค.53 - ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ มารเก็ตติ้ง จํากัด

- ประธานกรรมการสรรหา

- Director Certification Program และหลักสูตรบทบาท

ส.ค.52 - ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด

กําหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน

2551 - ปจจุบัน

บรรษัทภิบาล

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน

- ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
- กรรมการ บริษัท ไชนาทาวน คอมมิวนิตี้ ดีเวลอปเมนท จํากัด
- กรรมการ บริษัท สยามไพโอเนียรเธอราพิวติกส จํากัด

2550 - ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท วังลดาวัลย จํากัด

2549 - ปจจุบัน

- ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

2549 - ปจจุบัน

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน)

2546 - ปจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด

2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน

(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
- กรรมการ บริษัท วังสินทรัพย จํากัด

2538 - ปจจุบัน

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

-

(มหาชน)
2538 - ปจจุบัน
2546 -

ก.ค.52

2550 - มิ.ย.52
2552

- ประธานกรรมการ บริษัท หินออน จํากัด
- ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการจัดการลงทุน

2550 -

2551

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
- กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

2548 -

2551

- ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

2544 -

2551

- ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวัน จํากัด

2549 -

เอกสารแนบ 1 หนา 4

- กรรมการ บริษัท นว 84 จํากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
6 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

54 - Master of Economics, University of Amsterdam, Netherlands
- Bachelor Degree, University of Amsterdam, Netherlands
- Corporate Governance, Indian Institute of Management
Centre for Corporate Governance & Citizenship

7 นายกฤษฎา อุทยานิน
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

50 -

8 นายวอน นิเจล ริกเตอร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร

55 -

-

MSc. (Fiscal Studies), University of Bath, U.K.
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Executive Program, Kellogg School of Management, U.S.A.
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Director Certification Program, Director Accreditation
Program และ Role of the Compensation Committee
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
BA (Honors) First Class (Business Studies), London Southbank,
U.K.
Corporate Finance Diploma, London Business School, U.K.
General Management Program Cedep and Management in
International Banking Cedep, Insead, Fountainbleu, France
Directors Colloquium on Corporate Governance, International
Financial Reporting Standards (IFRS) and its implications on
Indian Banking Sector and Director’s Liabilities and
Competition Law, ING Vysya Bank India
Legal Developments in Corporate Governance, Accounting and
Finance Developments, Developments in Directors and Officers
Insurance and Regulator Update – APRA, ING Direct Australia

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

-

-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ม.ค.53
2549
มี.ค.51
2548

- ปจจุบัน
- ปจจุบัน
- ม.ค.53
- ม.ค.53

-

2548
2548
เม.ย.52
2550
2550

-

ม.ค.53
ธ.ค.52
ปจจุบัน
- ปจจุบัน
- ปจจุบัน

-

2548 - ธ.ค.52
2550 - มี.ค.52
2548 - 2550

-

ก.พ.53 - ปจจุบัน

- Non-Executive Director, Member of Audit Committee and Risk Committee,
ING Bank (Australia) Ltd.
- CEO, ING Banking Asia
- Member of Corporate Governance Committee, Member of Board Credit
Committee, Chairman of Risk Management and Review Committee,
ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Non-Executive Director, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Member of Leadership Council, ING Group N.V.
- Managing Director & CEO, ING Vysya Bank Ltd. (India)
- Chief Executive, ING Bank (Australia) Ltd.

ม.ค.53 - ปจจุบัน
ก.ย.52 - ปจจุบัน

มิ.ย.52
2540
ก.พ.49
2540

เอกสารแนบ 1 หนา 5

- ปจจุบัน
- ปจจุบัน
- เม.ย.52
- ก.พ.49

CEO & Board Member, ING Bank A.S. (Turkey)
Commissioner, PT ING Securities Indonesia
Chairman, ING Asia Private Bank Limited (Singapore)
Director and Chairman of Risk Management Review Committee,
ING Vysya Bank Ltd. (India)
Director, ING Asia Private Bank Limited (Singapore)
CEO & Head of Wholesale Banking, Asia, ING Bank N.V. (Singapore)
กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรผูทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

9 นายอมร อัศวานันท
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ

62 - MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Stanford-NUS Executive Program, Stanford University
รวมกับ National University of Singapore
- Changing Organizational Behavior Program, Wharton
School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- Director Accreditation Program และ CEO Performance
Evaluation สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10 นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ
11 นายธารา ธีรธนากร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

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

-

-

54 - ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร
- M.S. (Chemical Engineering), Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรโครงการพัฒนาผูนําระดับสากล, Harvard Business
School, U.S.A.
- Director Accreditation Program และ Director Certification
Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 6

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการรางแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
กระทรวงการคลัง (ป 2552 – 2556)
มี.ค.49 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด
2546 - มี.ค.49 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิงฟชเชอรโฮลดิ้งส จํากัด
มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เซาทอีสตเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนดแคนนิ่ง จํากัด
มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จํากัด
มิ.ย.52 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอฟฟูดส จํากัด
2548 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
2535 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จํากัด
2550 - ปจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ม.ค.53 - มิ.ย.53 - กรรมการ ดานสํารวจและผลิตปโตรเลียม สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2551 - มิ.ย.53 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
2551 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัทเชฟรอน อิเล็คทริคซิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด
2550 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัท เชฟรอน เอ็นเนอรจี ดิเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จํากัด
2549 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
2549 - มิ.ย.53 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
2549 - มิ.ย.53 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนเอเซียเซาท จํากัด
2549 - มิ.ย.53 - คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
2549 - มิ.ย.53 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนออฟชอร ประเทศไทย จํากัด
2549 - มิ.ย.53 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนบล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จํากัด
2548 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัท เชฟรอนออฟชอร ประเทศไทย จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**

11 นายธารา ธีรธนากร
(ตอ)

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2548 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัท เชฟรอนบล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จํากัด
2548 - มิ.ย.53 - สมาชิก คณะกรรมการบริหาร เชฟรอนคอรปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา
2548 - มิ.ย.53 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
2548 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
2547 - มิ.ย.53 - คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547 - มิ.ย.53 - คณะกรรมการอํานวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2541 - มิ.ย.53 - กรรมการ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
2551 - ธ.ค.52 - ประธานกรรมการ ดานสํารวจและผลิตปโตรเลียม สถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย
2549 - มิ.ย.52 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน นิวเวนเจอร (ประเทศไทย) จํากัด
(เลิกกิจการ)

12 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคาร

54 - MBA (Finance and International Business), New York
University, U.S.A.

- กรรมการบริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- Director Accreditation Program

- กรรมการสินเชื่อ

-

-

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

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หนา 7

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

54 - MBA (Finance and International Business), New York

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

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

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

2542 - 2550 - รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

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

เอกสารแนบ 1 หนา 8

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1 นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

45 - Master of Banking and Finance ,
University of Technology, Sydney, AUS.

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

2 นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

55 - Bachelor of Applied Economics,
Catholic University of Leuven, Belgium

-

-

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2552 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย
2548 - 2552 - Risk Director ' ING DIRECT (UK)
2537 - 2548 - Head of Direct Sales and Operations ' ING DIRECT (Australia)
2551
2548
2546
2542

- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Managing Director, Head Credit Capitals, ING Bank, Amsterdam,
The Natherlands
- 2548 - Managing Director, ING Vysya Bank Ltd.
- 2545 - Deputy Managing Director and BBL representative, The Vysya Bank Ltd.

3 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

47 - Master of Business Administration ,
University of Eastern michican, U.S.A.

-

-

2552
2539
2534
2532

-

4 นายสยาม ประสิทธิศิริกุล
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

41 - ปริญญาโท (การเงิน), The Peter F. Drucker Center,
The Claremont Graduate School, California, U.S.A.

-

-

2551
2550

- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารทหารไทย
- 2551 - First Vice President, Head of Supply Chain Financing and Head of Cash
Management Department, Kasikorn Bank Pcl.
- 2550 - Senior Vice President, Head of Local Product Management, Standard Chartered
Bank (Thia) Pcl.
- 2549 - Senior Vice President, Head of Supply Chain Finance, Standard Chartered Bank
(Thia) Pcl.

2549
2546

เอกสารแนบ 1 หนา 9

ปจจุบัน
2552
2539
2534

-

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ธนาคารทหารไทย
Chief Financial Officer & Dire , Standard Chartered Bank (Thai)
Business Planning & Analysis M , American Express (Thai) Co.,Ltd.
Manager , J. Film Process Co., Ltd

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
5 นายปติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ

6 นายมิฮาล ยาน ซูเรค
- ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

40 - ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวาง The University Of Nebraska
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ The University of North
Carolina at Chapel Hill,USA.
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
39 - Master Of Science , Economics Science

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

-

-

- 2552
- 2547
- 2541

- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Vice President of the Management Bord , ING Bank Slaski
- 2552 - Vice President of the Management Bord , ING Nationale-Nederlanden,poland
Life Insurance Company

-

-

2553

- ปจจุบัน - รองกรรมการผูจัดการใหญที่ปรึกษาดานการเงิน ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่
บริหารดานการเงิน
- 2553 - รองกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย
- 2552 - รักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ธนาคารทหารไทย
- 2547 - รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย
- 2546 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

University of Warsaw and Columbia University,
Poland

7 ดร. จันทรเลขา วิริยะวิทย
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
ที่ปรึกษาดานการเงิน
(เกษียณอายุกอนกําหนด 1 ม.ค. 54)

57 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร
Clark University, U.S.A

8 นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี

52 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

9 นายพีระ ชินวรรณบุตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ

58 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551
2550

2547
2551
2546
2538
-

-

-

2547

-

2551
2543
2547
2543

เอกสารแนบ 1 หนา 10

- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - ควบคุมดูแลสายงานปฏิบัติการและบริการ ธนาคารทหารไทย
- 2547 - ผูจัดการฝาย ฝายคอมพิวเตอร ธนาคารทหารไทย
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย
- 2547 - ผูอํานวยการฝายอาวุโส หัวหนากลุมตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

10 นายศรัณย ภูพัฒน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิน

42 - ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of Houston,Texas,USA.

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

11 นายสุรเกียรติ วงศวาสิน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ

54 - ปริญญาโท Business Administration (Finance)
The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

-

-

12 นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจทหาร (ปรับชื่อใหม 19 ส.ค. 2552)

58 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Texas Christian University, U.S.A.

-

-

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

เอกสารแนบ 1 หนา 11

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
พ.ย. 53 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารทหารไทย
พ.ค. 53 - พ.ย.53 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิน 1
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2553 - Executive Vice President, Head of Institution Sales, Standard Chartered Bank (Thai)
Plc.
2551 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย
2551 - 2552 - ควบคุมดูแลสายงานบริหารสินทรัพย ธนาคารทหารไทย
2551 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
2548 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2548 - เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจขนาดใหญ 7 สายงานธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย
2543 - 2547 - Managing Director, Head-Institute Banking Group in Commercial Banking
ส.ค. 52 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจทหาร ธนาคารทหารไทย
มิ.ย. 52 - ส.ค 52 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ 3 ธนาคารทหารไทย
2552 - มิ.ย. 52 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ
ธนาคารทหารไทย
2548 - 2549 - เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจสาขาภาคตะวันออก ธนาคารทหารไทย
2547 - 2548 - เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจลูกคาขนาดกลางภูมิภาค 2 ธนาคารทหารไทย
2544 - 2547 - ผูจัดการภาคธุรกิจ สํานักงานภาคธุรกิจอโศก ธนาคารทหารไทย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

13 ม.ล. อยุทธ ไชยันต
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

52 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Bridgeport, USA.

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551
2549
2547
2545

14 นายลือชา ศุกรเสพย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารชองทางการ
บริการ

54 - ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

-

2551
2549
2548
2547
2544

15 นางสาวอุทุมพร คุณากร
55 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
และพัฒนาสินทรัพย

-

-

2553
2549
2547
2541

เอกสารแนบ 1 หนา 12

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาลและ
กํากับการปฏิบัติงาน ธนาคารทหารไทย
- 2549 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
- 2547 - Senior Vice President, Compliance, Corporate Services DBS Thai Danu Bank
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารชองทางการ
บริการ ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจรายยอย
ธนาคารทหารไทย
- 2549 - เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจกรุงเทพ 3 ธนาคารทหารไทย
- 2548 - เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจสาขากรุงเทพ 2 ธนาคารทหารไทย
- 2547 - Senior Vice President, Channels, Consumer Banking DBS Thai Danu Bank
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
และพัฒนาสินทรัพย ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
- 2549 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาสินทรัพยธุรกิจขนาดใหญ
ธนาคารทหารไทย
- 2547 - Managing Director Group Head (Special Asset Monitoring Dept, Asset
Management Dept, General Administration Dept.) DBS Thai Danu Bank

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

16 ดร.เอกพล ณ สงขลา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานกลยุทธองคกร

40 - ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology

-

17 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย

50 - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Temple University, U.S.A.

18 นายมารติน อเลน เชอรล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
Head of Consumer and SME Credit Group

52 - ปริญญาโท German Language and Literature with
European History, University Of Edinburgh,
Scotland

19 นางสาวอรนุช ตันติเมธ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด
20 นายปพนธ มังคละธนะกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอี
ขนาดเล็ก

47 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

40 - ปริญญาโท Finance
Oregon State University, OR, USA

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2549
2549
2540

-

-

-

-

2550

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2550 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
2544 - 2547 - Senior Vice President, Legal Dept
ธ.ค. 53 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ Head of Consumer and SME Credit Group
ธนาคารทหารไทย
มี.ค. 53 - ธ.ค. 53 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสินเชื่อธุรกิจรายยอยและ
เอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
2551 - มี.ค. 53 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2551 - First Senior Vice President & Chief Credit Officer, Head of Risk
Management at AIG Consumer Finance Group, Thailand
2551
2548

-

2553
2551
2547

เอกสารแนบ 1 หนา 13

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานกลยุทธองคกร
ธนาคารทหารไทย
- 2549 - ผูอํานวยการอาวุโส สํานักบริหารการควบรวม ธนาคารทหารไทย
- 2549 - Manager / Principal The Boston Consulting Group

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ตลาด ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Senior Consultant on Market and Liquidity Risk Management , Wealth
Management Services Ltd. Thailand
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาด
เล็ก ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
- 2551 - First Vice President, at Kasikorn Bank Plc

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
21 นางวัลลภา โปษยานนท
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอี
ขนาดกลาง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

56 - ปริญญาตรี Business Administration
The American University Washington, USA

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2553
2551
2547

22 นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1

38 - ปริญญาโท Eli Broad Graduate School of
Management, Michigan State University, USA.

-

23 นายอครินทร ภูรีสิทธิ์
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
(ลาออก 1 ม.ค. 54 )

38 - ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
U. of Pennsylvania

-

24 นางกาญจนา โรจวทัญู
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย

45 - ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

25 นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขา

57 - ปริญญาโท MBA in Financial Management
West Coast University, California, USA.

-

-

2552
2551

-

2548
2553
2548

-

2551
2550
2548

-

2551
2550
2541

เอกสารแนบ 1 หนา 14

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจลูกคาเอสเอ็มอีขนาด
กลาง ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร ฝายธุรกิจขนาดใหญ 2
ธนาคารทหารไทย
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย
- 25 52 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
- 2550 - Managing Director at Kasikorn Securities Pcl.
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย
- 2553 - Vice President – Talent Development, Central Retail Corporation, Thai
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาดลูกคา
รายยอย ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Senior Executive Vice President , MFC Asset Management Pcl.
- 2550 - Customer Marketing director , Unilever Thai Holdings Co.,Ltd
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขา ธนาคารทหาร
ไทย
- 2551 - Advisor – Corporate Marketing Group at Bank of Ayudhya Pcl.
- 2550 - Value Center General Manager, Standard Chartered Bank (Thai)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
26 นางสาวชง เม ซานดรา ยู
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 2

27 นายภารไดย ธีระธาดา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร

28 นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริการสวนกลาง

29 นางพัชนี วองศิลปวัฒนา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกรรมทางการเงิน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

48 - Bachelor of Arts in Economics and Accounting

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
- 2553

- 2549
- 2544
- 2542

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 2 ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 1 ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Head of General Lending and Deputy Bramch Manager , ING Bank NV
- 2538 - Credit & Marketing Manager , N M Rothschild & Sons (Hong Kong)
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Senior Vice President , GE Money Thailand
- 2549 - Corporate Affairs Director , TA Orange/True
- 2544 - Director , Aziam Burson-Marsteller

- 2541

- 2542 - Manging Director , Bangkok One

- 2552
- 2544
- 2542
- 2537

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริการสวนกลาง
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Vice President , CitiBank N.A.
- 2544 - CFO , Fasco Motors Co.,Ltd
- 2542 - Business Planning Manager , The Shell Companies of Thailand

- 2534

- 2537 - Finance Manager , Siam Occidental Co.,Ltd

- 2552
- 2549
- 2546
- 2544

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกรรมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Marketing and Product Development , ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- 2548 - Strategic Business Manager , ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- 2546 - Head of Payment and Cash Manager , ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้ง

- 2539

- 2544 - SeniorProduct Manager , ธนาคารสแตรดารชารเตอรด (ไทย)

Scripps College,Claremont,California,USA.
- 2552

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

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

47 - ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 15

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

- 2537
- 2535
- 2552

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
30 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานวางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

42 - ปริญญาโท Public Admintstration
University Of Southern California, U.S.A.

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2553
2552
2543

31 นางอภิรดี ล่ําซํา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารเงิน
32 นายศักดิ์ดา พงศเจริญยง
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2
33 นางสาวแวววลัย วัฒนา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานควบคุมทางการเงิน

49 - ปริญญาโท Arts
Western Michigan University, U.S.A.

-

45 - ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
San Francisco State,USA.

-

45 - ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

34 นางเฟเปยน ลิออง หลุยส มารี ลิเบอรท
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง
สินเชื่อเชิงกลยุทธ

45 - Bachelor of Consular and Commercial Sciences
Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales

-

35 นายอูรชา พงษวัฒนา
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมี
หลักประกัน

40 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

2552

-

2535
2553
2550

-

2553
2552

-

2553
2551
2550

-

-

2552
2551
2548

เอกสารแนบ 1 หนา 16

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานวางแผนและวิเคราะหทาง
การเงิน ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีบริหาร
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Head of Business Finance-consume ,Standard Chartered Bank (Thai)
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารเงิน
ธนาคารทหารไทย
- 2549 - Head of Balance Sheet Managemant , HSBC Thailand
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2 ธนาคารทหารไทย
- 2553 - CEO and major Shareholder of Payment Solution
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
- 2553 - Thailand Financial Controller, Lehman Brothers Capital (Thailamd)
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ ธนาคารทหารไทย
- 2553 - ผูอํานวยการอาวุโส สายงานสินเชื่อรายยอย ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Head of Credit Risk Management & Business Intelligence - Basel II program
ING, Record Bank, Brussels Belgium
- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมี
หลักประกัน ธนาคารทหารไทย
- 2552 - General Manager of Special Project บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด
- 2550 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสินเชื่อ ธนาคารยูโอบี จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

36 ม.ล.ศิริวรรณ เกษมสันต
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
สายงานกํากับการปฏิบัติงาน

53 - ปริญญาโท Information Management
University of Lancaster, England

37 นายวิลเลี่ยม เฟโย เอล็กซานเดอร บารอน แวน
เฮมสตรา
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน

42 - ปริญญาโท
Master degree in Marketing at Tilburg U.,
Netherlands

-

38 นางสาวทามารา แวน เดน แบน
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
สายงานผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน

31 - ปริญญาโท
Master Of Science at
Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

-

39 นางสาววิภาพร เตชะไมตรีจิตต
38
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและ
นโยบาย

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of Illinois at Urbana-Champaign

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 17

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551

-

ปจจุบัน

2550

-

2551

2552

-

ปจจุบัน

2551

-

2552

2553

-

ปจจุบัน

2551

-

2553

2550

-

2551

2553

-

ปจจุบัน

2552

-

2553

2546

-

2551

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย
- Vice President, Thanachart Pcl.
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส ธุรกิจสินเชื่อที่อยูอาศัย สายงานธุรกิจสินเชื่อมี
หลักประกัน
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน ขึ้นตรง
ตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
- Marketing and Business Strategy Consultant, Retail development, ING Retail
Banking, Amsterdam
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและ
นโยบาย ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงและนโยบาย ธนาคารทหารไทย
- Oficer of CIO, Information Technology, Ge Capital Thailand

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
40 นายปติ กระแสเศียร
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหาร สายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 1

41 นางศุลีพร ประทิพพรกุล
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหารการบัญชีทั่วไป
สายงานควบคุมทางการเงิน
42 นางสาวดวงจันทร แซนิ้ม
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหารบัญชีบริหาร
สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

43 นายเมธ กนกพิบูล
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี
สายงานควบคุมทางการเงิน

อายุ
(ป)
38

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Xavier University

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

- ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

- ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 18

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ก.พ.53 -

ปจจุบัน

ม.ค. 53 -

ก.พ.53

2552

-

ม.ค. 53

2552

-

2552

2553

-

ปจจุบัน

2549

-

2553

2553

-

ปจจุบัน

2553

-

2553

2552
2549

-

2552
2551

2553

-

ปจจุบัน

2547

-

2553

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 2
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส ผูจัดการภาคลูกคาธุรกิจ สํานักงานภาคลูกคาธุรกิจ-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคาร
ทหารไทย
- Senior Vice President Division Head, BBG Management Service Division,
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารการบัญชีทั่วไป สายงานควบคุมทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการ หัวหนางานควบคุมบัญชีสํานักงานใหญ ฝายการบัญชีทั่วไป สาย
งานการเงิน ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารบัญชีบริหาร สายงานวางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานวิเคราะหและพัฒนาระบบงานบัญชี
สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
- Managing Consultant ,บริษัท อวานาค (ไทยแลนด) จํากัด
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี สายงาน
ควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
- VP of Financial Reporting & Tax Accounting Industry Focus – Banking,
UOB thai Plc.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
44 นายคามรัน ราฟ
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหาร พัฒนาระบบวัดผลการ
ดําเนินงาน
45 นายชาญพิชัย ชินสําราญ
- ผูอํานวยการ
เจาหนาที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร
สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

46 นางรวมพร นันทวงศ
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร
บริหารงบประมาณ
สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

33 - Master of Arts ,University of

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

Amsterdam Graduate Business School,
Chartered Controller

46 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

56 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551

-

ปจจุบัน

2550

-

2551

2548

-

2550

2553

-

ปจจุบัน

2551
2550

-

2553
2551

2546

-

2549

2553

-

ปจจุบัน

2549

-

2553

2547
2547

-

ก.ย.49
ส.ค.47

2546

-

ม.ค.47

2545

-

พ.ค.46

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร พัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน
ธนาคารทหารไทย
- Senior Associate,Capital Management, Acquistiton & Divestment Finance,
ING Group
- Associate Management Accounting, ING Life Insurance Co Japan
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร สายงานวางแผนและ
วิเคราะหทางการเงิน
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารระบบและขอมูลทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
- Vice President, Financial Database Management, UOB
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารบริหารงบประมาณ สายงานวางแผนและวิเคราะห
ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารงบประมาณ สายงานการเงิน ธนาคาร
ทหารไทย
- ผูอํานวยการ ฝายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
- รองผูอํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
- รองผูอํานวยการ ฝายการบัญชี บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หนา 19

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ยอย

เอกสารแนบ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทยอย และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายนามผูบริหารธนาคาร
นายบารท เอฟ.เอ็ม.เฮลเลแมนส
นายมิฮาล ยาน ซูเรค
นางสาวอุทุมพร คุณากร
นายมารติน อเลน เชอรล
นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจวทัญู
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นายสิทธิพงษ นาควัชระ
นายอนุพันธ ตั้งสงา
นางณัฐยา บุญเจริญ

13

นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ

14

นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต

ตําแหนงของผูบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนาสินทรัพย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารชองทางการบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกลยุทธองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจสาขา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ พิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดยอม 2 สายงานสินเชื่อ
ธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี
ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการอาวุโส พัฒนาสินทรัพย สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนา
สินทรัพย
ผูอํานวยการอาวุโส ผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1-4 สายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 1
ผูอํานวยการ บริการลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 3 สายงานบริหารความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 1
เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัทยอย
1 2
X

3

บริษัท
รวม
1

2*

บริษัทที่
เกี่ยวของ
1

W
W
W
W
W
W
W
W
L
W
W

W

W

เอกสารแนบ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
ลําดับที่
15
16
17
18

รายนามผูบริหารธนาคาร

ตําแหนงของผูบริหาร

ลาออกจากธนาคารทหารไทย ตั้งแตวันที่ 15 ธ.ค.53 แตยังมีชื่อเปนกรรมการผูแทน
ธนาคารในบริษัท
นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา ** ลาออกจากธนาคารทหารไทย ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค.53 แตยังมีชื่อเปนกรรมการผูแ ทน
ธนาคารในบริษัท
นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ **
ลาออกจากธนาคารทหารไทย ตั้งแตวันที่ 30 ก.ย.53 แตยังมีชื่อเปนกรรมการผูแทน
ธนาคารในบริษัท
นางศรีสุนันท ทุติยะโพธิ **
ลาออกจากธนาคารทหารไทย ตั้งแตวันที่ 23 ก.ย.53 แตยังมีชื่อเปนกรรมการผูแทน
ธนาคารในบริษัท

บริษัทยอย

บริษัท
รวม

1

1

2

3

นางสาวเกศสุดา พันธพฤกษ **

เอกสารแนบ 2 หนา 2

W
W
W

2*

บริษัทที่
เกี่ยวของ
1

เอกสารแนบ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
หมายเหตุ :
X
W
Y
Z
L

ประธานกรรมการและผูมอี ํานาจลงนาม
กรรมการบริษัท และผูมอี ํานาจลงนาม
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของบริษัทยอย/บริษัทรวมที่เปนกองทุนรวม
กรรมการบริษัท ไมมีอํานาจลงนาม
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

* ธนาคารไดยายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยออกจากพอรตการลงทุนในบริษัทรวมเปนพอรตการลงทุนทั่วไป อยาลืมใสคําอธิบายสาเหตุของการจัดประเภทเงินลงทุน Prop fund
** ผูบริหารธนาคารที่ไดลาออกจากธนาคารไปแลว แตยังมีชื่อเปนกรรมการผูแทนธนาคารในบริษัท ซึ่งธนาคารอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูแทนธนาคาร

เอกสารแนบ 2 หนา 3

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
1. บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
กรรมการของบริษัท มี 5 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
2. นางสาวอุทุมพร คุณากร
3. นายมารติน อเลน เชอรล
4. นายอนุพันธ ตั้งสงา
5. นางณัฐยา บุญเจริญ
2. บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด
กรรมการบริษทั มี 3 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
2. นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
3. นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ
3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
กรรมการบริษทั มี 9 คน ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมจินต ศรไพศาล
2. นางศิริจันทร พิพิทวิทยากุล
3. นายจอหน ไมเคิล แฟลนเดอรส
4. นายมิฮาล ยาน ซูเรค
5. นายลือชา ศุกรเสพย
6. นายเอกพล ณ สงขลา
7. นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
8. นางกาญจนา โรจวทัญู
9. นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

เอกสารแนบ 2 หนา 3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

รายละเอียดแนบ 3 รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

รายงานการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

2553

หนา 1

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

สารบัญ
1. ขอบเขตการบังคับใช

3

2. เงินกองทุน

3

2.1 โครงสรางเงินกองทุน

3

2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน

5

3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ

8

3.1 ความเสี่ยงดานเครดิต

8

3.2 ความเสี่ยงดานตลาด

33

3.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

35

3.4 ฐานะที่เกีย่ วของกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร

36

3.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

37

3.6 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่ การธนาคาร

39

3.7 ความเสี่ยงดานกลยุทธ

41

3.8 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง

42

หนา 2

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

1. ขอบเขตการบังคับใช
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนประจําป 2553 ธนาคารได ทําการเปดเผยขอมูลเชิ ง
ปริมาณในระดับกลุมธนาคาร (Full Consolidation) และระดับธนาคารพาณิชย (Solo basis) ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารไดเริ่มเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของกลุมธนาคารระดับ Full Consolidation
สําหรับงวดป 2553 เปนงวดแรกจึงไมไดเสนอขอมูลเปรียบเทียบซึ่งเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย 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. เงินกองทุน
2.1 โครงสรางเงินกองทุน
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของกลุมธนาคาร

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*
1.8 Hybrid Tier 1 สวนที่ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตใหนับเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ได
1.9 สวนของผูถือหุนสวนนอย
1.10 รายการหัก
1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1
1.10.2 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยางละ
รอยละ 50
1.10.3 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เกินกวาเงินกองทุนชั้นที่ 2
2. เงินกองทุนชั้นที 2
2.1 เงินกองทุนชั้นที่ 2 กอนรายการหัก
2.2 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยางละรอยละ 50

หนา 3

หนวย: ลานบาท
กลุม
เฉพาะธนาคาร
ธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2553
2553
2553
45,474
46,168
45,617
41,352
41,352
41,352
(78)
(78)
42
4,200

4,894

4,200

-

-

83
60

21,082
21,082
-

20,956
20,956
-

21,082
21,082
-
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รายการ
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฏหมาย
3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก
3.2 หัก สวนต่ํากวาทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารประเภทเผื่อขาย
เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง
สินทรัพยเสี่ยง
1. สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
2. สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
3. สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
รวมสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมด

หนวย: ลานบาท
กลุม
เฉพาะธนาคาร
ธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2553
2553
2553
66,556
67,124
66,699
66,556
67,124
66,699
16.59%
18.37%
16.55%
11.33%
12.64%
11.32%
361,088
10,116
30,059
401,263

322,412
12,301
30,629
365,342

362,226
10,116
30,729
403,071

* ไมนับรวมกําไรของป 2553

ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนและไมชําระดอกเบี้ยในปทไี่ มมผี ลกําไร (Hybrid Tier 1)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ธนาคารไดออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ย
จาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จํานวน 200 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ตราสารดังกลาวเปนประเภทไมมีกําหนดระยะเวลาในการชําระคืน แตธนาคารมีสิทธิขอไถ
ถอนคืนกอนกําหนดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารยังคงดําเนินกิจการใน
ขณะนั้น โดยการชําระคืนกอนกําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. หลังจากปที่ 10 เปนตนไปทุกวันที่จายชําระดอกเบี้ย
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทยหรือที่หมูเกาะเคยแมน การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดานภาษี ซึ่งมีผลกระทบตอภาระหนี้ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มี
ลักษณะคลายทุนของธนาคาร

3. กรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปลี่ยนหลักเกณฑการนับเงินกองทุนและตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มี
ลักษณะคลายทุนของธนาคารโดยไมสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดอีกตอไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปแรกเปนอัตราคงที่ รอยละ 7.75 ตอป ชําระทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถุนายน และ
30 ธันวาคม ของทุกปในชวง 10 ปแรก และปที่ 11 เปนตนไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ USD LIBOR 3 เดือน
บวกรอยละ 3.13 ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 30 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของ
ทุกป
ทั้งนี้ ในงวดชําระดอกเบี้ย หากธนาคารคาดวาผลการดําเนินงานในงบการเงินรวมไมมีกําไรสุทธิ ธนาคาร
ไมมีภาระในการชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดดังกลาว และไมผูกพันที่จะตองสะสมยอดไปจายในงวดถัด ๆ ไป
ในระหวางป 2552 ธนาคารไดมีการซื้อคืน Hybrid Tier 1 ขางตนบางสวนจํานวนเงินตนรวม 153 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ในระหวางป 2553 ธนาคารไดซื้อคืน Hybrid Tier 1 เพิ่มเติมอีกบางสวน จํานวนเงินตนประมาณ 42 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
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ในระหวางเดือนตุลาคม 2553 ธนาคารไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกูที่จะแกไขเงื่อนไขของตราสาร
ดังกลาวนี้ โดยใหสิทธิธนาคารในการเลือกที่จะไถถอนตราสารที่เหลือทั้งหมดได ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
เปนตนไป จากเดิมที่ธนาคารมีสิทธิไถถอนไดหลังจากปที่ 10 เปนตนไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมียอดคงเหลือของ Hybrid Tier 1 ดังกลาวจํานวน 5 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเทียบเทาเปนจํานวน 160 ลานบาท
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารไดออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ย
จาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) เพิ่มเติมจํานวน
4,000 ลานบาท ตราสารดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลาชําระคืน แตธนาคารมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดย
ตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารยังคงดําเนินกิจการในขณะนั้น การไถถอนคืน
กอนกําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ทุกงวดชําระดอกเบี้ยนับจากวันที่มีอายุครบ 5 ป เปนตนไป
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ทําใหธนาคารตองรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือ
ธนาคารไมสามารถนําดอกเบี้ยมาใชหักภาษีได
3. กรณีที่ธนาคารไมสามารถนับตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดอีก
ตอไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปแรกคงที่รอยละ 7 ตอป ปที่ 11 เปนตนไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนประเภทลูกคาทั่วไปของธนาคารบวกรอยละ 7 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ใน
วันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกป
ทั้งนี้ หากธนาคารมีผลขาดทุนในรอบบัญชีลาสุดกอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ย หรือการชําระดอกเบี้ยตาม
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนในวันกําหนดชําระดอกเบี้ยใดจะทําใหธนาคารมีผลขาดทุนในรอบบัญชี
ลาสุดกอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยนั้น ธนาคารไมมีภาระในการชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดดังกลาว และไมผูกพันที่
จะตองสะสมยอดไปจายในงวดถัด ๆ ไปเวนแตจะไดรับอนุญาตใหชําระดอกเบี้ยจากธนาคารแหงประเทศไทย
2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันสิ้นงวด เดือนธันวาคม 2553 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ
16.59 โดยเป น อัต ราสวนเงิน กองทุน ชั้น ที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ย งเทา กั บ ร อ ยละ 11.33 สํ า หรับกลุม ธนาคารมี
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง ณ วันสิ้นงวด เดือนธันวาคม 2553 เทากับ รอยละ 16.55 โดยเปน
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ 11.32 ทั้งนี้อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นดังกลาวอยู
สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่ระดับ รอยละ 8.50 การลดลงของอัตราสวนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร เมื่อเทียบกับรอยละ 18.37 ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายน 2553 เปนผลจาก
การเพิ่มขึ้นของฐานะความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งเปนผลจากการขยายสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากการซื้อ
คืน Hybrid Tier 1
ปจจุบันธนาคารไดมีการจัดทํากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal
Capital Adequacy Assessment Process) โดยรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุน และการจัดการ
บริหารเงินกองทุนที่เกี่ยวของ ตอผูบริหารและคณะกรรมการของธนาคาร
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ตารางที่ 2 วิธีที่ใชในการคํานวณเงินกองทุน
วิธีที่ใชในการคํานวณในแตละความเสี่ยง

วิธี

ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตราสารทุน
ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

SA
SA
SA
BIA

ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
หนวย: ลานบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และบริษัทหลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารง
สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมดที่คํานวณโดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร

กลุมธนาคาร

31 ธ.ค.
2553
27,935
145

30 มิ.ย.
2553
24,083
138

31 ธ.ค.
2553
27,838
145

3,168

2,069

3,180

15,894

13,726

15,894

3,959
1,791
2,978
2,758
-

3,631
1,848
2,671
3,322
-

3,958
1,791
2,870
2,951
-

30,693

27,405

30,789

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา
หนวย: ลานบาท

31 ธ.ค.
2553

30 มิ.ย.
2553

กลุม
ธนาคาร
31 ธ.ค.
2553

860

1,046

860

เฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด (ฐานะในบัญชีเพื่อคา)
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด
(โดยวิธีมาตรฐาน)
*อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําเทากับรอยละ 8.50
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ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
หนวย: ลานบาท

31 ธ.ค.
2553

30 มิ.ย.
2553

กลุม
ธนาคาร
31 ธ.ค.
2553

2,555

2,603

2,612

เฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่าํ สําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ
(โดยวิธี Basic Indicator approach)
*อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําเทากับรอยละ 8.50
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3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงเปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจของธนาคารและเปนสวนสําคัญในการกําหนดกลยุทธ
ของธนาคาร ธนาคารใชหลักการของการมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อใหธนาคารสามารถเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและ
ยั่งยืน ธนาคารไดผนวกการบริหารความเสี่ยงเขากับการดําเนินธุรกรรมประจําวันและการวางแผนกลยุทธ เพื่อ
สรางความเหมาะสมระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน ธนาคารบริหารความเสี่ยงโดยมีการกํากับดูแลความเสี่ยง
อยางเขมงวด และการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มุงเนนใหพนักงานใสใจกับความเสี่ยง พิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการปรับลดความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ข อ มู ล ในส ว นนี้ ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารและอธิ บ าย
วัต ถุ ป ระสงค แนวนโยบายระดั บ สูง กระบวนการ เทคนิค ในการวั ด และการควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ธ นาคารใช
นอกจากนี้ ยังนําเสนอบทสรุปและเปดเผยขอมูลของพอรตสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคารดวย
3.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอธนาคาร อันเปนผลมาจากผูกู และ/หรือ
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามพันธะทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว ความเสี่ยงดานเครดิตสวนใหญเกิด
จากธุรกรรมการใหสินเชื่อและภาระผูกพัน แตความเสี่ยงดานเครดิตยังเกิดไดจากรายการภาระผูกพันนอกงบดุล
เชน การค้ําประกันการกูยืมเงิน และตราสารอนุพันธ เปนตน
3.1.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตเปนกระบวนการในการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยูใน
กระบวนการใหสินเชื่อตลอดจนพอรตสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อสรางผลตอบแทนใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
โดยการควบคุมความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได และสรางความสามารถในการแขงขันเชิง
ธุรกิจอยางยั่งยืนโดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธขององคกร
ธนาคารใหความสําคัญและมุงมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกํากับดูแลดานการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัด
ระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) การ
ปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เชน risk rating model สําหรับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
และ ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม Application Scorecard และ Behavior Scorecard สําหรับลูกคาราย
ย อยและลู กค าธุ รกิ จขนาดเล็ ก จัดทํ าและปรั บปรุงนโยบาย กระบวนการ และ แนวทางในการดํ าเนิ นงาน ซึ่ ง
ครอบคลุมการวัด และการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ในสวนของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งประกอบดวย บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
ดําเนินธุรกิจสวนใหญในการชําระบัญชี (Liquidation) ทรัพยสินรอการขาย (NPA) และ สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL)
และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ซึ่งมิไดดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ
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3.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
การใหบริการดานสินเชื่อเปนธุรกิจที่ทํารายไดหลักใหแกธนาคาร แตขณะเดียวกันการใหสินเชื่อก็
กอใหเกิดความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมีผลตอรายไดและการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญ
ตอการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงดานเดรดิต
และการใหสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความมั่นคงและแข็งแกรงของธนาคาร เนื่องจากทํา
ใหธนาคารมั่นใจไดวาความเสี่ยงที่มีอยูในกระบวนการใหสินเชื่อตลอดจนพอรตสินเชื่อของธนาคาร ไดรับการ
จัดการและควบคุมอยางเหมาะสม ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมดานเครดิต โดยยึดมั่นใน
หลักการในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยางรัดกุม และเขมงวดในการทํางานดวยความเขาใจในผลลัพธและ
ผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยง
หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคาร มีดังนี้:
 การบริหารพอรตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ธนาคารมีการกําหนดสวนประกอบของพอรตสินเชื่อในเชิงกลยุทธและกําหนดเพดานความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อและ
เพื่อใหมั่นใจวาพอรตสินเชื่อของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่
ธนาคารกําหนด
 การตรวจสอบและถวงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Checks and Balances)
ธนาคารมีการแบงแยกบทบาทและหนาที่ระหวางหนวยงานที่นําเสนอสินเชื่อ การวิเคราะหความ
เสี่ยงของสินเชื่อและผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหการพิจารณาให
สินเชื่อของธนาคารทําโดยเจาหนาที่หรือคณะฯ ที่มีประสบการณและความรูในระดับที่เหมาะสม
 การใหสินเชื่ออยางรัดกุมเขมงวด (Sound Credit Granting)
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อเปนกรอบในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการ การวิเคราะหสินเชื่อและการวัดความเสี่ยงดานเครดิต มีการ
กําหนดวิธีปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมี รายละเอียดเพียงพอที่จะเปนแนวทางใหแ ก
พนักงานผูปฏิบัติงาน เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปตามกระบวนการของการใหสินเชื่อ
 มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมีความมั่นใจวาพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการใหสินเชื่อ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของการ
เปนพนักงานธนาคาร รวมทั้งมีความเขาใจและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติงาน กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆของธนาคารไดอยางเหมาะสม ธนาคารไดจัดให
มีการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิต เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานของธนาคารมีความรูเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานเครดิตที่ไดมาตรฐาน
 การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Monitoring and Control)
ธนาคารไดกาํ หนดมาตรฐานของรายงานตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใชในการตรวจติดตามและควบคุมดูแล
การบริหารพอรตสินเชื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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3.1.3 โครงสรางและผังองคกรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารจัดใหมีโครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารความเสี่ยง
โดยมีการกระจายอํานาจในการอนุมัติการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดยอย
และ ผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม รวมทั้งเพื่อใหมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงดาน
ตางๆ กฎเกณฑของทางการและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม

คณะกรรมการธนาคารมีห นา ที่รับผิดชอบสู งสุดในการบริหารความเสี่ ยงในภาพรวมของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ทบทวนและ กํากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงอํานาจในการอนุมัติกลยุทธ ในการบริหารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานใน
การดําเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเพดานความเสี่ยงตางๆ
สายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง จะอยูภายใตการดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารดาน
บริหารความเสี่ยง และรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่จะ
ทบทวนและพิ จ ารณาประเด็ น ต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสิ น เชื่ อ
คณะพิจารณาสินเชื่อ คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 1 และ คณะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ 2 มีหนาที่พิจารณาและ
อนุมัติสินเชื่อที่นําเสนอโดยหนวยธุรกิจ สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนาสินทรัพย และ สายงานสินเชื่อ
ธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอีมีหนาที่วิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อที่นําเสนอโดยหนวยธุรกิจตางๆ รวมถึงการจัดทํา
มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ คูมือการปฏิบัติงาน และเครื่องมือที่ใชในการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารพอรต
สินเชื่อเชิงรุก การทบทวนสินเชื่อ รวมทั้งติดตามและแกไขหนี้ดอยคุณภาพ สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและ
นโยบาย รับผิดชอบในการจัดทํานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในภาพรวม การทดสอบ
ความถูกตองของแบบจําลอง จัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต และ จัดทําบทวิเคราะหรายภาคธุรกิจ รวมถึงจัดระดับ
ความเสี่ยงรายภาคอุตสาหกรรม (Internal Industry Rating) สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ
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รับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามดูแลแบบจําลองความเสี่ยงดานสินเชื่อ สนับสนุนดานขอมูลสินเชื่อ รวมทั้ง
จัดทํารายงานความเสี่ยงดานสินเชื่อ รวมถึงการคํานวณการตั้งสํารอง
หน ว ยงานสอบทานสิ น เชื่ อ ทํ า หน า ที่ ส อบทานสิ น เชื่ อ รายตั ว อย า งเป น อิ ส ระ รวมถึ ง สอบทาน
ประสิทธิภาพของกระบวนการใหสินเชื่อสําหรับกลุมที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังมี หนวยงานวิเคราะหความ
เสี่ยงมหภาค ทําหนาที่ประเมินและคาดการณสถานการณของเศรษฐกิจมหภาค
หนวยธุรกิจ ในฐานะของแนวปองกันความเสี่ยงเบื้องตน (Fist line of defense) มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของตน เพื่อสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงใหมาก
ที่สุดเพื่อใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ของธนาคาร
3.1.4 ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัด การอนุมัติ การติดตามและการรายงานความเสี่ยง
ดานเครดิต
 นโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Policies)

ธนาคารไดกําหนดนโยบายสินเชื่อเพื่อเปนแนวทางในการใหสินเชื่ออยางชัดเจน ธนาคารจะไมให
สินเชื่อแกธุรกิจที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณของเจาหนาที่สินเชื่อ หรือ การปฎิบัติอื่นใดที่อาจกระทบตอชื่อเสี่ยง
ของธนาคาร นโยบายสินเชื่อของธนาคารครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1. ธนาคารมีการกําหนดนโยบายคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบงเปนลูกหนี้กลุม
ที่ธนาคารไมสนับสนุนสินเชื่อ กลุมที่หลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อ และกลุมสินเชื่อที่ตองพึงระมัดระวัง
เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
2. การบริ ห ารความเสี่ ย งของพอร ต สิ น เชื่ อ ไม ใ ห มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของการให สิ น เชื่ อ แก
ภาคอุตสาหกรรม หรือ ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ ลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดให
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีการถวงดุลระหวางหนวยงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ซึ่ง
รับผิดชอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ และผูมีอํานาจ
อนุมัติ ออกจากกันอยางชัดเจน
3. ธนาคารกําหนดขั้นตอนการทํางาน และวิธีปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานดานสินเชื่อ
ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การวิเคราะหความสามารถในการ
ชําระหนี้ การวิเคราะหความเสี่ยงดานสินเชื่อ และหลักประกัน รวมทั้ งการกําหนดเงื่อนไข
ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงของธนาคาร
สินเชื่อรายยอยของธนาคาร ซึ่งประกอบดวยสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารได
มีการบริหาร portfolio บนพื้นฐานของผลิตภัณฑเปนหลัก ดังนั้น นโยบายและเงื่อนไขขอกําหนดดานสินเชื่อ
จึงมีการกําหนดใหเปนมาตรฐานแยกรายผลิตภัณฑ ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารจัดการ และการ
รับชําระหนี้ มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดมีการนํา Scorecard และ เครื่องมือที่ใช
ในการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk rating tools) มาใชรวมกันอยางเหมาะสม
 การวัดความเสี่ยงดานเครดิตและการรายงาน
การวัดความเสี่ยงดานเครดิตทําใหธนาคารสามารถบริหารพอรตสินเชื่อ จากการประเมินโดยใช
ขอมูลเชิงปริมาณในการวัดความเสี่ยงตั้งแตระดับลูกหนี้แตละรายจนถึงระดับภาพรวม portfolio ของธนาคาร
ปจจุบันธนาคารใชแบบจําลองการวัดความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default models : PD
models) ความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given default : LGD) และ ยอดหนี้คงคางเมื่อมีการ
ผิดนัดชําระหนี้ (Exposure at Default :EAD) ในการคํานวณทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) และเงิน
สํารองสวนเกิน รวมถึงการติดตามดูแลพอรตสินเชื่อ
หนา 11
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ธนาคารมีการกําหนดระดับความเสี่ยงดานตางๆที่ยอมรับไดในแตละ กลุมธุรกิจ portfolio และ
ผลิตภัณฑ (Risk Appetite Statement) และมีการติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับระดับ
ความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว
ธนาคารไดจัดใหมีการรายงานปริมาณความเสี่ยงและคุณภาพของพอรตสินเชื่อผานทาง credit
dashboard และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน ซึ่งรายงาน credit dashboard
ประกอบดวยขอมูลคุณภาพพอรตสินเชื่อของธนาคาร ปริมาณการกระจุกตัวของสินเชื่อ การกระจายตัวของ
สิน เชื่อตามระดับความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑของทางการและทุนทาง
เศรษฐกิจ
 กระบวนการอนุมัติสินเชื่อและการติดตามดูแล
ธนาคารมีการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อแกลูกหนี้แตละรายและทั้งกลุมโดยเจาหนาที่หรือ
คณะฯ ที่รับผิดชอบ ตามอํานาจอนุมัติที่ไดระบุไว นอกจากนี้ ธนาคารยังไดนําแบบจําลองการจัดระดับความเสี่ยง
ดานเครดิตรวมกับประสบการณและการตัดสินใจทางดานสินเชื่อมาประกอบในการประเมินความเสี่ยงสําหรับ
ลูกคากลุมธุรกิจรายใหญ (Corporate) และลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สําหรับลูกคารายยอย
และธุรกิจรายยอยนั้น ธนาคารใช Application Scorecards เปนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง
ธนาคารมีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่แยกหนาที่ความรับผิดชอบสินเชื่อออกเปนสายธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบดวย กลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อรายยอย รวมถึงการแบงแยก
บทบาทในกระบวนการดานสินเชื่อเปน
2
ดาน ไดแก งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship
Management) และงานพิจารณาเครดิต (Credit Underwriting) เพื่อสามารถทําการควบคุมและถวงดุลระหวางกัน
ไดอยางเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะรายงานตอประธานเจาหนาที่
บริหารที่กํากับดูแลแตละกลุมธุรกิจ ในขณะที่งานพิจารณาเครดิตรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้ เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจประกอบไปดวยเจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคา
และเจาหนาที่ผลิตภัณฑธุรกรรม (Lending and Structuring Product (LSP)) จะมีหนาที่รับผิดชอบดานการตลาด
การขาย ขยายธุรกรรม รวมทั้งใหบริการลูกคาและเตรียมคําขอสินเชื่อ เพื่อทําการประเมินความเสี่ยงดานสินเชื่อ
รวมถึงใหความเห็นชอบตอโครงสรางการใหสินเชื่อ ขอกําหนดและเงื่อนไข ใหสอดคลองกับฐานะทางการเงิน
กระแสเงินสด และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นคําขอสินเชื่อจะถูกสงไปยังเจาหนาที่พิจารณาเครดิตเพื่อ
พิจารณาและทําขอเสนอแนะการตัดสินใจ และนําสงตอใหเลขานุการดานเครดิตเพื่อนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ
หรือคณะฯ ที่รับผิดชอบตามอํานาจอนุมัติที่ไดระบุไวตอไป ซึ่งจะพิจารณาตามพื้นฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมและ
ของผูกู รวมถึงนโยบายของธนาคาร และกฏขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย งานบริหารความสัมพันธ
ลูกคา (Relationship Management) มีความรับผิดชอบที่จะบริหารลูกคาใหครบวงจรของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตั้งแตการเริ่มใหสินเชื่อ การติดตาม การบริหารและทบทวนกลุมลูกคาที่รับผิดชอบดวยการมีกระบวนการการ
ติดตามและจัดการอยางเหมาะสม สินเชื่อที่มีสัญญาณวาผลประกอบการดอย ตองมีการดูแลเปน พิเศษ เพื่อ
ปองกันการคางชําระ ในกรณีที่ลูกคาคางชําระและตองมีการปรับโครงสรางหนี้ จะโอนความรับผิดชอบไปยังฝาย
พัฒนาสินทรัพย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการปรับโครงสรางหนี้เปนผูดําเนินการแกไขหนี้ดังกลาวตอไป
ในสวนของสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี กระบวนการอํานวยสินเชื่อไดถูกวางรูปแบบเปน
มาตรฐานตามผลิตภัณฑ ในสวนของการตลาดและการบริหารจัดการสินเชื่อ นั้นไดถูกแยกออกจากกัน โดย
การตลาดจะรายงานตรงตอ ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในขณะที่หนวยงานที่บริหารจัดการสินเชื่อจะรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดาน
บริหารความเสี่ยง การเขาถึงลูกคาจะดําเนินการโดยผานชองทางสาขา, ผูจัดการความสัมพันธ หรือผานชองทาง
ทางการตลาดอื่น ๆ ภายใตการแผนการตลาดตลอดจนการแนะแนวทางการขายของผูจัด การผลิตภัณฑและ
ผูจัดการภาคธุรกิจ ระบบการอนุมัติสินเชื่อ (LOS: Loan Origination System) อยูระหวางกระบวนการพัฒนา
ซึ่งจะนํามาใชกับสินเชื่อผูบริโภคทั้งสินเชื่อแบบที่มีหลักประกันและสินเชื่อแบบที่ไมมีหลักประกัน คาดวาจะ
หนา 12
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ดําเนินการไดภายในป 2554 Credit Scoring ยังคงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพิจารณาสินเชื่อผูบริโภคแบบที่ไมมี
หลักประกัน รวมถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมดวย Application Score สําหรับผลิตภัณฑสินเชื่อผูบริโภคแบบที่มี
หลักประกันอยูระหวางกระบวนการพัฒนา
หนวยงานติดตามหนี้รายยอย อยูภายใตสายงานสินเชื่อธุรกิจรายยอยและเอสเอ็มอี มีหนาที่ในการ
แกไขและติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อผูบริโภคและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่มีความเสี่ยงสูงหรือหนี้ผิดนัดชําระ
ตลอดจนการแกไขลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเชื่อผูบริโภคแบบไมมีหลักประกัน ในสวนของ
สินเชื่อผูบริโภคแบบมีที่มีหลักประกันและสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม จะมีการดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญภายใตกลุม
พัฒนาสินทัพยรายยอย สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและพัฒนาสินทรัพย
 การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอรตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคูสัญญา
อยางสม่ําเสมอ และกําหนดใหมีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้บอยครั้งยิ่งขึ้นกรณีเปนหนี้ดอยคุณภาพ
ซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญของธนาคาร ธนาคายังมีระบบ Early Warning system เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเปนหนี้ที่
มีคุณภาพดีแตอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยตางๆ ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพหนี้ ธนาคารมีทีมงานและ
คณะกรรมการแกไขหนี้ดอยคุณภาพ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารยังไดตั้ง
สํารองสวนเกินเพื่อรองรับสวนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับหนี้คุณภาพดีนอกเหนือจากการตั้งสํารองเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญอยางเพียงพอสําหรับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยคํานวณจากความนาจะเปนที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดชําระหนี้ (probability of default) ของลูกหนี้ในแตละ
ระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (exposure at default) ตามประเภทของสินเชื่อ และ ความ
เสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (loss given default) ตามประเภทหลักประกัน
3.1.5 นโยบายประกันและ/หรือ ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตและกระบวนการสําหรับติดตาม
ประสิทธิภาพของมาตรการปรับลดความเสี่ยง
กระบวนการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ไดระบุไวในนโยบายหลักดานความเสี่ยงเครดิต การปรับ
ลดความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารอาศัยวิธีการที่อิงกับขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑ
Basel II โดยหลักการแลว ธนาคารจะปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินและการค้ําประกัน
โดยใชน้ําหนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธนาคารไดนาํ ขั้นตอนที่ถูกตองรัดกุมมาปฏิบัติสําหรับการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกคาผิดนัดชําระ
หนี้ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันไดโดยเร็ว
ธนาคารยังกําหนดระเบียบปฏิบัติอยางละเอียดสําหรับการบริหารและการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่ง
สอดคลองกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ความถี่ในการประเมินราคาจะกําหนดตามระดับความเสี่ยง
ของคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารรับความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีขอมูลถองแทและมีระเบียบแบบแผน ธนาคารจึงประเมินความ
นาเชื่อถือของลูกคา คูคา และการลงทุน เพื่อพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ใน
ระหวางขั้นตอนการประเมินเพื่อทําสัญญาขอสินเชื่อใหม ขอเปดวงเงินกู หรือลงทุนใหม หรือทบทวนสัญญากูฉบับ
เดิมและสัญญาการลงทุนที่มีอยูแลว ธนาคารจะกําหนดจํานวนและประเภทของหลักประกันที่ลูกคาตองวางกับ
ธนาคารหากจําเปนและเหมาะสม โดยทั่วไป ยิ่งลูกคาหรือคูสัญญามีความเปนไปไดที่จะผิดนัดชําระหนี้ (PD)
ลูกคาหรือคูสัญญานั้นยิ่งจําเปนตองจัดหาหลักประกันมากขึ้น ในการทําธุรกรรมกับคูสัญญา ธนาคารจะทําความ
ตกลงทางกฎหมายหลายรู ป แบบ ซึ่ง ธนาคารและ/หรือคู สัญ ญาอาจต องวางหลัก ประกั น ใหอี ก ฝ า ยหนึ่ ง เพื่ อ
คุมครองฐานะของตนเองจากความผันผวนในตลาด กฎหมายที่บังคับใชในประเทศตางๆ ยอมมีผลตอประเภทและ
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จํานวนหลักประกันที่ธนาคารเรียกจากคูสัญญา หรือตองวางเปนหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังทําสัญญาซื้อ/
ขายประกันความเสี่ยงเครดิต (Credit Default Swaps) และตราสารอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน เพื่อลดความเสี่ยงดาน
เครดิตจากผูกูหรือพอรตใดพอรตหนึ่ง ประเภทของหลักประกันจึงถูกกําหนดโดยโครงสรางของเงินกูหรือฐานะ
นั้นๆ
3.1.6 แนวทางปฏิบัติเพื่อกําหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงดานเครดิต ธนาคารบริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแตละภาคธุรกิจ ประเทศคูสัญญา และ
ลูกหนี้รายใหญ โดยธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได ทั้งในรายภาคธุรกิจ และในแตละ
ประเทศคูสัญญา เพื่อบริหารฐานะความเสี่ยงดานเครดิตที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใหมีการ
กระจายตัวอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดเพดานความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับลูกหนี้รายใหญ
รวมผูเกี่ยวของไวดวย รวมทั้งมีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงจากการกระจุกตัวดานเครดิตตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
3.1.7 บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารไดจัดตั้งสายงานตรวจสอบเปนหนวยงานอิสระ เพื่อประเมินและแนะนําแนวทางปรับปรุง
กระบวนการบริ ห าร การควบคุ ม และการกํ า กับ ดูแ ลความเสี่ย งใหเพี ย งพอและมี ป ระสิท ธิภ าพทั่ วทั้ ง องคก ร
ผูตรวจสอบจะทบทวนเพื่อใหความมั่นใจวาหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงดานเครดิตที่ธนาคารกําหนดและถูกตองตามหลักเกณฑของทางการ
นอกจากสายงานตรวจสอบแลว ธนาคารจัดตั้งฝายงานสอบทานคุณภาพสินเชื่อ แยกเปนอิสระจาก
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ เพื่อใหทําหนาที่สอดสองดูแลแนวโนมการดอยลงของคุณภาพสินเชื่ออยาง
ตอเนื่อง หนวยสอบทานคุณภาพสินเชื่อมีความเปนอิสระที่จะระบุหาสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ
ของพอรตสินเชื่อและใหขอมูลเชิงลึกแกผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพของพอรตสินเชื่อ จุดออนจุดดอยของ
นโยบาย กระบวนการ และระเบียบปฏิบัติ พรอมทั้งใหคําแนะนําในดานการแกไขหรือการปองกันปญหา การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ กระบวนการและวิธีปฏิบัติจะนํามาเสนอเปนบทเรียนใหแกผูที่
เกี่ยวของดวย
3.1.8 การจัดชั้นหนี้และการกันสํารอง
ธนาคารจัดชั้นลูกหนี้โดยพิจารณาจากสถานภาพในอดีตและการจัดชั้นลูกหนี้เชิงคุณภาพ โดยอาศัย
ผลประกอบการที่ผานมาและผลประกอบการในอนาคต สภาพคลอง และประวัติการชําระหนี้เปนพื้นฐานในการ
พิจารณา
ธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ธนาคารพาณิชยแบงแยกสินทรัพยในพอรตสินเชื่อออกเปน 6 ระดับ โดยมีอัตราสวนรอยละของการกันสํารอง
แตกตางกันตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยังไดกันสํารองสวนเกินเพิ่มเติมสําหรับ
สิน ทรั พ ย จั ด ชั้ น ปกติ และสิ น ทรั พ ย จั ดชั้ น กล า วถึ ง เป น พิ เ ศษ เพื่ อ รองรั บความสู ญ เสี ย ที่ เ ป น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
เหตุการณความเสี่ยงในอนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับรู (IBNR) โดยอาศัยคาความนาจะเปนจาก
การผิดนัดชําระหนี้ (probability of default) ที่คิดจากระดับความเสี่ยง และยอดหนี้คงคาง (exposure at default)
ที่คิดจากประเภทของเงินกูหรือประเภทของลูกหนี้ในการคํานวน
ธนาคารจะดูแลใหความมั่นใจวาจะมีการกันสํารองตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดเสมอ
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ตารางที่ 6 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต
หนวย: ลานบาท
เฉพาะธนาคาร

ยอดคงคาง
เฉลี่ยระหวาง
ป 2553

รายการ
1. สินทรัพยในงบดุล
1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ คางรับ)
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ําประกันและเล็ตเตอรออฟ
เครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธนอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ ังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารพาณิชยไดผกู พันไว
แลว (Undrawn committed line)

กลุมธนาคาร

31 ธ.ค.
2553

31 ธ.ค.
2552

31 ธ.ค.
2553

500,876
406,380
85,165
9,331
609,155

518,701
415,786
91,668
11,247
870,542

483,050
396,973
78,662
7,415
347,768

520,120
416,379
92,299
11,442
870,542

18,223

17,721

18,725

17,721

564,292

816,316

312,268

816,316

26,640

36,505

16,775

36,505

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. 2553
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

หนวย: ลานบาท

รวม
509,731
7,432
1,047
491
518,701

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
409,333
6,406
47
415,786

91,668
91,668

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
8,730
1,026
1,047
444
11,247

รวม
844,059
5,247
10,906
10,330
870,542

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
17,691
791,771
34,597
30
3,309
1,908
10,906
10,330
17,721
816,316
36,505

31 ธ.ค. 2552
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/
2/
3/

หนวย: ลานบาท

รวม
476,158
4,203
2,507
182
483,050

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
393,993
2,974
6
396,973

78,662
78,662

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
3,503
1,229
2,507
176
7,415

รวม
333,361
8,671
1,189
4,547
347,768

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
18,653
297,934
16,774
72
8,598
1
1,189
4,547
18,725
312,268
16,775

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 16

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/
2/
3/

หนวย: ลานบาท

รวม
511,150
7,432
1,047
491
520,120

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
409,927
6,405
47
416,379

92,299
92,299

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
8,924
1,027
1,047
444
11,442

รวม
844,059
5,247
10,906
10,330
870,542

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
การค้ําประกันและ
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
17,692
791,770
34,597
29
3,310
1,908
10,906
10,330
17,721
816,316
36,505

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 17

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

ตารางที่ 8 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
หนวย: ลานบาท

เฉพาะธนาคาร
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 วงเงินที่ยงั มิไดเบิกใชซึ่งธนาคารพาณิชยไดผูกพันไวแลว
1/
2/
3/

31 ธ.ค. 2553
อายุไมเกิน
อายุเกิน
1 ป
1 ป
275,077 243,624
217,948 197,838
45,882 45,786
11,247
638,838 231,704
13,002
4,719
589,331 226,985
36,505
-

รวม
518,701
415,786
91,668
11,247
870,542
17,721
816,316
36,505

31 ธ.ค. 2552
อายุไมเกิน อายุเกิน
1 ป
1 ป
256,090 226,960
189,644 207,329
59,031 19,631
7,415
213,983 133,785
8,576 10,149
188,632 123,636
16,775
-

รวม
483,050
396,973
78,662
7,415
347,768
18,725
312,268
16,775

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553
อายุไมเกิน อายุเกิน
1 ป
1 ป
275,761 244,359
217,948 198,431
46,371 45,928
11,442
638,838 231,704
13,002
4,719
589,331 226,985
36,505
-

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 18

รวม
520,120
416,379
92,299
11,442
870,542
17,721
816,316
36,505

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

ตารางที่ 9 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเภทหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท.
กําหนด
เฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 2553
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุมประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

หนวย: ลานบาท

ปกติ
369,146

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
25,905
5,172
1,952 26,080

428,256

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
53,273

รวม

6,558

5

-

-

63

6,626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
375,715

1
25,911

5,172

1,952

35
26,178

47
434,929

53,273

รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

31 ธ.ค. 2552

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุมประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

ปกติ
325,346

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
47,672
7,281
5,302 38,403

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม
424,004

-

3,030

5

83

1

2

3,121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
328,382

47,677

7,364

5,303

38,405

6
427,131

-

รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 19

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553
ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไม
รวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

หนวย: ลานบาท

ปกติ
368,446

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
25,905
5,172
1,952 28,838

430,313

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
53,273
-

รวม

6,558

5

-

-

62

6,626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
375,015

1
25,911

5,172

1,952

35
28,935

47
436,986

53,273

รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 20

-

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

ตารางที่ 10 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาค
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2553

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

2/

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision
ระหวางงวด 2/
10,330
13,093

8,751

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
68

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,393

13,093

68

รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย
รวมเงินสํารองของลูกหนี้สวนที่โอนขายดวย

31 ธ.ค. 2552

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

2/

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision
ระหวางงวด 2/
20,196
18,139

9,879

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
-

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,280

18,139

-

รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย
รวมเงินสํารองของลูกหนี้สวนที่โอนขายดวย

หนา 21

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553

หนวย: ลานบาท
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

2/

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
มูลคาหนี้สูญที่ตดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision
ระหวางงวด 2/
11,333
13,682

9,212

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
68

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,396

13,682

68

รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย
รวมเงินสํารองของลูกหนี้สวนที่โอนขายดวย

หนา 22

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

ตารางที่ 11 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท. กําหนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2553
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

หนวย: ลานบาท

ปกติ
4,382
127,854
14,680
55,836
52,610
120,353
375,715

กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
454
79
16,623
3,044
1,729
976
5,022
590
1,528
296
555
187
25,911
5,172

สงสัย
41
698
613
61
429
110
1,952

31 ธ.ค. 2552

สงสัย
รวม
จะสูญ
1,437
6,394
13,973 162,192
2,165 20,163
4,795 66,304
3,140 58,003
668 121,873
26,178 434,929
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
4,202
100,196
13,122
47,270
52,464
111,127
328,382

กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
1,362
94
27,547
2,829
5,669
1,037
10,304
2,687
1,844
536
951
181
47,677
7,364

สงสัย
124
3,130
1,105
216
571
157
5,303

กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553

สงสัย
จะสูญ
4,158
22,856
3,676
3,400
3,235
1,080
38,405

รวม
9,940
156,558
24,609
63,878
58,650
113,496
427,131

หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
4,382
127,854
14,680
55,836
52,610
119,653
375,015

กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
454
79
16,623
3,044
1,729
976
5,022
590
1,528
296
555
187
25,911
5,172

* รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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สงสัย
41
698
613
61
429
110
1,952

สงสัย
จะสูญ
2,110
14,558
2,165
5,482
3,244
1,376
28,935

รวม
7,067
162,777
20,163
66,991
58,107
121,881
436,986
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ตารางที่ 12 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหนี้สูญที่ตัด
ออกจากบัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* จําแนกตามประเภทธุรกิจ
เฉพาะธนาคาร
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ

General
Provision

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

8,751

31 ธ.ค. 2553
มูลคาหนี้สูญที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหวาง
งวด 1/
361
294
1,494

13,979

766

599

394

991

127

1,377

83

1,495

1,864

957
468

255
10,573

1,066
617

297
13,715

10,393

13,093

20,280

18,139

กลุมธนาคาร
หนวย: ลานบาท

General
Provision

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

9,212

General
Provision

มูลคาหนี้สูญที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหวาง
งวด 1/
2,132
1,370

6,631

1/ รวมเงินสํารองของลูกหนี้สวนที่โอนขายดวย

ประเภทธุรกิจ

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค. 2553
มูลคาหนี้สูญที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหวาง
งวด 1/
702
394
6,931

1,591

599

401

1,565

207

1,005
594

294
10,795

11,396

13,682

1/ รวมเงินสํารองของลูกหนี้สวนที่โอนขายดวย
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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. 2553
General
Specific
Provision Provision
9,879
20,280

รวม
30,158

44,405

13,093

13,093

-

18,139

18,139

(1,128)

3,207

2,079

194

3,699

3,893

-

-

-

-

-

-

8,751

10,393

19,144

9,879

20,280

30,159

หนวย: ลานบาท

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

รวม

-

กลุมธนาคาร
รายการ

31 ธ.ค. 2552
General
Specific
Provision Provision
9,685
34,720

31 ธ.ค. 2553
General
Specific
Provision Provision
10,072
21,534

รวม
31,606

-

13,682

13,682

(860)

3,544

2,684

-

-

-

9,212

11,396

20,608

* 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. 2553
สินทรัพยใน รายการนอก
งบดุล
งบดุล *

หนวย: ลานบาท
31 ธ.ค. 2552
สินทรัพย
รายการ
รวม
ในงบดุล นอกงบดุล *

รวม

570,953

62,215

633,168

515,339

32,179

547,518

133,514

3,166

136,680

125,663

2,965

128,628

89,052

24,034

113,086

63,486

8,170

71,656

169,725

32,281

202,006

151,974

17,371

169,345

66,212
52,912
59,538
22,941

2,734

1,574

68,946
52,912
59,538
24,515

70,746
52,751
50,719
30,854

3,673
2,726

74,419
52,751
50,719
33,580

-

-

-

-

-

-

593,894

63,789

657,683

546,193

34,905

581,098

* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision
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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. 2553
สินทรัพยใน รายการนอก
รวม
งบดุล
งบดุล *

570,526

62,215

632,741

134,145

3,166

137,311

89,247

24,034

113,281

169,725

32,281

202,006

66,212
52,912
58,285
23,996

2,734
1,574

68,946
52,912
58,285
25,570

-

-

-

594,522

63,789

658,311

* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision

3.1.9 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต
 รายนามสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายนอก
เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวนเงินกองทุน ธนาคารไดใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอกดังตอไปนี้ ในการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
 บริษัทมูดดี้ส อินเวสเตอรส เซอรวิส
 บริษัทฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย)
 บริษัททริส เรทติ้ง
 การเทียบเคียงอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายนอก
ธนาคารจะใชอันดับเครดิตที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงต่ําที่สุดในการคํานวนเงินกองทุนตามกฎหมาย
ในกรณีที่ไ มมีอัน ดับ เครดิต จากสถาบัน จั ด อัน ดั บ เครดิต ภายนอก การคํ า นวนสิน ทรัพยเ สี่ ย งด า นสิ นเชื่ อดว ย
Standardized Approach (วิธี SA) อนุญาตใหคํานวนน้ําหนักความเสี่ยงเฉพาะตามประเภทของลูกหนี้แทน
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ตารางที่ 15 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพย จําแนกตามแตละน้ําหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2553

หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงคางที่มี Rating
0

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
147,308
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.
1/

0

20

50

ยอดคงคางที่ไมมี Rating

100

150

0

20

50

35

75

100

625

937.5

100/
8.5%

-

3,119

-

97

-

-

-

-

66,203

12

23,934

64

-

-

-

-

13,674 170,819

5,497

-

-

-

-

2,697
1,839
34,856

-

-

-

5,420

47,247
20

50
1,092

100
4,644

150
18,144

ในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น
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เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2552

หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงคางที่มี Rating
0

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
134,558
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
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กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553

หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงคางที่มี Rating
0

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
147,939
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
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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. 2553
หลักประกัน การค้ําประกัน
ทางการเงิน 1/ และอนุพันธ
ดานเครดิต
23,434
14,369

31 ธ.ค. 2552
หลักประกันทาง การค้ําประกัน
การเงิน 1/
และอนุพันธ
ดานเครดิต
7,871
9,011

-

-

-

-

10,601

12,600

2

8,872

6,113

680

3,433

93

6,665
55
548
23,982

1,085
4
370
14,739

4,370
66
7,871

45
1
9,011

1/

หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเสี่ยงได (Eligible financial collateral) เชน เงินสด เงินฝาก เปน
ตน
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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. 2553
หลักประกัน
การค้ํา
1/
ทางการเงิน
ประกันและ
อนุพันธดาน
เครดิต
23,434
14,369

-

-

10,601

12,600

6,113

680

6,665
55
548
23,982

1,085
4
370
14,739

1/

หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเสี่ยงได (Eligible financial collateral) g) เชน เงินสด เงินฝาก
เปนตน
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3.2 ความเสี่ยงดานตลาด
ฐานะความเสี่ยงดานตลาด (Market risk exposures)
ความเสี่ยงดานตลาดประกอบดวยความเสี่ยงดานราคาและสภาพคลอง ความเสี่ยงดานราคาคือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ
3.2.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ธนาคารมีหนวยงานที่เปนอิสระจากหนวยงานธุรกิจสองหนวยงาน ทําหนาที่บริหารจัดการความเสี่ยง
ดานตลาด ไดแก คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน และสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน
การกํากับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของธนาคาร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk appetite) ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเปนผูกําหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบอํานาจในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินรายวัน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด ใหแกคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมีหนาที่
รับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง/คําสั่ง รวมทั้งใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ ประเด็นความเสี่ยงดานตลาด และ
เพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
เปนผูรับผิดชอบในการติดตามดูแลฐานะสภาพคลอง และการบริหารเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง ซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคาร เนื่องจากเปนกรณีที่เกี่ยวกับนโยบายที่
สําคัญและเรื่องสภาพคลอง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินประกอบดวยประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนง
ประธาน และมีคณะผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมีการประชุมกันอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อจําเปน เพื่อทบทวนนโยบายที่ใชในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินและความเสี่ยง
ดานตลาดของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาทบทวนฐานะสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารใหมีความสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกู เงินฝาก และตั๋ว
แลกเงิน ใหเหมาะสม
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด (MRMG)
สายงานบริห ารความเสี่ยงดานตลาดเปน หนวยงานสนับสนุน ที่มีห นา ที่รับผิด ชอบโดยตรงในการ
บริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร โดยขึ้นตรงกับประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง สายงาน
บริหารความเสี่ยงดานตลาดมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
 พัฒ นานโยบายใหมสํ า หรั บการบริ ห ารความเสี่ ย งดา นตลาด หรื อปรั บปรุง นโยบายที่มี อยู ใ น
ป จ จุ บั น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงด า นกลยุ ท ธ ข องธนาคาร ภาวะตลาด และกฎ
ขอบังคับขององคกรที่มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคาร
 พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด นํากระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกํากับดูแลใหมี
การนําไปปฏิบัติในบัญชีเพื่อการคาอยางเครงครัด
 พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด นํากระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกํากับดูแลใหมี
การนําไปปฏิบัติในบัญชีเพื่อการธนาคารอยางเครงครัด
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 พัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองความเสี่ยง
3.2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
หนวยงานที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตลาด เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายของธนาคาร
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดเปนผูดูแลระดับความเสี่ยงใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่ไดรับ
อนุมัติ และหากเห็นวามีแนวโนมที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญขึ้นในอนาคตอันใกล หรือเหตุการณความเสี่ยงที่
จะสงผลกระทบในทางลบตอธนาคารจะตองรายงานใหผู บริหารที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการแกไขอยา ง
เหมาะสมและทันทวงที
เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนดใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึง
 เพดานความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (FX Limits) ครอบคลุมธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราตางประเทศทั้งหมด โดยการกํา หนดเพดานความเสี่ยงดังกลา วตองใหสอดคลองกับ
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราตางประเทศเกินดุล (overbought)/ขาดดุล
(oversold) (ฐานะเปด)
 เพดานความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ใชควบคุมผล
ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 1 bp สําหรับผลิตภัณฑซึ่งออนไหวตออัตราดอกเบี้ย โดย
ตองมีการกําหนดและติดตามดูแลเพดาน PV01 ในทุกชวงเวลา (tenor bucket)
 เพดานความเสี่ยงสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) กําหนดระดับความเสี่ยง
สูงสุดที่ผูบริหารยอมรับได (Maximum Tolerance Levels) เมื่อมีการละเมิดเกณฑที่กําหนดตอง
รายงานใหคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินทราบ เพื่อตัดสินใจดําเนินการแกไขใหลุลวง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
 เพดานการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limits) กําหนดระดับการขาดทุนสูงสุดจากพอรตการลงทุน
ที่ธนาคารจะตองควบคุมไมใหเกินกวาระดับนี้
ภายใตระดับความเสี่ยงที่กําหนดนี้ สายงานธุรกิจตลาดเงินเปนผูรับผิดชอบในการบริหารและการทํา
ธุรกรรมทางการคาเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาสมกับเงินลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมี
หนาที่ทบทวนระเบียบปฏิบัติ กลยุทธและผลการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความ
เสี่ยงที่กําหนด
สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารอันรวมถึง บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด และ บริษัทเดซิกนี ฟอรอีทีเอ คอนแทรคท จํากัด ธนาคารไดจัดใหมี
นโยบายซึ่งกําหนดแนวทางปฏิบัติขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของบัญชีเพื่อการคาและเปดใหบริษัท
ยอยไดใชดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ ภายใตกรอบที่กําหนด
อยางไรก็ดี ดวยลักษณะของธุรกิจของบริษัทยอยแลว ความเสี่ยงดานตลาด(หากมี)จึงอยูในเกณฑต่ํา
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ตารางที่ 17 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภทโดยวิธีมาตรฐาน (เพื่อการคา)
หนวย: ลานบาท

เฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดโดยวิธีมาตรฐาน
1. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้
2. ความเสี่ยงดานตราสารทุน
3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตอ งดํารง
*อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําเทากับรอยละ 8.50

31 ธ.ค.
2553
714
146
860

30 มิ.ย.
2553
939
107
1,046

กลุม
ธนาคาร
31 ธ.ค.
2553
714
146
860

3.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารหรือบริษัทยอยไมสามารถชําระหนี้สินไดเมื่อครบกําหนด
เนื่องจากไมสามารถจัดหาเงินสดไดทันเวลาและดวยตนทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
เปนผูกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ กําหนดเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวของรวมทั้งดําเนินการที่เหมาะสมหากมีการละเมิด
ระดับความเสี่ยงที่กําหนดไว สายงานบริหารเงินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินให
ดํารงสภาพคลองที่เหมาะสม โดย
 บริ ห ารแหล ง เงิ น ทุ น ให มี ก ระจายตั ว อย า งดี ทั้ ง ในแง ข องประเภทตราสาร ผู ใ ห เ งิ น ทุ น ที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตรของตลาด และสกุลเงิน
 บริหารความสามารถในการเขาถึงตลาดทุนอยางตอเนื่องจริงจัง
 ถือครองพอรตสินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วและสามารถใชเปนหลักประกันที่มั่นคงของเงินทุน
(secured funding)
 ดํารงสัดสวนสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap) อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงประเภทของสินทรัพยและ
โอกาสในการหาเงินทุนของธนาคารทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกัน
 ดูแลหลักการกําหนดราคาเงินทุน (Funds Transfer Pricing - FTP) ใหสะทอนถึงตนทุนของสภาพ
คลองของธนาคารทั้งในมุมมองของการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(Contingency) และ
 การบริหารสภาพคลองวันตอวัน
ในการกําหนดกระแสเงินสดสําหรับรายงานสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารไดปรับกระแสเงินสด
ของสัญญาประเภทไมมีกําหนดเวลาดวยพฤติกรรมของลูกคาโดยอาศัยขอมูลในอดีตเปนฐาน ธนาคารมีการ
ทบทวนผลของการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อนําผลที่ได
ไปใชในการรายงานสภาพคลองสุทธิใหมีคุณภาพรายงานที่ดี
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดไดรับมอบอํานาจในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองและ
รวมกับสายงานบริหารเงินในการทดสอบความเสี่ยงดานสภาพคลองในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ทุกๆไตร
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มาส ฐานะสภาพคลองของธนาคารจะถูกทดสอบภายใตสถานการณจําลองหลายรูปแบบ เพื่อประเมินวาธนาคาร
จะอยูภายใตภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นเปนเวลานานไดหรือไม
ความรับผิดชอบของสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ยัง
รวมถึง
 การเปนเจาของ พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง รวมทั้ง
ขอมูลสถานการณความเสี่ยงดานสภาพคลองที่ใชในการทดสอบแบบจําลองภาวะวิกฤติใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
 รับรองและแนะนําแนวทางปฏิบัติเสริมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง และ
 ระบุ ติด ตาม และรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง เพื่อดูแ ลใหมั่นใจวา มีก ารปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายของธนาคารและขอบังคับขององคกรที่มีหนาที่กํากับดูแลธนาคารอยางเครงครัด
แผนฉุกเฉิน
ธนาคารมีแผนฉุกเฉินซึ่งกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้
ธนาคารมีการทบทวนและทดสอบแผนฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางความมั่นใจวาธนาคารมีความพรอมในการ
รองรับภาวะวิกฤติดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้นได
สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติข้ันต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง และเปดใหบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการพัฒนานโยบาย
ของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจภายใตกรอบที่กําหนด อยางไรก็ดี ดวยลักษณะของธุรกิจของบริษัท
ยอยแลว ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (หากมี) จึงอยูในเกณฑต่ํา
3.4 ขอมูลฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ฐานะความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบดวยตราสารทุนที่จัดประเภทเปน
หลักทรัพยเผื่อขาย และ หลักทรัพยอื่น
ตราสารทุนที่อยูในพอรต หลักทรัพยเผื่อขาย ประกอบดวยหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ที่ถือ
ไวเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
 โครงการรวมทุน
 การปรับโครงสรางหนี้
 เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย และ
 ธุรกิจการเงินและกลุมธุรกิจสนับสนุน
สวนตราสารทุนที่อยูในประเภทหลักทรัพยอื่น
ประกอบดวยหลักทรัพยที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยที่ถือไวเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
 เงินลงทุนทั่วไปในโครงการรวมทุน
 เงินลงทุนทั่วไปในการปรับโครงสรางหนี้
 เงินลงทุนทั่วไปในกองทุนอสังหาริมทรัพย
 เงินลงทุนทั่วไปในธุรกิจการเงินและกลุมธุรกิจสนับสนุน
 เงินลงทุนในบริษัทรวมดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน และ
 เงินลงทุนในบริษัทยอยดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน
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ตามกลยุทธของธนาคาร กําหนดใหขายสินทรัพยดังกลาว ยกเวนตราสารทุนสองประเภทหลังที่อยูในพอรต
เงินลงทุนในบริษัทรวมดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน และ เงินลงทุนในบริษัทยอยดานการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ซึ่งถือเปนการลงทุนเชิงกลยุทธ
ตารางที่ 18 มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หนวย: ลานบาท

เฉพาะธนาคาร
มูลคาฐานะทีเ่ กี่ยวของกับตราสารทุน
1. มูลคาฐานะทีเ่ กี่ยวของกับตราสารทุน
1.1 มูลคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลคาตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) *
2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน
3. สวนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารประเภทเผื่อขาย
4. มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะทีเ่ กี่ยวของกับตราสารทุนแยกตาม
วิธีการคํานวณทีธ่ นาคารพาณิชยใช
- วิธี SA
*เฉพาะธนาคารไดรวมบริษัทยอยดวย

กลุม
ธนาคาร
31 ธ.ค.
2553

31 ธ.ค.
2553

31 ธ.ค.
2552

309
278
6,802
166
64

329
248
7,774
779
14

470
440
2,743
178
65

349

256

190

3.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อัน
เนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk)
และดา นชื่อเสียง (Reputational
risk) ซึ่งการบริห ารความเสี่ยงด า นปฏิ บัติก ารที่มีประสิทธิผ ลจะชวยให
กระบวนการทางธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่นและชวยลดตนทุนดานปฏิบัติการ
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 คณะกรรมการธนาคาร
ไดมอบอํานาจใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management
Committee) ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารและบริษัทในเครือ และดําเนินการใหมั่นใจวาการจัดการ
กับความเสี่ยงไดรับการดําเนินการโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวน
ธนาคารไดจัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Group) ซึ่ง
รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใน
ภาพรวมโดยมีฝายงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานตางๆ เชน ความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําที่ไมไดรับอนุมัติ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณวิกฤต
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ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติดานการจางงานและความปลอดภัยในสถานที่
หนว ยงานธุ ร กิจ และหน ว ยงานสนับ สนุน เปน ผูรั บผิด ชอบหลั ก ในการบริ ห ารและควบคุ ม ความเสี่ ย งด า น
ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง ธนาคารไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Unit Operational Risk Manager: UORM) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมีหนาที่
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการเปนผูชวยสนับสนุนการทํางานของ UORM
สายงานตรวจสอบทําหนาที่เปน “แนวปองกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดย
อิสระเพื่อใหมั่นใจวามาตรการควบคุมภายในซึ่งดําเนินการโดยแนวปองกันชั้นที่หนึ่งและสอง ไดรับการออกแบบ
อยางดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่
สายงานตรวจสอบจะใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม
ธนาคารได พั ฒ นากรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร โดยกํ า หนดให มี ก ารระบุ ค วามเสี่ ย งด า น
ปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะหและควบคุมอยางเปนระบบ กรอบการดําเนินงาน
ดังกลาวครอบคลุมหลักการ โครงสรางการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ยงดวยหลักการปองกัน 3 ลําดับ (3 lines of
defence risk governance model) และสอดคลองกับแนวทาง COSO
ธนาคารไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความเสียหาย
ที่ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกํ า หนดระดั บ ดั ง กล า วจากข อ มู ลในอดี ต ของธนาคาร ความ
แข็งแกรงทางการเงิน และสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับไดนั้น ธนาคารจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความ
เสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทํานโยบาย มาตรฐานขั้นต่ํา และแนวทางปฏิบัติตางๆเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญ ตาม
หลักเกณฑ Basel New Capital Accord (Basel II) เชน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk
and Control Self Assessment: R&CSA) การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดการเหตุการณความเสี่ยง (Incident
Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง / การประเมินการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการที่ใช
ในการระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การพิ จ ารณาแผนการจั ด การความเสี่ ย ง
ธนาคารยังไดกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรเพื่อเปนสัญญาณเตือนลวงหนาใหกับผูบริหารเพื่อ
ดําเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการในเชิงรุก การรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
เปนเครื่องมือที่ชวยในการตรวจหา แกไข และวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเก็บขอมูลความ
เสียหาย นอกจากนี้ยังชวยใหผูบริหารเขาใจและตระหนักถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากเหตุการณความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการและจุดออนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการขางตน ธนาคารยังไดออกเครื่องมือสนับสนุน
เพื่อใหเกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการ
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ใหม (Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง
(Action Tracking) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก / การใหบริการดาน
สนับสนุนแกบุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องและแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารไดกําหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหมและทบทวนผลิตภัณฑและบริการที่มีอยู
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่ธนาคารเสนอมีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม
รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวใหดําเนินการ
ภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได
ธนาคารไดนําระบบการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System) มา
ใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการติดตาม และการบริหารจัดการขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ (audit item) และ
จากวิธีการอื่น (non-audit item) ไดรับการปรับปรุงแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารไดกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก / การใหบริการ
ดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น เพื่อกําหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิผล
ธนาคารได จั ด ให มี น โยบายและมาตรฐานการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง กํ า หนดแนวทางให กั บ ทุ ก
หนวยงานในการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หนวยงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจภายใตสาย
งานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเปนไปตามนโยบายและ
มาตรฐานดังกลาว รวมทั้งประเมินระดับความพรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
และแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น บริษัทยอยไดเริ่ม
และนํากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ นโยบาย และมาตรฐานขั้นต่ําของธนาคารไปปรับใช และไดมี
การกําหนดโครงสรางหนวยงานและคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเหมาะสม
ณ ปจจุบัน บริษัทยอยไดมีการจัดเก็บขอมูลความเสียหายสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ จัดทําแผนการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และมีการประเมินความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการแลว และไดกําหนด
แผนงานเพื่อนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเครื่องมืออื่นๆ ไปใชในป 2554 ตอไป
3.6 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสียหายตอรายไดหรือมูลคาทาง
เศรษฐกิจของธนาคาร อันเกิดจากฐานะที่ไมไดอยูในบัญชีเพื่อการคาซึ่งไดรับผลกระทบทางลบจากการเคลื่อนไหว
ของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารไดจัดทํานโยบายซึ่งกําหนดขอบังคับและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความเสี่ยงดานอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งนี้เพื่อดูแลใหการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
เปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ
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การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของธนาคารมีปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้
 การกํากับและควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง
 การกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
 ขั้นตอนการปฎิบัติในการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง และ
 ระบบการควบคุมภายในและระบบสอบทานที่เปนอิสระ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารใหเปนผูควบคุมดูแล
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใหอยูภายในโครงสรางและขอบเขตเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนผูใหความเห็นชอบและ/หรือเปนผูอนุมัติเพดานความเสี่ยงดานอัตรา
ดอกเบี้ย (แลวแตกรณี) และดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการละเมิดเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว
สายงานบริหารเงินเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานอัตรา
ดอกเบี้ยรายวันในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของซึ่ง
ไดมีการกําหนดไว สวนสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดซึ่งเปนหนวยงานอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบในการ
ระบุ วัด ติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยงใหปนไปอยางถูกตองเหมาะสม กรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
นโยบายที่ กํ า หนดไว สายงานบริ ห ารความเสี่ ย งด า นตลาดจะเป น ผู ร ายงานไปยั ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน พรอมกับเสนอแนะแนวทางแกไข โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินจะเปนผูรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สายงานบริหารเงินเปนผูรับผิดชอบในการ
นําเสนอแผนงานในการแกไขเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารระดับสูงและ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
นอกจากนี้ ยีงมีสายงานควบคุมทางการเงินเปนผูดูแลใหการจัดการทางบัญชีมีการดําเนินการคลองกับนโยบายที่
เกี่ยวของและขอกําหนดของกฎหมาย
ในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น ธนาคารใชเทคนิค Repricing Gap
ในการหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายได ดอกเบี้ยสุทธิ และมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารในแตละเดือน การหา Repricing Gap ใชอายุสัญญาคงเหลือหรือระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยครั้ง
ตอไปตามที่ระบุในสัญญา โดยธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อใชในการดูแลและ
ควบคุมผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร
ธนาคารมีการใชวิธีการปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของ
ธนาคาร รวมทั้งการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจากฝายวิจัยของธนาคาร
ธนาคารมีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อทดสอบผลกระทบจากเหตุการณผิดปกติ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได โดยในปจจุบัน กําหนดใหคํานวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และมูลคาทาง
เศรษฐกิจของธนาคารโดยตั้งสมมุติฐานวามีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในแบบตางๆ กัน ในอนาคต ธนาคาร
จะใหมีการวัดผลขาดทุนที่เอาจกิดขึ้นตอธนาคารภายใตสถานการณวิกฤติที่นาจะเปนไปได (Probable Stress
Scenario) และสถานการณวิกฤติรายแรง (Severe Stress Scenario) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินจะเปนผูกําหนด โดยใชวิธีแบบจําลองมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV-at-Risk) และ ความเสี่ยงของรายได
(Earnings-at-Risk) ธนาคารมีการรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 bps ตอ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ และตอมูลคาทางเศรษฐกิจ และมีการรายงานผลจากการทดสอบภาวะวิกฤติ
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โครงสรา งองคการของธนาคารกําหนดใหมีระบบสอบยันและถวงดุ ล รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่และ
ขอบเขตการควบคุม นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมภายใน กรอบและกระบวนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
รวมถึงการมอบอํานาจ การตรวจสอบธุรกรรม การกระทบยอดรายการ บัญชี การบันทึกเอกสารและสัญญาเพื่อให
มีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ
ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 100 bps ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปขางหนา
หนวย: ลานบาท

สกุลเงิน
THB
USD
อื่นๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย

เฉพาะธนาคาร
กลุมธนาคาร
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2552
31 ธ.ค. 2553
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
100 bps 100 bps 100 bps 100 bps 100 bps 100 bps
849 (1,636)
735 (1,682)
853 (1,642)
34
(56)
21
(17)
34
(56)
(5)
4
(4)
4
(5)
4
878

(1,688)

752

(1,695)

882

(1,694)

ตามโครงสรางงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร ในสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่มีกําหนดระยะเวลาปรับ
ดอกเบี้ยภายใน 1 ปนั้น การครบกํา หนดปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย เร็ว กวาการครบกํา หนดปรับอัตรา
ดอกเบี้ยของหนี้สิน ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลกระทบในทางบวกตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนาคาร ในทางตรงขาม ผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารมีความออนไหวมากกวาตอการปรับลด
ของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑเงินฝากไมสามารถถูกปรับลดไดทั้ง 100 bps
สวนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 100 bps ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของกลุมธุรกิจทาง
การเงินระดับ Full Consolidation เกือบทั้งหมดมาจากสวนของธนาคาร ซึ่งลักษณะของธุรกิจมีความเสี่ยงดาน
อัตราดอกเบี้ย
อนึ่ง ในป 2553 โครงสรางสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด จําแนกตาม
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ย สําหรับระยะเวลาไมเกิน 1 ป มีสินทรัพยที่ครบกําหนดปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วกวา
ในสัดสวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินที่ครบกําหนดปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังคงมีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลง โดยมี
ฐานะสุทธิสะสมของสินทรัพยและหนี้สินเปนบวก
สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยสําหรับฐานะในที่ไมไดอยูในบัญชีเพื่อการคา (อันรวมถึงการ
บริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล) และเปดใหบริษัทยอยไดใชดุลย
พินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจภายใตกรอบที่กําหนด อยางไรก็ดี ดวย
ลักษณะของธุรกิจของบริษัทยอยแลว ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (หากมี) จึงอยูในเกณฑต่ํา
3.7 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และการควบคุมเชิงกลยุทธที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกธนาคาร
และบริษัทยอย
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นโยบายหลักดานความเสี่ยงกลยุทธ (“นโยบาย”) เปนนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ใหความมั่นใจวาธนาคาร
และบริษัทยอย มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม นโยบายนี้ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญและ
เกี่ยวของกันสองกระบวนการ คือ
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ อธิบายวาธนาคารและบริษัทยอย ระดมทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยูมา
ใชอยางไรเพื่อใหเกิดมูลคาสูงสุดและเหมาะกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงกระบวนการ
บริหารเปน 3 ระดับ: การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ
 การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ เกี่ยวของกับการพัฒนาเครื่องมือปองกันและแกไขความเสี่ยง เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดานกลยุทธและใหธนาคารมีความตื่นตัวตอความเสี่ยงนี้ โดยกําหนดกรอบวิธี
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ
การกํากับดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธอยางเหมาะสมจะชวยใหธนาคารและบริษัทยอย สามารถรักษาและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการสอบยันและ
ถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเปนหลักในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยมี
สายงานบริหารความเสี่ยงชวยสนับสนุนในการกํากับดูแลการบริหาร การบํารุงรักษา และการควบคุมกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานนี้
ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลั ก ด า นความเสี่ ย งกลยุ ท ธ เ ป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให ส ะท อ นความ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล อ มทั้ งภายในและภายนอก การเปลี่ ย นแปลงนโยบายหลั ก จะตอ งมีก ารเปลี่ย น
นโยบายเสริม กรอบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกันของหนวยธุรกิจ/หนวยสนับสนุน และบริษัทยอย
ทั้งนี้ธนาคารจะทําการประเมินระดับและแนวโนมสําหรับความเสี่ยงดานกลยุทธเปนประจําทุกป
3.8 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ความเสี่ยงดานชื่อเสียงหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่ไมคาดคิด หรือผลกระทบตางๆที่ธนาคาร
ไมไดคาดการณไวลวงหนา อันสืบเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ โครงการ หรือการกระทําตางๆ ของธนาคาร ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง ตั้งแตมีภาพลักษณในทางลบ ไปจนถึงถูกฟองรองดําเนินคดี หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑของทางการโดยไมเจตนา ธนาคารไดนํานโยบายบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงเพื่อ
ปองกันและแกไขสถานการณมาใชตั้งแตป 2550
ขอบเขตของนโยบายนี้ครอบคลุมหนวยงานทุกหนวย ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักวาการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนผลิตภัณฑ/บริการของธนาคาร ตลอดจนปจจัยภายนอก อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียง สายงานสื่อสารและภาพลักษณองคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามประเด็นและเหตุการณความเสี่ยง
ดานชื่อเสียงของธนาคาร จากสื่อมวลชนและประชาชนอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการที่เหมาะสมตามความจําเปน
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติเรื่องการสื่อสารที่ระบุไวในนโยบายฉบับนี้
เพื่อ ลดโอกาสที่ จ ะเกิดเหตุก ารณ ที่กอ ใหเกิด ความเสี่ยงดา นชื่อ เสียง ธนาคารไดพิจ ารณาและสื่ อ สารให
ผูเกี่ยวของตระหนักถึงปจจัยตางๆที่อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงดานชื่อเสียง และกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงดานชื่อเสียง นอกจากนี้ การนํานโยบายดังกลาวไปใชเพื่อลดความเสี่ยง
ธนาคารไดจัดทําแนวปฏิบัติในการรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานชื่อเสียงตอผูบริหารตามลักษณะความรายแรง
ของเหตุการณ

หนา 42

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2553
2553

คณะกรรมการตางๆ ของธนาคารและผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนด “วาระการประชุม
ตามความสําคัญและความจําเปนเรงดวน” และกํากับดูแลและควบคุมวาวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ไดพัฒนาและ
นํ า มาใช นั้ น เหมาะสมกั บ ธนาคาร ในระดั บ องค ก รสายงานทางด า นบริ ห ารความเสี่ ย งจะช ว ยเหลื อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในการกํากับควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ในขั้นสุดทาย สายงานตรวจสอบจะตรวจสอบความเพียงพอของมาตรการกํากับดูแลและควบคุมที่ไดกําหนด
ไวและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจวาธนาคารดําเนินการไดตามนโยบาย แผน ระเบียบปฏิบัติ
และวัตถุประสงคทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงอยางครบถวนสมบูรณ
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